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Redactioneel

Geluk
Je hunt het hebben Je hunt bet zijn Ofje 
gelukkig voelen Van geluk spreken Je hunt 
geluk wensen, gelukkig maken Maar het 
hgt spreekwoordehjk in een klem hoekje

Gelukkig zijn is misschien wel het meest 
gemeenschappelijke doel van de mensheid 
Maar hoe mensen denken dit doel te kunnen 
bereiken, verschilt enorm Het streven naar 
geldelyke njkdom is wijdverbreid Van ban- 
kiers en hnanciers die lets te genereus geld 
hebben geleend tot de mensen die dat graag 
wilden lenen Geld als weg naar geluk brengt 
mmiddels wereldwijd meer ongeluk dan 
geluk Geld, of beter geldzucht, maakt mder- 
daad met gelukkig 

Nee, dan kun je veihger streven naar 
gelukkig voelen In de hefde bijvoorbeeld 
De meeste Hollywoodfilms hebben een 
‘happy end’, omdat de hoofdpersonen het 
geluk hebben dat ze elkaar vmden ‘En ze 
leefden nog lang en gelukkig ’ Velen probe- 
ren deze weg, getuige het grote aantal deel- 
nemers aan datmgsites en de groeiende 
populanteit van Valentijnsdag 

Nog weer anders is de benadermg van het 
tijdschnft Happmez ‘het eerste 
nnndstyle magazine 
over leven met 
hart en ziel ’ Het 
is voor mensen 
die ‘een extra 
dimensie aan 
hun leven wil- 
len geven in

combmatie met een pure, stijlvolle mamer 
van leven’ Het schotelt de geluksconsument 
een scale aan activiteiten voor, van medite- 
ren, reizen naar nog groene en rustgevende, 
dus vaak verre bestemmmgen, tot work
shops wellness, massage of zelhnzicht En 
pnjst producten aan die geluk moeten bren- 
gen Opvallend aanwezig zijn oosterse den- 
kers en methodieken Opvallend afwezig 
zijn westerse rehgieuze tradities Behalve de 
populaire Benedictijner monmk Anselm 
Grun, maar hi] zegt dan weer ‘Het gaat er 
met zozeer om dat je in God gelooft, maar 
dat je gevoel hebt voor het geheun en het 
mystene van het leven Dat je voelt dat er 
lets groter is dan wijzelf - dat hoort bij 
geluk ’ Ook politieke en maatschappelijke 
onderwerpen zijn schaars 

Femke Halsema defimeert geluk in de 
ondertitel van haar meuwe boek als ‘voorbij 
de haast, huftengheid en hyperconsumptie’ 
Hiermee lijkt ze aan te sluiten bij de spintu- 
ele levensstijl geluk als geestesgesteldheid 
die maatschappehjk ongewenst gedrag kan 
vermmderen Maar ze is natuurlijk pohticus, 
en geluk heeft bij haar dus vooral een poh-

tSeiuKi pat eR/btuD 
weteeMMotMAANre / 

fAS&Nj is/

tieke dimensie Hoe zij die brug slaat, 
beschnjft Theo Brand 

Ze wil onder meer het Bruto Nationaal 
Product, de maatstaf die onze welvaart m 
geld uitdrukt, mruilen voor het Bruto Natio
naal Geluk In het Himalayastaatje Bhutan 
doen ze dat al Hoewel economisch arm, 
geldt Bhutan als een van de gelukkigste lan- 
den van Azie De fotomiddenpagina’s bren- 
gen het in beeld

Het voorstel voor het meuwe profiel van De 
Linker Wang in het vonge nummer legt 
eveneens de nadruk op mnerlijke kwahtei- 
ten mildheid, mededogen en geweldloze 
communicatie Hit de kntische reacties in 
dit nummer spreekt vooral de zorg dat de 
aandacht voor spmtuele ontwikkehng ten 
koste zal gaan van politieke en maatschap- 
pelijkg inzet voor kwetsbare mensen m de 
samenlevmg Er valt heel wat te discussieren 
- uiteraard geweldloos - tijdens de landehjke 
bijeenkomst van ons platform op 21 maart 

Meer voer voor deze discussie biedt het 
interview met een theoloog die mets ziet in 
chnstehjke pohtiek, of de mamer waarop de 
eeuwenoude monmkenregel van Benedictus 

ook nu vorm kan knjgen in het 
dagehjks leven Is het een roe- 

pmg7 De exegese over Mozes 
biedt misschien uitkomst 
Dit alles en meer in dit

Herman Radstake 
emdredacteur
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Theoloog Reitsma, Vrije Universiteit Amsterdam

Waarom Christelijke politick een
contradictie is Marianne Mak

Bernhard Reitsma heeft zijn homer op de bovenste verdieping van het hoge gebouw 
van de Vrije Universiteit in Amsterdam De theologie zit daar dicht by de kernel, 
zoals wel eens gezegd wordt Ver van het verkeersrumoer en de grote collegezalen 
maar Reitsma voelt zich wel degebjk betrokken by de samenlevmg, die, zo is zyn 
vaste overtuigmg, gebroken is en voorlopig In zyn oratie als byzonder hoogleraar 

‘kerb m de context van de islam’ stelde Reitsma dat ‘christelijke pobtiek een contra
dictie is’, genoeg reden voor De Linker Wang, immers een platform voor geloof en 
politick, om hem eens op te zoeken Want wat bedoelde hy eigenlijk precies met die 
uitspraak?

Reitsma had als student veel mteresse voor 
politiek Die mteiesse is er nog steeds 
maar in zijn tijd in Libanon, waar hij 
onder andere doceerde aan een theologie- 
opleidmg in Beiroet, heeft hij de Neder- 
landse politick alleen vanaf een afstandje 
kunnen volgen Smds hij in Nederland 
terug is, is hij weer meer op de hoogte 
maar hij is geen lid van een pohtieke par- 
tij Hij heeft er ook geen neigmg toe, zoals 
hij zelf opmerkt ‘Ik ben geen partijman, 
dan beperk ik me tot een stroming en ik 
wil me met voor 100% mtleveren Ik ben 
theoloog en mijn doelen stijgen boven de 
partijen nit Ik besef wel dat ik me zo 
beperk m mvloed Ik knjg nu wel te 
maken met het pohtieke bednjf en ik zie 
bijvoorbeeld dat het wetenschappehjk 
bureau van het CDA met dezelfde vragen 
bezig is als ik als theoloog, namehjk de 
benauwdheid m het midden De midden- 
groep van de maatschappij voelt zich 
benauwd, is angstig en voelt zich onzeker 
Waar komt dat vandaan7 Zij hebben alles 
en er is wemig kans op calamiteiten Hoe 
kan het dat die middengroep zich zo 
voelt7

Angst
Een deel van het antwoord hgt in de angst 
dat moshms de macht zullen gnjpen Of 
die angst reeel is, is nog maar de vraag - 
slechts een kleme minderheid van de mos
hms in ons land zou dat widen - maar die 
angst is er wel Ook als christelijke 
gemeenschap worden we geconfronteerd 
met de islam, het houdt ons een spiegel 
voor Door die confrontatie gaan we 
nadenken over wat chnstehjk is en waar- 
uit de christelijke gemeenschap leeft Er 
zijn ook mensen in de kerk die met Geert

maart 2009 — nr 1

Wilders sympathiseren Veel chnstenen 
hebben zich zozeer met de Westerse 
samenlevmg verweven dat zij de islam 
buiten de deur willen houden Er zijn met 
veel mensen die zeggen dat de islam ook 
een heilsweg is In het maatschappehjke 
debat zie je dat men of heel positief of heel 
negatief is over moshms Dat wil ik geen 
van beide er zijn wel degehjk issues waar 
we het over moeten hebben, maar dat wil 
ik met op een negatieve wijze

Andere orde
In de zevende eeuw werden chnstenen 
ook geconfronteerd met de islam die toen 
opkwam Een christen m die tijd schreef 
een theologisch geschnft Hij zag dat het 
Byzantijnse njk macht verloor en mterpre- 
teerde dit als volgt de neergang is tijdehjk, 
de islam is het oordeel van God over onze 
zonden maar er komt een emde aan het 
oordeel en dan zal de Byzantijnse keizer 
weer alle macht knjgen Het was een hei- 
hge opdracht voor deze schnjver om met 
onder de macht van de islam te komen en 
om zich hard op te stellen jegens de islam, 
wat je nu ook terugziet in het idee van het 
Westen als buffer tegen de islam Volgens 
mij is er nog een ander mterpretatiemodel 
mogehjk op grond van de tekst uit Johan
nes 18 36 over het konmknjk van Jezus 
dat met van deze wereld is Dat konmknjk 
is van een geheel andere orde en heeft zijn 
wortels m een andere mamer van denken, 
m een andere mamer van zijn omdat het 
zijn oorsprong m God heeft Dat konmk- 
njk kunje met met geweld verdedigen of 
uitbreiden want geweld is van deze wereld 
Mensen denken vaak m tegenstelhngen je 
bent of wel of met van deze wereld, maar 
Jezus gaat daaroverheen De wereld op

zich is Gods goede wereld, die heeft God 
met losgelaten Als de wereld zou zijn 
zoals God deze bedoeld heeft, zou het wel 
een totaal andere wereld zijn Het konmk- 
njk van Jezus gaat veel verder dan vrede, 
het gaat over de extra wang, is m essentie 
een meuw denken en meuwe relaties en 
staat haaks op de gebroken scheppmg 
zoals wij die kennen Hier is zoveel kwaad, 
soms moet je geweld gebruiken om 
onrecht m te dammen maar dat heeft mets 
te maken met het meuwe konmknjk ’

Dienend
‘Wij leven m een gebroken wereld’, zegt u, 
maar via de politick kunje wel mvloed 
uitoefenen om de wereld wat beter te 
maken Hoe kijkt u aan tegen chnstenen 
en politick7

‘Ik kan goed leven met mdividuele chns- 
tenen die m de politick gaan en streven 
naar het stoppen van onrecht Maar een 
christelijke party, of een pohticus die zich 
als christen prohleert, suggereren dat je de 
politick van Chnstus vertegenwoordigt Ik 
zie dat ook pragmatisch christelijke poli
tiek heeft met altijd goed uitgewerkt In 
het Midden-Oosten heeft de christelijke 
politick van het Westen veel negatieve 
mvloed gehad lemand als Bush heeft voor 
moshms een puur christelijke naam, 
George, hij bidt en prohleert zich als chris
ten De ruimte dat er verschillende chns- 
telijke pohtieke keuzes zijn verdwijnt zo 
Een party als de ChnstenUme prohleert 
zich als christelijke pohtieke party en 
heeft een politick programma op basis van 
de Schnft maar de vraag is of dat het enige 
pohtieke programma is op basis van de 
Schnft Het suggereert dat je met dit pro
gramma de pnncipes van het konmknjk 
gestalte geeft Met politick bedoel ik hier 
de georgamseerde politick Je kunt ook 
zeggen dat alles politick is, maar daar gaat 
het me hier met om Ik ben er heel huive- 
ng voor als chnstenen het voor het zeggen 
zouden knjgen in de maatschappij, dan 
zou je christelijke pnncipes aan mensen 
opleggen terwyl het geloof juist lets uitno- 
digends moet hebben, lets van ‘kom in de 
knng’ Pohtici moeten ook altijd om hun
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eigen hachje denken ze zijn afhankehjk 
van de kiezer en kunnen zo afgerekend 
worden op wat zij zeggen en doen Prag- 
matisme gaat dan vaak boven prmcipes

Transformatie
Voor mij heeft de overheid een grote male 
van voorlopigheid Haar taak is onrecht en 
kwaad in te dammen Die structuur is 
door God gegeven en is ook nodig maar is 
voorlopig Chnstenen hebben hierbij ook 
de taak onrecht in te dammen Zij kunnen 
als particulier politick actief zijn maar ik 
heb aarzelmgen wanneer zij zich politick 
gaan orgamseren in een chnstelijke poli- 
tieke partij Ik heb geen beter model en 
wil ook met de democratie afschaffen, 
daar moeten we het mee doen maar het 
hoogste ideaal is met de democratische 
samenleving, dat is het konmknjk van 
God Dat konmknjk betekent een trans
formatie, ik spreek dan over de visioenen 
van de profeten over de leeuw en het lam, 
en over het kwaad dat is verdwenen Heel 
aards maar tegehjkertijd onvoorstelbaar, 
een werkehjk meuwe scheppmg Het

gevaar voor ons chnstenen in het Westen 
is dat we het zo goed hebben dat het 
genoeg is en dat we ons nergens meer 
druk om maken Voor velen is democratie 
een emdpunt, die zijn bezig dat te verdedn 
gen’

Tekenen opnchten
Hoe wordt het konmknjk van God geves- 
tigd7 ‘Pas als Jezus terugkomt, maar in de 
tussentijd moeten we met op onze lauwe- 
ren rusten We moeten juist tekenen 
opnchten Waarom stoppen we het 
onrecht met7 Omdat het ons te link is, het 
host te veel Maar voor chnstenen kan gel- 
den dat hen mets af te nemen is als je 
mets te verhezen hebt en met alles van 
hier verwacht, kun je geven Daar hgt de 
taak van de chnstelijke gemeenschap We 
moeten mensen bekend maken met het 
prmcipe van Jezus Wij hebben het meuwe 
leven al en alsje het meuwe leven al ont- 
vangen hebt, hoe kunje dan anders leven 
dan dat door te willen geven Als chnste- 
hjke mdmduen kunnen we betrokken zijn 
btj politick via de bestaande pohtieke

structuren maar als chnstelijke party heb 
je wemig mvloed, gewoon getalsmatig al 
We moeten als chnstenen met by elkaar 
kruipen maar m de samenleving staan, als 
zoutend zout en hchtend hcht Ik heb nog 
een pragmatisch argument tegen chnste- 
lyke politick, dat wordt namelyk meteen 
als betuttelende politick gezien, als chns
tenen leggen lets op Maar myn pnncipiele 
argument is dat het voorlopig is, onze 
wereld, de politick en de overheid Nog- 
maals chnstenen moeten geen macht wil
len, dat heeft zelden goed uitgewerkt en 
macht voor chnstenen hgt met by mensen 
maar by de erkenmng van de overtui- 
gmgskracht van de Geest Christendom 
met macht wordt verbonden met waarden 
van de Westerse maatschappy en die zyn 
met per se evangehsch De evangehsche 
kern is dat in Jezus Chnstus het echte 
leven zoals God bedoeld heeft zichtbaar is 
geworden en gereahseerd De chnstelijke 
gemeenschap is daar een oefenplaats voor’

m
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Boekje Femke Halsema getuigt van visie

Halsema schiet in de roos met ‘Geluk!’
Theo Brand

‘Geluk I Voorby de hyperconsumptie, haast en huftengheid’ heet het meuwste boek 
van Femke Flalsema Het getuigt van visie Halsema dnngt door tot de kern van 
waar GroenLmks voor staat Haar eerdere pleidooien voor indmduahsenng en 
tegen afhankehjk makende sociale voorzienmgen, komen als echootjes terug Maar 
het gebeurt evenwichtig en als onderdeel van een visionair groen en links verhaal 
Als cnticus van de partijleider begin ik daarom steeds enthousiaster te v/orden

De interne bezmmng, debatten en dtscus- 
sies die GroenLmks als politieke party in 
2007 en 2008 bewust heeft opgezet en 
doorgemaakt, heeft ook de partijleider in 
positieve zm gevormd Deze gedachte 
kwam by mij op bij het lezen van ‘Geluk1 
Voorby de hyperconsumptie, haast en huf- 
terigheid’ Femke Halsema stond en staat 
bekend om haar liberate opvattingen en 
dito uitstrahng Maar na het lezen van het 
boek hoeft memand nog te twijfelen aan 
het groene en Imkse gehalte van haar 
opvattingen en ideeen

Alternatxeve route
Haar boek laat zich lezen als een funda- 
mentele cultuur- en maatschappijkntiek 
waarm vooral onze westerse consumptie- 
maatschappij en de politieke bestendigmg 
ervan onderwerp van kntiek zijn Daarbij 
wil Halsema verder gaan dan alleen een 
oproep tot een andere levensstijl, hoe 
noodzakehjk die ook is Ze schnjft ‘Het 
morahseren van onze slechte gewoonten 
en het bestraffend veroordelen van onze

consumptiepatronen leidt tot schuldgevoel, 
dat zeker Onze stijl van leven bhjft uitem- 
dehjk toch m grote hjnen hetzelfde Daar- 
mee is met gezegd dat een moreel appel 
onbelangnjk is ’

Maar ze voegt daar aan toe dat de 
nadruk op de eigen verantwoordehjkheid 
tekort schiet en dat hyperconsumptie 
vooral een economisch, maatschappelijk 
en pohtiek probleem is ‘Hyperconsumptie 
wordt aangejaagd door reclame en marke
ting, door de onderlmge competitie van 
producenten en consumenten, en het 
wordt gevoed en gerechtvaardigd door 
pohtici ( ) Een alternatieve route naar 
mdividueel en gezamenhjk geluk wordt 
ons zelden aangereikt In dit essay verken 
ik deze alternatieve route’

Op een overtuigende mamer toont ze 
aan dat een meer evenwichtige mkomens- 
verdehng en een algehele matigmg van 
consumptie hand in hand gaan Mensen 
steken elkaar minder de loef af, hoeven 
met voortdurend de stnjd aan te gaan en 
raken minder snel gefrustreerd ‘Een

hogere levensstandaard voor alle mensen 
draagt bij aan een open, tolerante en demo- 
cratische maatschappij Als mensen mer- 
ken dat ze er bij evenwichtige verhoudm- 
gen gestaag op vooruit gaan, zijn ze m hun 
consumptiegedrag minder geneigd om zich 
telkens met anderen te vergehjken Dan 
zijn ze ook eerder bereid om via de belas- 
tmgen te mvesteren m de verzorgmgsstaat 
en m bijvoorbeeld een schoner milieu ’

Inkomensongelxjkheid
Dat de mkomensverhoudmgen in Neder
land volkomen zoek zijn geraakt staat voor 
Halsema als een paal boven water Zo 
schnjft ze ‘Een directeur die m de jaren 
tachtig gemiddeld 16 keer een modaal 
salans verdiende, verdient mmiddels zo’n 
44 keer modaal Het gemiddelde direc- 
teurssalans van de honderd best verdie- 
nende bednjven steeg m een kwart eeuw 
van 225 000 euro naar 1,3 miljoen euro 
Dat is een stijgmg van 600 procent ’

De meest logische maatregel - het 
mvoeren van een meuwe belastmgschaal 
voor de hoogste mkomens - is volgens de 
auteur m een kwade reuk komen te staan 
Halsema ‘Terwijl het verklemen van de 
mkomensverschillen decennialang door 
vnjwel alle politieke partijen is verdedigd 
als een rechtvaardige correctie op te grote 
mkomensongehjkheid, is dat door vooral
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de hnkse premier Kok m de jaren negentig 
gediskwalificeerd als jaloeziepolitiek 
Smdsdien accepteren de meeste politici 
dat de mkomens van de ‘top’ en de 

‘gewone’ mensen urt elkaar groeien en stel- 
len zij - zoals de huidige minister van

Fmancien - slechts margmale veranderm- 
gen voor ’

Halsema komt in het hoofdstukje ‘Haast’ 
met mteressante bespiegelingen over de 
waarde van tijd Voor drukke mensen, bij- 
voorbeeld mensen met een baan en een 
gezin, is tijd een kostbaar goed Andere 
mensen hebben, vaak tegen bun eigen 
wensen in. ti]d over Oorzaak hiervan is 
volgens de auteur een gebrek aan gelijke 
kansen De tijd bepaalt vaak ook de kwaln 
teit van arbeid, zoals in de thuiszorg waar 
de stopwatch over de medewerkers en cli- 
enten regeert ‘De publteke dienstverleners 
die ons assisteren, vormen samen het 
bmdweefsel van onze samenlevmg Als dat 
kwetsbaar wordt door ttjdnood, stress en 
toenemend wantrouwen, dan raakt dat 
ons allemaal ’

Normen en waarden
Het hoofdstukje ‘Huftengheid’ is Halsema’s 
bijdrage aan het nationale normen-en- 
waardendebat Ze staat stil bij een doorge-

slagen vorm van assertiviteit bij mensen 
die ze benoemt als een schaduwzijde van 
mdividuahsermg ‘In wetenschappehjke en 
pohtieke analyses van de oorzaken van de 

‘assertiviteitscultus’ dommeren meestal 
mdividuahsermg en democratisenng als 
grote boosdoeners Premier Balkenende 
verbmdt zijn pohtieke offensief voor herstel 
van ‘normen en waarden’ zelfs exclusief 
aan de terugdrmgmg van het mdividua- 
hsme dat de afgelopen veertigjaar de 
boventoon is gaan voeren ’

Halsema vmdt dat de redenering van 
Balkenende deels klopt - mdividuahsme 
heeft ook schaduwkanten - maar vooral 
dat zijn gedachtegang onvolledig is ‘Onte- 
recht ontbreekt in deze analyses het aan- 
deel van de markt en de consumptiecul- 
tuur,’ aldus de GroenLmks-leider over het 
ethisch offensief van Balkenende En ze 
vervolgt ‘Zijn kritiek ncht zich veelal op 
een vermeend teveel aan burgerhjke vnj- 
heden, maar nooit op het door de markt

Lees verier op pagvna 8 »

De Andere Wang

Op de pof gekocht geluk en de tegenwaarde
Hub Crpns

Gelukkige mensen komen veel voor in Nederland Want geluk kan 
je kopen Schulden maken en schulden hebben komt ook veel voor 
m Nederland Gelukkige mensen met schulden hebben vele 
gezichten, in elke stad, dorp of plaats
Mensen die actief meedoen aan de economie maken schulden 
Direct in het oog lopend zijn de mensen met een hypotheek Ze 
hebben een wonmg, boot of wooncaravan in ruil voor een vaak 
hoge, levenslange schuld, terwijl de overheid mee subsidieert via 
de renteaftrek op de belastmgen
Goede tweede in de hjst zijn mensen met consumptieve kredieten 
Je auto, de mventans vanje wonmg, een reis of je welverdiende 
vakantie, elektromsche spullen, een tegenvaller met matenele 
pech snel gekocht of opgevangen met geleend geld 
Een derde groep zijn de mensen die geld hebben uitstaan bij hun 
famihe kmderen bij de ouders, broers bij zusters, neven bij de 
oom, vnenden bij vnendrnnen Geen papieren, geen contracten, 
geen rente, maar op mondehnge afspraak en goed vertrouwen.
De recente kredietcrisis etnde 2008 heeft duidehjk gemaakt dat 
ledereen eigenlrjk grootschahg op de pof leeft banken, verzekerin- 
gen, bednjven, beurshandelaren, pensioenbednjven Het rtjkere 
deel van de wereld bhjkt flink schulden te maken Allemaal met 
Let geluk van alsmaar meer voor ogen
A1 die groepen mensen hebben schulden en m hun huishoudens 
groeien kmderen op Hun gezichten laten meestal met de zorgen of 
het problematische karakter van die schulden zien, omdat die er 
met ztjn Integendeel, ze zijn gelukkig Want de wensen die 
belangrijk zijn volgens je groep, je relaties, je omgevmg, je kinde-

ren en klemkmderen, je hobby’s, verzamehng, status, kunst en 
cultuur ze zijn bmnen koopbereik Ook en vooral met geleend 
geld

Maar het kan mis gaan De rente stijgt Je verhest je baan Je gaat 
scheiden en je huishouden moet opsphtsen De beurs zakt in 
elkaar De grote wereld van het geld kan ineens de schulden met 
meer aflossen De banken zetten het geld lenen stop Je hebt een 
leuke en dure ontspanmng of hobby gevonden enje kan er met 
mee stoppen Je famihe wil het geld terug Je vriendm is het zat om 
voor bank te spelen De status van verzamehng, merkartikel, 
hobby, kunst, cultuur verandert Je beurs is leeg, geen extra 
mkomsten, je knjgt geen lenmgen meer
Dan is er wel een probleem Je hebt dat geld met, terwijl de vaste 
uitgaven wel doorlopen Dan wordt de wereld van de problemati- 
sche schuld ontdekt Weg geluk Crediteuren roepen de hulp in 
van incassobureaus, deurwaarders, dwang- en strafsommen Voor 
je het weet is door admmistratiekosten, mcasso en boete je schuld 
verdubbeld en zijn de problemen nog groter geworden Help1 Nog 
meer geluk weg Zowel grote banken als bednjven als huishoudens 
als mdtviduele mensen redden het met meer De schone schijn valt 
weg en overbhjft de harde werkehjkheid van het op te grote voet 
leven Het streven naar geluk zie je omslaan naar een leven met 
schulden Problematische schulden is lets van de hele wereld Van 
onze economie Van veel mensen in Nederland Een groot maat- 
schappehjk probleem en een groot persoonhjk probleem Toen 
geluk nog heel gewoon was
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» Boekje Femke Halsema getuigt van visie

aangejaagde en door de overheid bevor- 
derde consumentisme ’

Halsema ziet juist een omgekeerde rela- 
tie Het is volgens haar met pnmair zo dat 
mdivxduahsermg letdt tot meer consump- 
tte, maar juist dat een door consumen
tisme bepaalde en gevormde maatschappij 
de vnjheid en authentiateit van burgers 
ondermijnt en uitholt 

En ze besluit de eerste dne hoofdstukjes 
(‘hyperconsumptie’, ‘haast’ en ‘hufteng- 
hetd’) met een treffende condusie ‘Vnjwel 
alle politieke partijen, van links tot rechts, 
spiegelen bun kiezers voor dat het goed 
mogeltjk is om door te gaan met maximale 
economische en consumptieve groei, en 
tegelijkertijd de donkere kanten van de 
moderne samenlevmg weg te poetsen 
Daarmee proberen ze het onverzoenhjke te 
verzoenen en strooien zij zand in de ogen 
van hun electoraat Het is nou eenmaal 
met mogeltjk om de arberdsproductiviteit 
telkens op te voeren en mensen ook ‘ont- 
haastmg’ te beloven Het is met mogehjk 
om de pubheke sector (nog) efhcienter en 
goedkoper m te nchten zonder een wissel 
te trekken op de kwahteit van de pubheke 
diensten Het is onmogehjk om de 
khmaatverandenng tegen te gaan en tege- 
hjkertijd bednjven aan te moedtgen hun 
vervuilende productie op te dnjven en 
consumenten aan te zetten tot meer en 
meer consumplie Het is hoog tijd voor 
moedige politieke keuzes ’

Evenwicht
De uitwerkmg van Halsema’s politieke 
keuzes leidt tot stevige maatregelen die tot 
een meuw evenwicht moeten leiden een 
duurzame economische groei, een minder 
grote mkomensongehjkheid door progres- 
sieve belastmgmaatregelen en meer ver- 
trouwen m professionals in de pubheke 
sector met minder bureaucratie, bednjfs- 
matigheid en marktwerkmg 

Ze bekntiseert populaire, snelle en al te 
makkehjke politieke maatregelen ‘Gecon- 
fronteerd met sociale ontevredenheid, 
bedtenen pohtici zich vaak van korte ter- 
mijn reparatie door lastenverhchtmgen 
Het is de pohtiek van de ‘quick wins’ snelle 
hnanciele pnkkels om de private con- 
sumptie te bevorderen, de economische 
groei verder aan te jagen en de bevolkmg 
tevreden te stemmen ’

En lets verderop ‘Het is concluderend 
hoog tijd om afscheid te nemen van de 
obsessie met maximale economische groei

De pnjs’die we ervoor betalen in miheu- 
en sociale schade is te groot ’

Halsema staat stil bij de m maart 2008 
opgestelde ‘Verklanng van Tilburg’, een 
mitiatief van Vlaamse en Nederlandse 
wetenschappers onder lerdmg van de eco- 
noom Goudzwaard Ze jmcht het mitiatief 
toe en breekt een Ians voor een meuwe 
economische indicator die in de plaats 
moet komen van het Bruto Nationaal Pro
duct (BNP) Het BNP maakt per nationale 
economie mzichtehjk hoeveel euro’s er 
jaarhjks besteed worden Alsof we m 
euro’s ons welzrjn en geluk zouden kun- 
nen uitdrukken En ook nog eens de toe- 
stand van het milieu Nee. de alternatieve 
formule van het ‘Bruto Nationaal Geluk’ 
wordt daarom nu serieus door weten
schappers onderzocht en zou zich volgens 
Halsema hoognodig moeten verplaatsen 
van de studeerkamers naar de politieke 
werkehjkheid
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Indxvidualisermg
Halsema haalt Herman Wijffels aan, de 
formateur van het huidige kabmet van 
CDA, PvdA en ChnstenUme Wijffels had 
in het regeerakkoord graag een positieve 
vermeldmg gezien van het proces van 
mdividuahsermg de ontploonng en eman- 
cipatie van het mdividu Maar hi] stuitte 
op weerstand bij de dne coahtiepartners, 
met name CDA en ChnstenUme die mdi
viduahsermg beschouwen als negatieve 
tegenhanger van gemeenschapszin 

Halsema Tndividuahsenng is een min
der eenduidige en allesbepalende maat- 
schappehjke ontwikkehng dan conserva- 
tieven vaak veronderstellen ’ En ze schnjft

dat gemeenschapszin en verantwoordehjk- 
heid met de tegenhangers zijn van mdivi
duahsermg en emancipatie, zij zijn vol
gens haar juist het logische vervolg erop

Wat Halsema en Wijffels bedoelen met 
het begrrp mdividuahsermg is lets posi- 
tiefs, ook voor de samenlevmg als geheel 
Het gaat hen om ruimte voor mdividuele 
ontploonng en persoonlijke authentiateit 
Bedoelen ze met hetzelfde als wat een van 
de opnchters van de PvdA, de theoloog en 
socioloog Willem Banning, ooit het ‘soci- 
aal personahsme’ noemde?

In de volksmond hggen ‘mdividuahse- 
nng’ en het doorgaans negatief beladen 
begnp ‘mdividuahsme’ heel dicht bij 
elkaar En wordt een mens met juist m de 
mteractie met andere mensen gevormd tot 
een umeke persoonhjkheid? Zijn mdividu- 
ahsenng en sociahsermg als processen 
met onlosmakehjk met elkaar verbonden7

Het hjkt dus vooral een woordspel Als 
Halsema met individuahsermg bedoelt dat 
mensen zich kunnen emanciperen en ont- 
wikkelen, dan heeft ze mijn zegen Tege- 
hjk moet ze de bmnenlandse politieke 
krachten die zich (zouden) verzetten tegen 
emancipatie en zelfontploonng beshst met 
overschatten Ze zou daarmee een kanka- 
tuur maken van het CDA Wat de Chns- 
tenUme betreft heeft ze welhcht een punt, 
hoewel de achterban van deze partij 
behoorhjk m bewegmg is De mhoudehjke 
tegenpool kan beter gevonden worden bij 
de maatschappehjke en politieke krachten 
die de kapitahstische consumptiemaat- 
schappij widen bestendigen Enja, deels is 
dat mderdaad het CDA Maar nog meer 
is dat de VVD

Omslag
In het laatste hoofdstuk ‘Zm m de toe- 
komst’ komt Halsema met concrete 
beleidsschetsen En in een kort ‘Tot slot’ 
roept ze mensen op om - naast de poh- 
tieke en maatschappehjke verandenngen 
die nodig zijn - vooral ook zelf bij te dra- 
gen aan een culturele en economische 
omslag Daarbij verwijst ze naar diverse 
nuttige websites

Femke Halsema heeft een visionair boek 
geschreven Het zou mooi zijn als de in het 
boek beschreven ideeen m een volgende 
kabmetspenode, waann GroenLmks uiter- 
aard meeregeert, verzdverd kunnen wor
den Met wat mij betreft een zware post 
voor minister Halsema

Reageren? Mail theobrand@kpnplanet nl
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De omgekeerde wereld

Hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen 
financieren Miranda Broersen en Jos Smnema

Uit ontwikkelingslanden stromenjaarlyks honderden miljarden meer naar ryke 
westerse landen dan omgekeerd leder verstandig mens zou denken dat hetjuist 
andersom zou moeten zyn, maar de reahteit is die van de ‘omgekeerde wereld’ Hoe 
is dit mogelyk? De meuwste Oikos-pubhcatie - De omgekeerde wereld, of hoe ont
wikkelingslanden het ryke Westen financieren - maakt dit mzichtelyk en laat zien 
hoe het ook anders kan [OMCff(££Bo

De publicatie komt op een moment dat de 
effectmteit van ontwikkelmgssamenwerking 
in Nederland weer volop ter discussie staat 
Dragen we geen water naar de zee7 Veel 
mensen veronderstellen dat de inzet wel wat 
minder kan De uitgave De omgekeerde 
wereld toont dat ontwikkelingssamenwer- 
king in het jmste perspectief moet worden 
gezien De mtspraak van minister Koenders, 
die m het laatste hoofdstuk de rol van Neder
land toelicht, bevestigt dit ‘Uit fragiele Sta
ten stroomt op illegale mameren soms veel 
meer geld weg dan er aan ontwrkkelmgshulp 
bmnenkomt ’ Koenders ziet mogelijkheden 
om die onrechtvaardigheid aan te pakken, 
maar een eenvoudig ontwikkelmgsbeleid 
volstaat volgens hem met ‘Als welvarende 
landen zullen we m ons fragiele statenbeleid 
veel meer moeten samenwerken Bovendien 
moeten we ons realiseren it takes two to 
tango ’ Bij die flnanciele aderlating spelen 
belastmgparadijzen, banken en ondernemin- 
gen in rijke westerse landen vaak een beden- 
kehjke rol Op die rol moet de bhk volgens 
Koenders dan ook sterker worden gericht 

‘Dat is de grootste uitdagmg in de welva
rende landen zelf ’

Rijke landen komen toezeggmgen 
met na
De Oikos-pubhcatie maakt duidehjk dat 
rijke westerse landen him toezeggmgen om

de ontwikkehng in arme landen te onder- 
steunen met nakomen Zo is er nog steeds 
sprake van oneerhjke handelsverhoudin- 
gen en schiet de schuldkwijtscheldmg aan 
arme landen nog altijd tekort Dat zijn 
twee belangnjke factoren die de omge
keerde wereld in stand houden Bovendien 
besteden alleen Nederland, Noorwegen, 
Zweden, Denemarken en Luxemburg min- 
stens 0,7% van hun bruto nationaal pro
duct aan ontwikkelmgssamenwerking 
Terwijl rijke landen zich hier met de 
ondertekenmg van de millenniumontwik- 
kelmgsdoelen in 2000 wel aan hebben 
gecommitteerd De acht millenmumdoelen 
zijn concrete, meetbare en tijdgebonden 
doelen gericht op een betere wereld in 
2015 Dan moeten armoede, ziekte en Lon
ger wereldwijd sterk zijn teruggedrongen 
In het achtste millenniumdoel is vastge- 
legd wat rijke westerse landen hiervoor 
moeten doen In de Oikos-pubhcatie laten 
experts zien hoe westerse landen hierm 
tekortschieten, en welke actieve rol zij 
zelfs spelen bij de aderlating door ontwik- 
kelmgslanden

Schnjnend is het verhaal over de aflossm- 
gen van ‘schandehjke schulden’ lenmgen 
die werden verstrekt aan dictatonale regi
mes waarvan men van tevoren wist dat die 
het geld zouden misbruiken Ook al heeft
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een aantal van deze landen 
mmiddels een democratische regermg die 
net als de bevolkmg part noch deel heeft 
aan de ontstane schuld, dan nog moet wor
den terugbetaald Weigeren is er met bij, 
want dat zou verdere hulp op het spel zet- 
ten en meuwe mvesteerders kunnen 
afschnkken ‘Crediteuren zijn vaak mede- 
verantwoordelijk voor het ontstaan van 
onbetaalbare schulden’, concludeert schul- 
denexpert Greetje Lubbi, ‘maar het is met 
gebruikelijk dat zij die verantwoordelijk- 
heid ook nemen ’

Hoe de omgekeerde wereld in 
elkaar steekt
Aflossmg van schandehjke schulden is 
slechts een van meerdere kanalen waar- 
door geld stroomopwaarts vloeit Hoe de 
geldstromen tussen arme en rijke landen 
in elkaar zitten, heeft Eurodad pijnlijk 
inzichtehjk gemaakt zoals uit onder- 
staande tabel duidehjk wordt 

In sommige opzichten hjkt dit beeld
Lees verier op pagina 10

Jaarlykse geldstroom tnssen r yke en cu me landen (gemiddelde 2002 - 2006) Bron Eurodad fact sheet capital flight diverts Development finance, 8 mei 2008

Insiroom: $ 857 miljard
$ 84 miljard
(wereldwijd ontwikkelmgsbudget)
$ 167 miljard $ 619 miljard
(overboekmgen door migranten naar ontwikkelingslanden) (schattmg kapitaalvlucht)
$ 226 miljard $ 456 miljard
(netto mvestermgen m ontwikkelingslanden) (aflossmg van lenmgen door ontwikkelingslanden)
$ 380 miljard $ 130 miljard
(meuwe lenmgen aan ontwikkelingslanden) (wmst op mvestenngen in ontwikkelingslanden)

Uitstroom: $ 1205 miljard
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» De omgekeerde wereld

zelfs nog rooskleunger dan de harde wer- 
kehjkheid is Neem bijvoorbeeld de com- 
merciele investermgen in ontwikkelings- 
landen ‘Om te beginnen zijn die 
investermgen sterk geconcentreerd in lan- 
den als China, Brazilie en India’, consta- 
teert econoom Sony Kapoor ‘Dat zijn lan- 
den die deze mjectie met bet hardste 
nodig hebben En als je naar de echte ont- 
wikkelingslanden kijkt, gaan de mveste- 
nngen vooral naar die landen die njk zijn 
bedeeld met delfstoffen, zoals het ohenjke 
Angola en het kopernjke Zambia In ont- 
wikkehngslanden die geen of nauwehjks 
natuurhjke hulpbronnen hebben, wordt 
ook nauwehjks gemvesteerd ’ Ontwikke- 
hngslanden die mijnbouwconcessies afge- 
ven doen dit ovengens vaak noodgedwon- 
gen tegen extreem lage percentages 
Kapoor ‘De Zambiaanse overheid knjgt 
bijvoorbeeld 60 dollarcent voor ledere 100 
dollar koper die het land exporteert Dat is 
een schamele 0,6 procent Ter vergehjkmg 
voor ledere 100 dollar ohe die Noorwegen 
exporteert, ontvangt de Noorse overheid 
70 dollar ’

Veel aandacht is er ook voor belastmgont- 
wijking en kapitaalvlucht Multinationals 
en njke particuheren parkeren hun win- 
sten en vermogens steeds vaker in belas- 
tmgparadijzen John Christensen van Tax 
Justice Network veronderstelt dat ontwik- 
kelmgslanden hierdoor jaarhjks 385 mil- 
jard dollar mislopen Dat is een beschei- 
den schattmg, benadrukt hij, maar nog 
steeds mim IVi keer zoveel als de 150 mil- 
jard dollar die de VN in 2010 nodig acht 
om de millenmumdoelen te reahseren 
Pnjsmanipulatie m het Internationale han- 
delsverkeer is de meest gebruikte mamer 
om geld weg te sluizen Kapoor legt uit dat 
multinationals hun investermgen in ont- 
wikkehngslanden door pnjsmanipulatie 
vaak overwaarderen, terwijl zij hun win- 
sten er juist onderwaarderen Multinatio
nals laten hun wmsten m toenemende 
mate kunstmatig in belastmgparadijzen 
vallen, waar deze met of nauwehjks belast 
worden ‘Zo kunnen in Zuid-Afnka dia- 
manten met een werkehjke waarde van 
1000 dollar voor 10 dollar worden geex- 
porteerd Het verschil van 990 dollar 
wordt elders geregistreerd, veelal m belas
tmgparadijzen Die kapitaalvlucht nchtmg 
belastmgparadijzen neemt steeds grotere 
vormen aan ’
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Nederland donorland of belastmgpa- 
radijs7
Minister Koenders zou de omgekeerde 
wereld graag omdraaien Wat betreft het 
naleven van millenmumdoel 8 komt dat 
volgens hem vooral neer op betrouwbare 
mkomensstromen, eerhjke handel en 
beleidsruimte voor ontwikkehngslanden 
Dit zijn tevens de dne peilers van het 
Nederlandse ontwikkelmgsbeleid, zet hij 
m de Oikos-pubhcatie uiteen Zo geeft hij 
aan voorstander te zijn van asymmetnsche 
handelsregels, die rekenmg houden met 
de zwakke concurrentiepositie van ont- 
wikkelmgslanden Waar het betrouwbare 
mkomensstromen betreft, hecht hij aan 
domestic resource mobilization Daarmee 
volgt Nederland de uitkomst van de VN- 
conferentie Financing for Development m 
Monterrey m 2002, waar werd vastgesteld 
dat dit de belangnjkste hnancienngsbron 
voor ontwikkelmg moet zijn Ontwikke- 
lingslanden moeten op een eerhjke en 
rechtvaardige mamer zelf middelen voor 
ontwikkelmg kunnen genereren Koen-

Deze school in Ghana kon gebouwd woi den dankzi] 
grootschahge schuldenkwytschelding dooi het HIPC- 
mitiatief van het IMF en de Wereldbank (joto Jubilee 
Nedei land)

ders ‘Met de voortschnjdende globahse- 
rmg zal progressieve belastmgheffing 
steeds meer aandacht knjgen, zowel m 
njke landen als m ontwikkehngslanden 
In veel ontwikkehngslanden betalen de 
njken effectief nog geen cent belastmg’, 
merkt hij op ‘Nederland ondersteunt ont- 
wikkelmgslanden bij het versterken van 
hun belastmgstelsels, waarmee we verze-

keren dat alle groepen m de samenlevmg 
evenredig bijdragen ’

Koenders stelt daarbij vast dat de beleids- 
ruimte van ontwikkehngslanden nog teveel 
beperkt wordt door de hulpcondities die 
donors stellen Dat geldt bijvoorbeeld voor 
donors als het IMF en de Wereldbank ‘Waar 
mogehjk werken we met deze mstellmgen 
samen, maar veel ontwikkehngslanden zijn 
volgens mij gebaat bij extra beleidsruimte ’ 
Hulpcondities kunnen bijvoorbeeld een pla
fond stellen aan de uitgaven voor het ambte- 
narenapparaat, onderwijs of gezondheids- 
zorg Constateert men m het 
ontwikkelmgsland dat hiervoor tbch meer 
geld moet worden vnjgemaakt, dan heeft 
men die vnjheid met zomaar

Nederland leeft millenmumdoel 8 goed na, 
is Koenders’ boodschap Toch is er ook 
kntiek Zo bestempelt Tax Justice Network 
Nederland als belastmgparadijs Ontwik
kehngslanden zijn 1 tot 100 miljard euro 
aan belastmgmkomsten misgelopen door 
de ‘hnanciele diensten' van m Nederland 
gevestigde postbusmaatschappijen, heeft 
Stichtmg Onderzoek Multmationale 
Ondernemmgen becijferd Critici vmden 
de range van 1 tot 100 miljard wel heel erg 
ruim, maar de hamvraag voor de minister 
bhjft hoe valt de tegenstelhng tussen 
belastmgparadijs en donorland te njmen7 

‘In OESO-verband voert Nederland beleid 
om het aantal belastmgparadijzen terug te 
drmgen’, merkt Koenders op, ‘maar ik ben 
me ervan bewust dat er ook over ons eigen 
land discussie bestaat Dat wordt nu door 
het mimstene van Fmancien onderzocht 
Zelf heb ik nog geen definitief standpunt 
gevormd Nederland is een belastmgpara
dijs, maar de vraag is nog in hoeverre dit 
negatieve gevolgen heeft voor ontwikke
hngslanden We zijn bereid hiernaar te kij- 
ken en bestuderen dat op dit moment ’

Miranda Broersen en Jos Smnema werken hi] 
Oikos Dit artikel is eerder verschenen in 
Oikos Nieuws en met toestemmmg overgeno- 
men

De omgekeerde wereld’ hunt u eenvoudig in uw 
bezit knjgen door het bestelformuher op de 
website van Stichtmg Oikos in te vullen De 
uitgave host € 6,95 + verzendkosten Op de 
website van Oikos hunt u ook het eerste 
hoofdstuk van deze pubhcatie lezen Kijk op 
www stichtingoikos nl 
Schriftehjk of telefomsch bestellen kan ook 
Stichtmg Oikos, Postbus 19170 3501 DD 
Utrecht Tel 030-2361500
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De Omslag, conferentie duurzame economie

Groeien tot de laatste druppel?
Hans Meek

Misschien denkt u vanwaar aandacht vanmt de Linker Wang voor economie? De 
Linker Wang is toch een platform voor geloof en (hnkse) pohtiek? Welnu, een 
helangnjke taak voor de politick is het sturen van economische processen Voor 
Nederland kunnen we misschien beter zeggen dat de politick eerder streeft naar het 
met sturen van economische processen, omdat flier het prmcipe van de neohberale 
vnje markt nog steeds omarmd wordt

Het verregaand vasthouden aan economi
sche vnjheid komt echter steeds meer 
haaks te staan op onze waarden en verlan- 
gens op het gebied van vrede, gerechtigheid 
en heelheid van de schepping De hmdige 
kredietcnsis is een duidehjk voorbeeld van 
te ver doorgeschoten economische vnjheid, 
en zelfs de Amenkaanse overheid wist met 
hoe snel ze in dit geval beperkende maatre- 
gelen moest nemen Intussen lijken de 
meeste banken ovengens weer vrohjk op de

oude voet door te gaan, maar laten zich de 
gevolgen steeds meer voelen in de werke- 
hjke economie die ons alien aangaat Wat 
kunnen we daaraan doeh?

Genoegstrategie
Om een goed mzicht te knjgen in de hm
dige economische problemen en mogehjk- 
heden tot verandenng hood het ‘Platform 
Duurzame en Sohdaire Economie’ op 16 
januari een uitstekende gelegenheid op de

conferentie ‘De Omslag, groeien tot de 
laatste druppel7’ Deze conferentie m Ant
werpen was georganiseerd in samenwer- 
kmg met de Vlaamse Orgamsatie voor 
Duurzame Ontwikkehng (VODO) De 
conferentie had tot doel de nodige midde- 
len en maatregelen voor een economisch 
transitiemanagement te concretiseren 

Ter voorbereiding was een basisdocu- 
ment opgesteld, waarm als voorzet dne 
onderlmg samenhangende strategische doe- 
len waren gedehmeerd en uitgewerkt het 
streven naar (ecologische en sociale) effi- 
cientie, sufficientie (dus een ‘genoegstrate
gie’) en (mondiale) herverdehng (sohdan- 
teit) Gewapend met dit basisdocument, de 

‘Verklarmg’ van verledenjaar en andere
Lees verder op pagma 12

Platform DSE
In 2006 werd het ‘Platform 
Duurzame en Sohdaire Econo
mie’ (kortweg platform DSE) 
opgericht Deze discussie- en 
actiegroep bestaat uit economen 
en andere deskundigen die een 
andere economie voorstaan en 
hiervoor werkzame en reele 
modellen willen ontwikkelen 
Voorop staat dat economische 
groei met langer gewenst is in 
welvarende westerse landen als 
Nederland Termen als ‘groei- 
stuip’ en ‘groeidwang’ kenmer- 
ken dan ook de meuwsbneven 
en verklarmgen van dit plat
form Prommente mitiatiefne- 
mers en leden zijn onder meer 
Lou Keune, Bob Goudswaard, 
Hans Opschoor, Leida Reinout, 
Jan Juffermans en Christiaan 
Hogenhuis

Begin 2008 hield dit platform 
zijn eerste conferentie in Til
burg, waarmt de ‘Verklarmg 
van Tilburg’ is voortgekomen 
Hierm wordt gesteld dat het 
door de pohtiek nog steeds 
omarmde dogma van economi
sche groei in de hmdige situatie

van Nederland gevaarhjk en 
misleidend is Het is gevaarhjk, 
omdat verdere groei ten koste 
gaat van arme landen, arme 
lagen van de bevolkmg en het 
milieu Misleidend omdat de 
overheid meetmethoden als 
BNP (bmto nationaal product) 
of BBP (bruto binnenlands pro
duct) gebruikt, die geen reke- 
nmg houden met sociale desm- 
tegratie en ecologische schade 
Als we de kosten van ecologisch 
herstel van bijvoorbeeld ocea- 
nen, de atmosfeer en de oer- 
wouden zouden meerekenen in 
het meetsysteem, groeit de eco
nomie aljaren met meer Maar 
deze kosten kosten ons (nog) 
mets, we nemen een steeds gro- 
tere hypotheek op de toekomst 
en rekenen ons ondertussen 
steeds njker Nog steeds is de 
regenng en het merendeel van 
de Nederlandse bevolkmg bhj 
als de economie groeit, terwijl 
men in paniek raakt als het 
woord recessie valt Dat is wel 
begnjpehjk, want de hmdige 
economische modellen en

mstrumenten weten alleen raad 
met groei Maar het is ook zon- 
neklaar dat onze westerse en 
Nederlandse economie met eeu- 
wig kan groeien, dat er grenzen 
zijn aan de groei en dat het 
doorgaan op deze voet grote 
negatieve gevolgen heeft Het 
meest in het oog spnngt 
momenteel het khmaatpro- 
bleem dat een erkend gevolg is 
van onze C02-uitstoot Daar- 
naast groeit de aandacht voor 
de problemen die opdoemen als 
onze fossiele energievoorraden 
opraken

Efficiency, sufficiency and 
solidarity
De ‘Verklarmg van Tilburg’ 
heeft als ondertitel ‘Een com- 
fortabele waarheid’, omdat het 
volgens de opstellers (nog) goed 
mogehjk is om de economie ten 
goede te keren, mils we voort- 
varend de juiste maatregelen 
treffen voor een ingnjpende 
omslag Om te begmnen zou de 
overheid moeten stoppen het 
bovengenoemde BNP of BBP als

economische graadmeter te 
gebruikeri Voor een juist beeld 
en beleid zou ze in plaats daar- 
van de DNI (index voor Duur- 
zaam Nationaal Inkomen), de 
ISEW (Index voor Sustainable 
Economic Welfare) en de ecologi
sche voetafdruk als meetinstru- 
ment moeten gaan gebruiken 

Speerpunten in de verklarmg 
van Tilburg zijn verder
a) voorhchting van de bevol
kmg,
b) structurele maatregelen voor 
matigmg en afbouwen van met 
duurzame consumptie- en pro- 
ductieprocessen,
c) het opnchten van een Breed 
Maatschappehjk Beraad voor 
duurzaamheid en sohdanteit,
d) maximermg van het netto 
inkomen per persoon,
e) belastingomvormmg (bij
voorbeeld groentax) ter bevor- 
dermg van duurzame energie- 
vormen en miheubesparmgen, 
en
f) productnormermg voor 
milieu- en gezondheidsaspec- 
ten



» Groeien tot de laatsle druppel?

informatie en documenten (zie kader) toog 
ik vnjdagmorgen al zeer vroeg vanuit Nij
megen naar Antwerpen Rond acht uur trof 
ik in Roosendaal medecongresgangers en 
wakker wordend en ontbijtend trokken wij 
verder Diverse penkelen rond het Ant- 
werps openbaar vervoer zorgden onmiddel- 
lijk voor een hechte band en verbroedermg

Hulpbronnen steeds eerder op
In het provinciehms bleken zo’n 300 deel- 
nemers de deelnameverwachting ruim te 
overtreffen Dat kan goed aan het inspire- 
rende programma hebben gelegen 
Mevrouw Cathy Berx, Gouverneur van de 
provincie Antwerpen, een provmcie die 
streeft naar de Europese pnjs voor de 
duurzaamste regio (0, heette de gasten 
welkom Vervolgens luisterden de aanwe- 
zigen geboeid naar een heldere en deskun- 
dige voordracht van prof Wolfgang Sachs 
van het gezaghebbende Wuppertal Institute 
for Climate, Environment and Energy, met 
als (vertaalde) titel Klaar voor de toe- 
komst een meuw sociaal contract voor 
een ecologische transitie 

Prof Sachs pleitte in zijn lezmg voor een 
‘green new deal’, waarvoor de mtegnteit van 
de biosfeer en de umversele rechten van 
de mens een onlosmakelijke basis vormen 
voor een nieuwe, duurzame en sociale eco
nomic Dat dit meer dan nodig is, maakte 
hij dmdelijk aan de hand van de ‘Earth 
Overshoot Day’ (te vertalen als de dag van 
de duurzaamheidsgrens, red ) Deze maat 
geeft aan op welke dag van een jaar 
waarop de mensheid alle hulpbronnen 
heeft geconsumeerd die de aarde dat jaar 
kan produceren In 1987 ging het nog net 
het hele jaar goed Daarna verschoof de 
dag van 26 december in 1989 via 7 
november in 2000 tot 23 September in 
2008 Deze datums gelden voor de aarde 
als geheel In Duitsland viel deze dag vorig 
jaar al op 15 mei, en Nederland en Vlaan- 
deren zullen htervan met veel afwijken 
Na deze datum leven we elk jaar op de pof 
en verbruiken we het natuurhjk kapitaal 
van de aarde sneller dan de aarde langdu- 
ng kan volhouden

Internationale ecologische regels
Sachs werkte drie zogenoemde diamanten 
van zijn ‘green new deal’ nader uit (Hij 
koos het woord diamant in verband met 
onze aanwezigheid in diamantstad Ant
werpen) kosmopolitisme, ecologisch wel- 
ztjn en een ethisch verantwoorde handels-

markt Als voorbeeld voor een 
kosmopohtische benadermg koos hij de 
vissenj in Senegal Vanouds vormt de 
locale vissenj daar een goede bron van 
voedsel en mkomsten, waarbij hchte, 
kleme vissersboten al eeuwenlang worden 
gebruikt Deze vissenj is compleet om 
zeep geholpen door grootschahge westerse 
vissenj waarbij veel fossiele energie (ohe) 
wordt verbruikt en waarbij het manene 
ecosysteem wordt verwoest 

Om dit tegen te gaan, zijn Internationale 
afspraken, regels en boetes noodzakelijk 
die ervoor zorgen dat onze ‘common goods’, 
m dit geval de extraterntonale wateren 
(zeegebied buiten de grenzen van de aanhg- 
gende staten, red), eerlijker en duurzamer 
beheerd worden en dat elk land zich aan de 
ecologische verantwoorde regels houdt

Zeilboot-economie
Om zijn begrip ‘ecologisch welzijn’ uit te 
werken koos Sachs de vergehjkmg van de 
zeilboot versus het mammoetvrachtschip 
Onze huidige economie is te vergehjken 
met een giga-vrachtschip dat gigantisch 
veel fossiele energie gebruikt en waar 
mensen in donkere machinekamers 
onaangenaam en ongezond werk vernch- 
ten, zonder dat ze zicht en mvloed hebben 
op koers of doel Onze economie moet 
naar het niveau van de zeilboot, zo 
bepleitte Sachs Maak gebruik van hchte 
matenalen, neem geen onnodtge ballast 
mee en maak slim gebruik van schone 
energie en geavanceerde technologic 
(waarmee je in het geval van de zeilboot

zelfs sneller tegen de wind in kunt zeilen 
dan voor de windO Je hebt hiervoor dan 
wel meer menskracht nodig, maar het ver
bruikt minder matenaal, is veel flexibeler, 
prettiger en mensehjker Is het met veel 
mooier om m de open lucht samen te zei
len dan om m een donkere kamer kolen 
op het vuur te gooien7 Meer in het alge- 
meen komt het erop neer dat een duur
zame economie gekenmerkt wordt door 
een streven naar dematenahsatie, solansa- 
tie (zon- en windenergie) en zelfbeperkmg 
(tevreden zijn met genoeg)

Een ethisch verantwoorde economische 
markt (ethical market place) zou gebaseerd 
kunnen zijn op een derde vorm van kapi- 
tahsme, waarbij de geheel vnje markt 
(kapitahsme 1) met alleen wordt beperkt 
door maatregelen ter beperkmg van soci
ale schade (bijvoorbeeld via vakbonden, 
kapitahsme 2), maar ook schadehjke eco
logische gevolgen inperkt en voorkomt, 
bij voorkeur door een breed gedragen 
bovenparlementair orgaan, vergehjkbaar 
met de Veremgde Naties Het is een 
nieuwe uitdagmg voor de politick om 
vanaf nu ook het gebruik van de ‘common 
goods’ te reguleren, dus de atmosfeer te 
beschermen tegen khmaatchaos, de 
wereldzeeen tegen overbevissmg en ecolo
gische destructie, en de grond tegen ont- 
bossmg, uitputting en uitdrogmg (kapita- 
hsme 3)

Cultuuromslag
Na de lezmg van prof Sachs discussieer- 
den een panel en de zaal anderhalf uur
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geammeerd onder leiding van Bob Gouds- 
waard, de Nederlandse eminence gnse van 
de economie van het genoeg Centraal 
stonden vragen over hoe de ideeen van 
Sachs en DSE geconcretiseerd kunnen 
worden en hoe overheden kunnen worden 
bewogen om daadwerkehjk de goede eco- 
nomische weg in te slaan Optimistische 
geluiden en creatieve ideeen wisselden af 
met verzuchtingen over de weerbarstig- 
heid van de pohtiek en de angst van het 
grote pubhek om meuwe wegen in te slaan 
Ook kwam uitdrukkehjk de vraag aan de 
orde of democratie wel een begaanbare 
weg is voor een snelle ecologische transitie 
van de economie, voordat er werkehjk 
grote rampen plaatsvinden Hierbij bleef 
m dit gezelschap de democratie zeker 
overemd Men was het erover eens dat 
naast allerlei structurele maatregelen ook 
een cultuuromslag nodig is Verder is het 
overduidehjk dat er alleen lets bereikt kan 
worden met overtuigde medewerkmg van 
de Nederlandse en Belgische burgers

Eenhexd in diversiteit
Na de - ecologisch verantwoorde - lunch 
volgden zes workshops Hier werd van

gedachten gewisseld over uiteenlopende 
onderwerpen als de Internationale wel- 
vaartsverdelmg, productnormenng, recht- 
vaardige verdehng van de mondiale 
gebruiksruimte, duurzame toekomstbeel- 
den, mondiale instituties en financiele 
markten Deelnemers aan de workshops 
kregen de opdracht concrete en uitvoer- 
bare maatregelen te omschnjven en uit te 
werken

Als rechtgeaarde Lmkerwanger koos ik 
natuurhjk voor ‘Duurzame Toekomstbeeh 
den’ Een korte inleiding van Dirk Geldof, 
vertaler van het meest recente boek van 
Sachs (‘Klaar voor de toekomst een meuw 
sociaal contract voor een ecologische tran
sitie, ‘zie www oikos be), gaf voedmg aan 
de mspirerende gedachtewisselmg Onder 
leiding van Liesbeth Bakker en Derk Etue- 
tmg benoemden we met elkaar aspecten 
van een duurzaam toekomstbeeld voor 
2050 Creatief knip- en plakwerk bracht als 
belangnjkste trefwoorden naar voren 
lokaal georgamseerd, van onder af, ecolo
gisch, harmomsch, genoeg, rust en natuur, 
sociaal, en ruimte voor diversiteit Een 
mooi motto leek ons eenheid in diversiteit 
Enja, wie wil dit mooie perspectief nu met?

De afsluilende discussie met vertegen- 
woordigers van bestuur en pohtiek heb ik 
gemist, omdat het programma toch weer 
was uitgelopen en ik met al te laat weer 
terug wilde zijn op mijn thuisbasis Elet 
was een mspirerende en bemoedigende 
dag, van waaruit alle bezorgde economen 
en bevlogen activisten weer met her- 
meuwde moed aan de slag kunnen Op 
naar de volgende conference in 2010, dan 
weer m Tilburg, waar een daadwerkehjk 
actieplan tot stand moet komen om dan 
ook echt de handen uit de mouwen te ste- 
ken en het draagvlak te verbreden Eaten 
we hopen dat dit lukt en er als Linker 
Wang en GroenLmks van harte aan mee- 
doen en ons er voor mzetten

Wie meer wtl wcten kan terecht op www econo- 
mischegroei nl en zich bijvoorbeeld via deze 
website abonneren op de elektronische meuws- 
brief ‘groeistiap’ van platform DSE Andere 
mteressante websites zijn onder meer www 
vodo be, www wuppennst org en www oikos be

Hans Meek is bioloog en lid van de stuurgroep 
van de Linker Wang

Dagboek Gaza
Klaas van der Kamp

Dag 1 Gaza-crisis
De vakantie in Tunesie loopt ten etnde Elet verbhjf heeft een 
column opgeleverd voor de bladen van Wegener Over hoe het kan 
dat de bloeiende kerk van Noord-Afrika helemaal is verdwenen 
Voor de Raad van Kerken is er de onuitwisbare mdruk dat ook de 
liberale moshmsamenlevmg spanning kent Tot dne keer toe werd 
ik op straat kritisch aangesproken Elet komt door de Gaza-crisis 
De televisies in de koffiehuizen tonen ledere mmuut bleed en ver- 
minkmgen Ik snap het wel dat zoiets razend maakt En bhjkbaar 
komen de onlustgevoelens boven by het zien van westerlmgen

Dag 2- Demonstratie
De moskee gaat uit Een groep van driehonderd jongeren trekt 
langs ons hotel Ik zit op het balkon Ze zien me zitten Ze 
scanderen leuzen mijn kant op Ik ga naar bmnen Jan Post 
Hospers belt een uur later Hij is de man die by de Protestantse 
Kerk verantwoordehjk is voor het contact dat is opgebouwd tus- 
sen de moshmorgamsatie CMO, de liberale Joodse gemeen- 
schap en de Raad van Kerken Met excuus dat hij in de vakantie 
belt Of het met verstandig is als vertegenwoordigers van dne 
rehgies een verklarmg te maken Hij belooft een eerste aanzet 
te maken

Dag 3 Open brief
Terug in Nederland ontmoeten we elkaar Harry Polak van de hbe-

rale Joodse gemeenschap is er En Dnss Boujoufi van de moslmage- 
meenschap We wisselen gevoelens mt over het Gaza-conflict De 
een peilt hoe men denkt over de slogans Joden aan het gas’ bij een 
recente demonstratie De ander zoekt compassie met de slachtof- 
fers in Gaza Daar doorheen komt de vraag op of het zmvol is om 
als rehgies tot een gezamenhjke open brief te komen leder kmkt

Dag 4 Theologie
De eerste tekst hgt voor Het bhjkt lastig om een gezamenhjke, 
mensehjke tekst te maken lemand wil de zelfmoordcommando’s 
in de eerste ahnea Ik ben er tegen Als er kmderen in Gaza sterven 
moet je met direct begmnen met rechtvaardigmgen vanmt het ver- 
leden Voel eerst maar eens de pijn Mijn eigen achterban wil theo- 
logische wijzigmgen om het concept Je kan — is een wijzigmgs- 
voorstel - de godsdiensten met typeren met ‘in de kern vormen ze 
een boodschap van vrede’ We maken er van ‘ze dienen de vrede’ 
Dat wij christenen als enige op dit moment met theologie komen 
Ik moet er om ghmlachen Het is onze kracht Maar ik voel ook 
wel dat theologie even minder belangnjk kan worden, als je eigen 
neelje elders de dood in de ogen ziet

Karel van der Kamp is algemeen secretans van de landelyke Raad van 
Kerken Hij houdt voor De Linker Wang een dagboekje by over zyn 
werk aan de speerpunten van de Raad cohesie, milieu en zorgzame 
samenlevmg (zie De Linker Wang vanjuh 2008)
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Het bruto nationaal geluk 
van Bhutan

Christian Jongeneel

Druk Yul noemen de Bhutanezen him thins, 
het land van de donderdraak In 1972 besloot 
komng Jigme Smgye Wangchuck van het toen 
nog zeer geisoleerde Himalayakonmknjk dat 
met het bruto nationaal product (bnp), maar 
bruto nationaal geluk (bng) de maatstaf moest 
zijn voor de welvaart van zijn land Er bestaat 
geen exacte definitie van bng, maai het beleid 
hjkt zijn vruchten af te werpen, want uit Inter
nationale onderzoeken naar het gevoel van 
geluk bij mensen emdigt Bhutan doorgaans 
boven alle andere Aziatische landen 
Bij al dat geluk blijft Bhutan een onderontwik- 
keld land, dat het moet hebben van landbouw, 
export van elektnciteit uit waterkracht naar 
India en toensme Toensten komen af op de 
Himalaya en de talloze boeddhistische kloos- 
ters annex forten, die soms op miraculeuze 
wijze tegen bergwanden zijn aangeplakt Het 
land hield in 2008 zijn eerste democratische 
verkiezingen De bevolking had daar met echt 
zm in, maar de komng zei dat het moest, dus 
ging ledereen netjes stemmen op de partij die 
zich het meest konmggezind had uitgelaten 
Tot zover het aantrekkehjke plaatje Bhutanezen 
worden gemiddeld 62 jaar oud en slechts 60 
procent kan lezen en schnjven Hoewel het 
land meer geopend is dan dertig jaar geleden 
houdt de regenng grip op de media om con- 
trole te houden over wat de bevolking wel of 
met weet Aan het begin van de jaren negentig 
werden tienduizenden Nepalees sprekende 
Bhutanezen met geweld het land uitgedreven, 
omdat zij hun rechten als mmderheid opeisten 
Zij leven nu onder barre omstandigheden in 
vluchtelmgenkampen in Nepal en tellen met 
mee bij het bepalen van het bruto nationaal 
geluk
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Readies op Mildheid, mededogen en geweldloos communiceren

Kosmische vaagheid of opkomen voor kwetsh
Norga Simons en Joke Koehler

Bij de opnchtmg van De Linker 
Wang (DLW) en de uitgave van 
het eerste nummer van het gelijk- 
namige blad stond de imtiadefne- 
mers het volgende voor ogen Een 
platform voor Evangelic en Politick, 
verbonden met GroenLmks 

In de Plaatsbepalmg mt 1991 
stellen de mitiatiefnemers (onder 
andere Ab Harrewijn en Cor 
Ofman) dat De Linker Wang een 
open platform is, met name bm- 
nen GroenLmks, waarbij de con- 
frontatie tussen bijbel en pohtiek 
onderwerp van bezmnmg en 
mzet van handelen is Het gaat 
dmdehjk om gerechtigheid, vrede 
en heelheid van de scheppmg, 
waarbij het recht van de armen, 
verdrukten, en machteloos 
gemaakten mtgangspunt is 

Toen in de loop der jaren bleek 
dat ook mensen met een andere 
godsdienstige achtergrond zich 
herkenden in de mtgangspunten 
van DLW en zich aansloten, is de 
ondertitel veranderd in platform 
voor geloof en politick Hiermee 
werd tot uitdrukkmg gebracht dat 
ook andere ‘heihge boeken’ een 
leidraad kunnen zijn als het gaat 
om de begnppen gerechtigheid, 
vrede en heelheid van de schep- 
ping Ook vanuit andere bronnen 
dan de bijbel kan de confrontatie 
met de pohtiek worden aangegaan 
om op te komen voor het recht 
van de armen, verdrukten, en 
machteloos gemaakten

Conciliair Proces
De begnppen gerechtigheid, 
vrede en heelheid van de schep- 
ping kregen vooral door het Con- 
cihair Proces (een mitiatief van 
de Wereldraad van Kerken in de 
jaren tachtig, red) bekendheid 
bmnen de kerken en daarbmten 
Deze begnppen waren met alleen 
voor DLW van belang om in 
bewegmg te komen, ook orgam- 
saties als de Acht Meibewegmg 
en de Basisbewegmg Nederland

(BBN) voerden de begmselen van 
het Conciliair Proces hoog m het 
vaandel Het Conciliair Proces 
was evenmm alleen, of voorna- 
mehjk, bmnen de protestantse 
kerken gaande Ook bmnen de 
kathoheke kerk - en andere ker- 
kehjke denominaties m de Neder- 
landse en Europese samenlevmg 
- was het destijds een hot item 
met grootse mamfestaties 

Het Conciliair Proces is m

Nederland door de Raad van Ker
ken gestart enjaren later afgeslo- 
ten, en zo is het een mooie dood 
gestorven1 Niet omdat het doel 
bereikt zou zijn De ontrechten 
zijn nog steeds onder ons, vrede 
is ver te zoeken en de scheppmg 
bezwijkt onder de consumptie- 
en expansiednft van de njken der 
aarde

Het Conciliair Proces was een 
bewegmg van ‘deze wereld omge- 
keerd’, een bewegmg van onderaf 
naar boven De onderdrukten, 
armen en machteloos gemaakten 
kregen een stem en een gezicht 
en kwamen op de pohtieke en 
kerkehjke agenda’s, met over hun 
hoofden heen omdat anderen dat 
wilden, maar m samenspraak met 
hen en samen optrekkend, als lot- 
genoten en bondgenoten Er was 
commumcatie in verbmdmg, ver- 
bondenheid vice versa waarbij 
pijnhjke confrontaties met wer- 
den gemeden, het was geen een- 
nchtmgsverkeer 

Was het ook geweldloos7 Er was 
geen sprake van fysiek geweld, er 
waren wel daadkrachtige bijeen- 
komsten met politic! en kerklei- 
ders, met behartenswaardige 
bewoordmgen en felle discussies

We stonden op de barncaden, 
daadkrachtig en fysiek aanwezig, 
zichtbaar

Spintuahteit
In het artikel m het december- 
nummer wordt gesproken over 
een spintuahteit die kracht en zelf- 
vertrouwen geeft en wordt gerefe- 
reerd aan de burgerrechtenbewe- 
gmg m Amenka De schnjvers 
stellen dat De Linker Wang zich

op dezelfde mamer verwant voelt 
met rehgie als bron tot doorbre- 
kmg van machteloosheid En als 
kracht om m contact te komen 
met onszelf onze kern en onze 
eigenheid

Hoe knjgt dat concreet handen 
en voeten spintuahteit die kracht 
en zelfvertrouwen geeft en rehgie 
als bron tot doorbrekmg van 
machteloosheid om te komen bij 
mijn kern en mijn eigenheid7 Over 
welke en wiens machteloosheid 
gaat het7 Waartoe en m wiens 
belang7

Het heeft veel weg van New Age 
en is vooral vaag Wij missen het 
opkomen voor de ontrechten, voor 
de bijbelse ‘weduwen, wezen en 
vreemdelmgen’ Wat kunnen ont
rechten hiermee7 Wat levert het 
armgemaakte en machteloos 
gemaakte vrouwen, kmderen en 
mannen op7

Voor ons is dit teveel m de hjn 
van ‘stil maar wacht maar ’ En 
te wemig of met m de hjn van het- 
gedachtegoed van (de mitiatiefne
mers van) De Linker Wang en de 
dneslag mt het Conciliair Proces 
gerechtigheid, vrede en heelheid 
van de scheppmg

Natuurhjk, een gedachtegoed

moet met massief en onveranderd 
m stand gehou den worden Tijden 
veranderen Maar de hjn die m het 
artikel hjkt een ontkenmng van dat 
waarvoor De Linker Wang zich 
smds 1991 sterk maakt Het hjkt 
een ontkenmng van de belangen m 
de samenlevmg waarvoor DLW zegt 
op te komen

In het decembernummer schreven dne stuurgroepleden een mt- 
gebreid voorstel voor een meuw profid van De Linker Wang Ze 
boden het voorstel aan ter besprekmg tijdens de komende alge- 
mene ledenvergadenng op 21 maart Enkele leden die zich 
hierby zeer betrokken voelen, schreven een reactie als bydrage 
aan de discussie

Het persoonlijke is politick
Het collectieve bewustzijn dat het per- 
soonhjke weerspiegelt is eveneens een 
mogehjke uitghjder Is met het col- 
lectieve bewustzijn een mdoctrma- 
tie van machthebbers (staat en kerk) 
om klein te houden wat klem is7 De 
grote kracht van het Conciliair Pro
ces, DLW, BBN en Acht Meibewe
gmg was nou juist het zelf-bewust- 
worden van leders positie m de 
pohtiek, samenlevmg en kerk. een 
bewustwordmg bij zowel de macht
hebbers als degenen die klem 
gehouden werden 

Het persoonlijke is pohtiek is een 
beroemde uitspraak van Joke Smit 
uit de jaren zeventig van de vonge 
eeuw De uitspraak werd een begnp 
bmnen de vrouwenbewegmg om 
aan te geven dat de persoonlijke 
ervarmgen van vrouwen van poh- 
tiek belang waren en pohtiek 
gewicht hadden1 Het werd de basis, 
de voorwaarde om met elkaar in 
gehjkheid en gehjkwaardigheid te 
werken aan een voor vrouwen en 
mannen rechtvaardige samenlevmg 
Angst7 Natuurhjk, maar we zouden 
wel eens widen weten wie de ang- 
stigste was

Profilermg
In het artikel wordt een nadere pro
filermg van De Linker Wang voor- 
gesteld, waarm naast mildheid en 
mededogen of compassie ook begnp- 
pen als geweldloze commumcatie en 
verzoening komen bovendnjven 

Daar is moed, durf en gesprek 
met de achterban voor nodig Aller- 
eerst om een nadere, pohtieke 
begnpsbepalmg - m discussie met
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mensen? De kracht van mildheid en 
mededogen

Chris Beuker, Hans Feddema en Bas Roufs

de leden - vast te stellen De aange- 
haalde begnppen zijn met onge- 
vaarlijk1 In de loop van de (chnste- 
lijke) geschiedems is met 
gebruikmakmg van deze begnp
pen veel ellende aangencht In 
handen van de machthebbers kun- 
nen deze begnppen dodebjke 
wapens zijn Het gaat met om bet - 
zomaar en zonder voorwaarden - 
respecteren van elkaars standpun- 
ten, behoeften en geschiedems Het 
vraagt analyse en werkebjk delen 
en meebeleven van de onderschei- 
den posities, evenals erkenmng 
van wat een leder is aangedaan in 
naam van de beve vrede Vandaar- 
mt zijn er wegen om met elkaar op 
te trekken en respect op te brengen 
voor wat de ander beweegt en dnjft

Vaagheid
Voor ons is en bbjft DLW een 
bewegmg, die bijdraagt aan een 
brede bewustwording m de samen- 
levmg vanmt haar gedachtegoed 
smds 1991 Een gedachtegoed dat 
opgeld doet, zolang er m de Neder- 
landse, Europese en wereldsanaen- 
levmg mensen zijn die behoren tot 
de bijbelse categone ‘weduwen, 
wezen en vreemdelmgen’ Een cate- 
gone waarvoor Ab Harrewijn en 
Cor Ofman zich het vuur mt de 
sloffen hebben gelopen / nog steeds 
loopt

In een bewegmg met een leer- 
stelbge vaagheid van begnppen als 
de natuur, de ander, de kosmos 
herkennen we De Linker Wang 
met meer Andere artikelen in het 
decembernummer (over de voed- 
selbanken, Fibpijnse werksters in 
Amsterdam, mensen op de deten- 
tieboot m Zaandam) vertellen pre- 
cies waar DLW voor wil staan Die 
verhalen moeten voorlopig nog ver- 
teld en gehoord bbjven worden1 
Wie doet het als DLW het met meer 
doet7

Norga Simons en Joke Koehler zyn 
betrokken leden van De Linker Wang

Ons essay in De Linker 
Wang van december 2008, 
pag 7 t/m 11 zouje kunnen 
samenvatten met het motto 

‘de kracht van mildheid en 
mededogen’ Met dat stuk 
willen we onderbouwen 
welk een kracht mildheid, 
mededogen en hefdevol com- 
municeren kan hebben juist 
in een tyd van islamofobie, 
huftengheid, zwartmakery 
en pubhek schelden op 
meuwssites De meuwe Rot- 
terdamse burgemeester 
Aboutaleb stelde terecht by 
zijn aantreden ‘Bruggen 
bouwen tussen mensen is 
zeker met soft en vnjbbj- 
vend, met beton en ijzer 
komen we er met ’

Om zulk een soft power, die nu 
zelfs in de VS weerklank hjkt te 
gaan knjgen, gaat het ons 
Gaandeweg ontstond ook het 
idee dat een verdiepmg van het 
profiel van de Linker Wang in 
die nchtmg gezocht zou kun
nen worden Dit ten behoeve 
van de genchtheid op gerechtig- 
heid, vrede en duurzaamheid, 
die onze kerndoelstelhngen bhj- 
ven Een verdiepmg dus mzake 
de bewustwording over de 
mamer waarop die doelen dich- 
terbij gebracht kunnen worden 
Dit dan vanuit de grondhoudmg 
van mildheid en mededogen, 
zoals ook Chnstus bedoelde in 
zijn aanspormg de tegenspeler 
de linker wang toe te keren 
Zo leggen we tevens lets meer 
nadruk op wat wijzelf door ons 
zijn’ en via onze netwerken 
kunnen doen dan wat anderen 
zouden moeten doen We leg
gen dus een accent op zelfwerk- 
zaamheid in de geest van Oba

ma’s ‘yes we can’ De extra 
bezielmg die uit deze grond- 
houdmg voortkomt, zal een 
positieve uitstrahng hebben 
naar samenlevmg en pohtiek 
De Linker Wang zal ook aan- 
trekkehjker worden om er zich 
bij aan te sluiten

Mildheid en mededogen zijn 
beiden geestehjke wapens, 
waardoor je van vijanden vnen- 
den kunt maken In de trant 
van wat Gandhi eens zei ‘Mijn 
grootste succes was dat de Brit
ten India verheten als vnenden’ 
Deze grondhoudmg slmt aan bij 
de gulden regel, dat we anderen 
behandelen zoals we zelf behan- 
deld willen worden Ook m het 
klem, zoals het praten met m 
plaats van over de ander

Mildheid is een der klassieke 
kardmale deugden Het is met 
een zachte bhk en open hart 
naar jezelf en naar de ander kij- 
ken en deze zo met open vizier 
tegemoet treden Dat is geen 
passiviteit Chnstus verzette 
zich tegen elke vorm van- 
onrecht en hjden We moeten er 
alles aan doen het hjden te ver- 
zachten en te helen Maar de 
vraag is hoe7 Wordt ons verzet 
tegen het hjden gedragen door 
een mnerhjke houdmg van 
geweld, frustratie en veroorde- 
hng, of door een mnerhjke hou
dmg van mededogen7 

Wat ook helpt is onze schadu- 
wen en vooroordelen onder 
ogen te zien, omdat datje mil
der maakt naar anderen of je 
mededogen met hen doet toene- 
men Stnjden met een ander 
geeft oorlog en worstelen met 
zichzelf vrede, aldus de soefi’s 
En wij ontvangen ook meer 
mededogen naarmate we het 
zelf hebben jegens anderen

Mededogen is zich verplaatsen 
m de ander, met hem of haar 
meevoelen, mee hjden Mededo
gen is een vorm van hefde en 
staat centraal m alle rehgies, 
wat ook geldt voor mildheid

Ledenbijeenkomst
De ledenbijeenkomst is op zater- 
dag21 maart, 11 uur 
Plaats Partybureau GroenLmks, 
Oudegracht 312, Utrecht 
Thema Geweldloze communica- 
tie m het kader van rehgie en 
spmtuahteit

Inleider Hans Kams
Hans Kams is menskundige Hij 
heeft een eigen coachmgpraktijk 
Hij was in zynjongejaren een 
actief lid van de PPR, de mt de 
KVP afgescheiden Pohtieke Par
ty Radikalen Geweldloze com- 
municatie ziet hy als een behoef- 
te weer in verbindmg te komen 
met zowel het eigen hart als dat 
van de ander Hy meent dat ook 
rehgie (re = weer en hgiare = ver- 
bmden) hedoeld is om ons als 
mens weer in verbindmg te bren
gen met onze mnerlyke bron en 
met die van de ander

Vanaf ongeveer 12 15 uur 
gedachtewissehng over bydrage 
van Kams en over het essay 

‘Mildheid, mededogen en geweld- 
loos commumceren’ (zie decem
bernummer van De Linker Wang 
vanaf pag 7) en over boven- 
staande samenvattmg 
Omstreeks 13 15 uur korte hms- 
houdelyke ledenvergadermg

Ook belangstellende met-leden 
zyn welkom

Lin]
Wc
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Reacties op Mlldheid, mededogen en geweldloos communiceren

Liever een praktisch profiel dan 
studeerkamerprofiel

Madeline Andnnga

Meestal lees ik de artikelen in 
De Linker Wang met genoegen 
Ze houden me alert, ik leer 
ervan en maak er anderen 
deelgenoot van Ely hen ik dat 
Ab Harrewyn me mdertyd 
attendeerde op dit blad

In het nummer van december 
2008 las ik - als allerlaatste - het 
artikel over de onentatie op een 
mogehjk meuw profiel van De 
Linker Wang Onder de kop 
Mlldheid, mededogen en geweldloos 
communiceren wordt een over- 
vloed aan mooie woorden, zm- 
nen en verwijzmgen naar kenne- 
hjk bekende personen, boeken 
en artikelen over de lezers uitge- 
stort

De eerste vraag die al snel bij 
me opkomt is Van wie gaat dit 
uit7 Volgende vraag Wat moet ik 
hiermee anno 20097

Als voorbeeld haal ik een paar 
begnppen naar voren met ver- 
wijzmg naar situaties zoals ik 
die vandaag de dag meemaak 
® Slaverni] Met de regelmaat van 

de klok komen chenten van de 
Wet Werk en Bijstand terecht 
bij hulpverleners van GGZ- 
mstellmgen Ze kunnen him 
leefsituatie met meer aan, moe 
gebeukt zijn ze door alle wet- 
ten en regels die hen dwmgen 
de arbeidsmarkt op te gaan, in 
een zinloze baan (als ze die al 
vinden), of in zmloos en onbe- 
taald vnjwilhgerswerk om 
weer te wennen aan een dag- 
ntme Per saldo gaan ze er 
geen euro op vooruit en leve- 
ren ze inkomen in 

» Eerhjk delen Als ik lets nodig 
heb en ik geef te kennen dat ik 
lets nodig heb, dan knjg ik dat 
van mensen die het mmst te

delen hebben In armoede 
deelt men, heel praktisch 

« Mededogen en geweldloos com- 
mumceren Die man m zijn rol- 
stoel vroeg tijdens een Linker 
Wang bijeenkomst of lemand 
de schroef aan zijn rolstoel 
wilde vastdraaien Overal 
kreeg hi] mil op het rekest, 
men hoorde hem met en gmg 
door met een kennehjk mte- 
ressantere discussie Deze 
man werd doodgezwegen, 
geweldloos en al er was geen 
enkel mededogen met hem dat 
er toe leidde dat de schroef 
van zijn rolstoel werd vastge- 
draaid1

Ik heb mets, maar dan ook hele- 
maal mets met dit soort teksten 
en bedenksels vanuit studeerka- 
mers Het is betuttelmg die geen 
verbmdmg heeft met de alle-

De andere wang
Conny Aalbersberg

In De Linker Wang van 
december 2008 staat een mte- 
ressant artikel dat een aanzet 
moet geven voor de nchtmg 
van de organisatie (Mlldheid, 
mededogen en geweldloos 
communiceren, pag 7 en ver- 
der)

Onder het kopje ‘mededogen’ 
wordt de linker wang ter 
sprake gebracht Niet om een 
letterhjke tekst, maar om een 
geestesgesteldheid zou het 
gaan Zonder verder in te gaan 
op de suggestie van vertaalfou- 
ten of ondmdelijkheden in de

oorspronkehjke tekst breng ik 
graag het volgende naar voren

Feitse Boerwmkel schreef m 
‘Meer dan het gewone Over 
Jezus en de bergrede’ (Baarn 
1977, 5C druk) over die lastige 
hnkerwang (pag 66 en verder) 
dat dit voorbeeld van een 
andere gerechtigheid, o i een 
overdreven aanspormg, bedoeld 
kan zijn als schokeffect Wooi- 
den die willen mscherpen, 
inprenten

Boerwmkel geeft nog een 
andere verklarmg Ik citeer 

‘Daarbij wordt erop gewezen, 
dat de slag op de rechterwang

van de aangevallene met de rug- 
kant van de rechterhand van de 
aanvaller moet zijn toegebracht 
Zo’n slag was met zozeer een 
geweldsdaad als wel een verach- 
tingsgebaar met jou wil ik mets 
te maken hebben, je bent me te 
mm In plaats van daarop 
beledigd met een klap te reage- 
ren, moetje de aanvaller de hn
kerwang toekeren, zodat hi] dan 
eerst echt kan slaan Dat zou pas 
lets onverwachts zijn, lets waar 
de ander helemaal met op gere- 
kend heeft en dat hem (mis- 
schien) tot nadenken zou kun
nen brengen ’

een

daagse praktijk van Piet en Ah of 
Nel en Zeneb

Ik herken me meer m de bij- 
dragen van Evelyn Schwarz, Cor 
Ofman of Jacqueline Kool

Als de inhoud van dit artikel 
Mlldheid, mededogen en geweldloos 
communiceren de toon zet voor 
een meuw profiel van De Linker 
Wang, dan voel ik - en vele 
anderen met mij - me met meer 
thuis bij DLW Armgemaakte en 
gemargmahseerde mensen zijn 
dan een pleitbezorger voor hun 
zaak kwijt

Madeline Andnnga is lid van De 
Linker Wang

Deze uitleg was voor mij een 
reden om (nu eindehjk eens) 
een abonnement te nemen op 
De Linker Wang Is het met de 
taak van deze bewegmg om 
door met op een vanzelfspre- 
kende wijze te reageren aan het 
denken te zetten7 Neem de 
tekst dus letterhjk en bewerk 
daarmee bij jezelf en anderen 
een andere mentahteit

Dr Conny Aalbersberg-van Loon is 
predikant te Emmeloord
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Geen exclusieve maar wel speciale pick 
voor christelijke traditie

Theo Brand

Met mstemmmg maar ook 
kntische kanttekenmgen las 
ik in het vonge nummer van 
dit blad de proeve van een 
meuw profiel van De Linker 
Wang ‘Mildheid, mededogen 
en geweldloos commumceren’ 
luidt de titel van het stuk, 
geschreven door Chris Beuker, 
Hans Feddema en Bas Roufs 
Ik plaats twee kanttekenmgen 
Ten eerste neemt de christelij
ke geloofstraditie webswaar 
geen exclusieve, maar wel een 
hyzondere pick in Ten twee- 
de mag gerechtigheid meer 
nadruk krygen

Ik juich toe dat we achttienjaar 
na het formuleren van een 

‘plaatsbepalmg’ nadenken over 
een meuw profiel van onze 
bewegmg Mtsschien wordt het 
ook tijd voor een nieuwe plaats- 
bepabng Daartn moeten de the- 
ma’s gerechtigheid en heelheid 
van de scheppmg naar mijn 
overtuigmg meer nadruk knjgen 
dan nu gebeurt m het stuk van 
Beuker, Feddema en Roufs

Ruimte bieden
In het stuk knjgen vrede en 
geweldloosheid veel aandacht 
Ook wordt de vraag opgeworpen 
of De Linker Wang een chnste- 
hjk geonenteerd politick plat
form meet zijn of een bredere 
bewegmg voor spintuahteit en 
politick Het is goed deze vraag 
anno 2009 te stellen Een groei- 
ende groep Nederlanders rekent 
zich immers tot de groep ‘onge- 
bonden spintuelen’ waarvan een 
groot aantal ook sociaal en poli
tick betrokken is Als Linker 
Wang widen we ruimte bieden 
aan zoveel mogehjk mensen, 
geloofstradities en mspiratie-

bronnen Tegehjk is het goed om 
recht doen aan onze ontstaans- 
geschiedems

De wortels van De Linker 
Wang hggen bij de Evangehsche 
Volkspartij (EVP) Dit was een 
progressieve en confessionele 
parti] die van 1982 tot 1986 ver- 
tegenwoordigd was m de Tweede 
Kamer Daarnaast hggen de wor
tels bij de bewegmg Chnstenen 
voor het Sociahsme Vooral m 
krmgen van de CPN - denk aan 
Ab Harrewijn - werd hier 
gezocht naar een synthese tus- 
sen bijbelse theologie en socia
hsme Ten slotte vonden ook 
mensen uit de PPR en PSP, maar 
ook anderen, hun weg naar De 
Linker Wang

De ondertitel ‘platform voor 
evangelic en politick’ werd in de 
jaren negentig veranderd m 
‘geloof en pohtiek’ om aan te 
geven dat ook mensen uit andere 
geloofstradities volop kunnen 
meedoen Ook hun heihge boe- 
ken kunnen immers mspiratie- 
bron zijn voor de stnjd voor 
gerechtigheid, vrede en heelheid 
van de scheppmg

Menswordmg
Verbredmg zoeken en samenwer- 
ken met mensen met andere reh- 
gieuze overtuigmgen zoals de 
groeiende groep ‘ongebonden 
spintuelen’ enerzijds en het 
recht doen aan de eigen ont- 
staansgeschiedems anderzijds, 
kunnen goed samen gaan 
Zolang we de Bijbel tenmmste 
op een open, maatschappijknti- 
sche en oecumenische wijze 
lezen

Het gaat volgens deze lezmg 
van de Bijbel met om de komst 
van een nieuwe rehgie met eigen 
leerstelhngen (te weten het Chris

tendom) maar om de boodschap 
van bevrijdmg, gerechtigheid en 
vrede Niet macht, dogma’s en 
tnomfahsme leiden tot heil en 
bevrijdmg Wel de weg van een 
volk in balhngschap of die van 
een hjdende rechtvaardige 
Dankzij de menswordmg van 
God raken hemel en aarde elkaar 
Godsdienst dus als bron van 
humamteit

Deze benadermg van een bij- 
bels gemspireerd geloof biedt 
veel ruimte en openheid, maar 
ook een kntische toetssteen voor 
alle rehgies, geloofstradities en 
vormen van spintuahteit De 
christelijke vananten met mtge- 
zonderd1 Rehgie, ook nieuwe en 
modieuze vormen, wil ik graag 
langs de oeroude meetlat kun
nen leggen van bijbelse profeten 
als Micha en Amos Zij stellen 
vroomheid en godsdienstigheid 
die voorbij gaat aan de positie 
van armen, ontrechten en ont- 
heemden als hypocnsie aan de 
kaak Daarom kan de Bijbel naar 
mijn opvattmg nooit ontbreken 
in een plaatsbepalmg van De 
Linker Wang en plaatsmaken 
voor een vaag en vnjbhjvend 
contamerbegnp als spintuahteit 
zonder meer

Vermeuwmg
Een progressief christelijke 
lezmg van de Bijbel biedt veel 
ruimte Maar ze biedt ook een 
toetssteen met heldere normen 
voor humamteit en gerechtig
heid Zolang De Linker Wang 
recht doet aan de eigen wortels, 
kan openheid naar nieuwe vor
men van spintuahteit ons zeker 
verdiepen en vernjken Op die 
wijze worden er geen muren 
opgeworpen, maar wel piket- 
paaltjes geslagen

Het stuk ‘Mildheid, mededo
gen en geweldloze communicatie’ 
is naar mijn idee wehswaar een 
nog met volledig voldragen stuk, 
maar biedt wel mteressante 
bouwstenen om De Linker Wang 
verder te ontwikkelen als een 
eigentijdse bewegmg voor geloof, 
spintuahteit en pohtiek Het is 
goed om daar mild en kntisch 
op voort te bouwen

Theo Brand is lid van de redactie van 
De Linker Wang, maar schreef deze 
reactie op persoonhjke titel
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Benedictijnse regels tegen stress

‘Dit gaat over ons’
Herman Radstake

De ondertitel van Halsema’s boekje Geluk luidt tegen hyperconsumptie, haast en 
huftengheid Het zou een advertentietekst kunnen zyn voor aandachtig leven, 
zoals de laatste jaren veelvuldig gepropageerd is door hladen als Happinez, 
Onkrmd en in de talloze anti-stress-, tijdmanagement-. Avatar- en mmdfulnesscur- 
sussen Veel van deze technieken zijn al dan met voor westerlmgen aangepaste ver
sus van Oosterse meditatietechmeken of levenswyzen, als modern vervolg op 
Transcendente Meditatie, Zen em Yoga die smds de jaren zestig gelukhg leven belo- 
ven Heeft de westerse en chnstehjke traditie dan helemaal geen boodschap aan de 
moderne kwalen waar de oosterse rehgies zo goed op kunnen inspelen? Of biedt de 
chnstehjke traditie ook aanwyzmgen voor een gelukkig leven7

Toch wel Een ervan komt van Benedictus, 
de opnchter en naamgever van de orde der 
Benedictijnen Hoewel hij geen monnik 
was, schreef hij in de eerste helft van de 
zesde eeuw wel een Regel voor Monniken 
En die blijkt nog verrassend actueel en 
bruikbaar te zijn, maar cursussen zijn 
schaars en pubhciteit is geen sterk ken- 
merk Dus is zelfwerkzaamheid geboden 

Sander Booms en Ric Pieters doen dat 
bij het toepassen van de aanwijzigmgen 
nit de regel van Benedictus in hun dage- 
hjks leven Ze wonen in nieuwbouwwijken 
in Culemborg, maar kennen elkaar uit de 
Centrumgemeente (PKN, voorheen gere- 
formeerd) in Utrecht Ze verhmsden een 
aantal jaren geleden met hun gezm van 
Utrecht naar Culemborg, net als enkele 
andere gezmnen uit deze kerkgemeente 
Ze bleven elkaar met alleen in de 
Utrechtse vienngen ontmoeten, maar ook 
m de meuwe woonplaats vormden ze een 
gespreksgroep ‘Soms kijken we samen 
naar een film, een andere keer praten we 
over een onderwerp dat ons bezighoudt, 
of lezen we samen een boek en wisselen 
we daarover uit,’ schetsen Pieters en 
Booms ‘Zo begonnen we afgelopen Sep
tember met het boek ‘Een levensregel voor 
beginners - Benedictijnse spintuahteit 
voor het dagehjks leven’ van Wil Derkse ’ 

Enkele leden van de gesprekgroep von- 
den het onderwerp de moeite waard om er 
m de Centrumgemeente een aantal vierm- 
gen aan te wijden Toen we met de voor- 
bereidmgen begonnen, zijn we ook verder 
gaan kijken, en kwamen we er al pratende 
achter dat het thema met ‘Benedictus’ of 

‘Benedictijnse spintuahteit’ was, maar als 
de ondertitel ‘de kunst van het alledaagse’ 
Daarmee zijn we de diepte in gedoken ’

In het Centrumgemeente-magazme 
schnjven ze over het thema onder meer 

‘Van de levensregels die Benedictus 
bedacht gaan een enorme rust en kainate 
uit, die ertoe leiden dat er veel meer wordt 
bereikt dan in een gehaaste en gestresste 
leefomgevmg, bijvoorbeeld op kantoor of 
op school Het is anno 2009 mogehjk om 
het Benedictijnse leven te vertalen naar

Suggesties vooi dagehjkse benedictijnse momenten uit 
het ‘bidprentje’

Neem een kwartier stilte en probeer op te schnjven 
welke gedaditen er door je hoofd gaan Je staat 

versteld van de hoeveelheid
***

Gemetmetaandachtvan een etentjemetje gezm 
ofvnenden Hoe vaak wordt het samenzijn met 
doorbroken, alleen al doorgedachten (klusjes, 

afspraken, zorgen)
■***

Lees een artikel of boekuitjevakgebied 

*•*•■*•

Laat tenmmste 1 dag in de week de tv uit

-k-k-k

Breng na de avondmaaltijd een half uur alleen in je
(slaap)kamer door, met bv lezen, luisteren, schnjven, 

stilte

***

Sta een kwartier eerder op om te mediteren 

•*••*•*

Stop met alle activiteiten na de kerkklok van 22 uur 

***

Bepaal bij mmstens I activiteit per dag hoe laat je
deze gaat begmnen en beemdigen en houd je aan 

de klok
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vormen van samenleven en samenwerken 
buiten de muren van het klooster een 
gezm, een school, werk De benedictijnse 
spintuahteit is daarvoor namehjk zeer 
geschikt’

Ontsporen
De aanwijzmgen van Benedictus gaan over 
het op orde brengen van je dagehjkse 
bezigheden Dat maakt ze meteen nog 
actueel, want wie worstelt daar met mee?
Is ordehjkheid eigen aan de Benedictijnse 
spintuahteiU

‘We lazen interviews met Derkse, waarm 
de interviewer zich verbaasde over de 
rommel in diens studeerkamer,’ vertelt 
Booms ‘Ja,’ had Derkse gezegd, ‘maar het 
is ook een leefregel voor 'beginners7 Dit 
soort relativenng, het ondogmatische, 
sprak ons aan ’

‘Wij hebben twee insteken gekozen en 
op onze eigen mamer mgevuld,’ leggen ze 
uit ‘De eerste is ‘aandachtig luisteren’, de 
tweede is ‘aandacht en tijd ’

‘TerwijI we het lazen en erover praatten, 
kreeg ik meer dan bij andere boeken of 
onderwerpen het idee dit gaat over ons, 
over mij en mijn dagehjks leven,’ zegt 
Booms, beleidsadviseur bij de gemeente 
Culemborg, ‘en over hoe we ons leven 
meer kwahteit en harmome kunnen 
geven ’ Hij schetst dat hij nogal wat hooi 
op zijn vork pleegde te nemen ‘Ik heb een 
gezm, een drukke baan en ik doe nogal 
wat vrijwilhgerswerk Niet zelden haalde 
ik na het werk de kinderen van school, 
bracht de een naar de ene hobby en de 
ander naar de andere sportclub, kookte m 
de tussentijd, haalde ze weer op, at snel 
met ze, bracht ze naar bed, las een paar 
bladzijden voor, om dan meteen m de auto 
te sprmgen, net te laat op de vergadenng 
aan te komen - maar de eerste tien minu- 
ten kon ik toch wel missen - om na de 
vergadenng nog ‘even’ door te werken tot 
soms wel een uur of twee ‘s nachts Op 
een gegeven moment merkte ik het wel 
aan mijn concentratie, maar ik kon het vnj 
lang volhouden En we zijn slim genoeg 
om een tijdlang de onvolkomenheden te 
verbergen, maar vroeger of later gaat dat 
ontsporen Dat zat me al een tijd dwars, en



Sandei Booms (1) en Ric Pieters

op deze manier bezig zijn met aandacht en 
tijd geeft mtzicht op een andere manier ’

Runner zien
Ric Pieters, in het dagelijks leven werk- 
zaam op een zorgboerdenj voor mensen 
met een verstandelijke beperkmg, zegt dat 
het lezen en praten over het boek hem 

‘wakker heeft gemaakt’ voor hoe hij dingen 
aanpakt ‘Telefoneren bijvoorbeeld Ik kon 
nog wel eens de telefoon opnemen, maar 
met tegenzm of in gedachten heel ergens 
anders Niet alleen doet het geen recht aan 
degene die belt, ik heb er zelf ook last van 
Nu luister ik ook beter naar wat ik hoor, 
dan naar wat ik zelf denk en oordeel ’

‘Ik vergader nogal eens,’ slmt Booms aan 
‘Dat is met altijd even mteressant en ter 
zake Dus dwaalde ik m gedachten af, of 
gmg alvast de stukken voor de volgende 
vergadermg zitten lezen Nu streef ik er 
naar om veel actiever aanwezig te zijn, te 
reageren op wat anderen in de vergadermg 
zeggen, verder te vragen Meer aandachtig 
te luisteren, m de termen van Benedictus 
En dan zie je ook effect, de sfeer, de 
omgang in de groep verandert, er komt 
meer respect Het werkt, het helpt verga- 
deren wordt met efhcienter, maar wel 
effectiever ’

‘Vooral voor mezelf ovengens, want het 
helpt de dingen en mensen ruimer te zien 
en met betere oplossmgen te komen En ik 
vmd het leuker ’

Booms ‘Soms verwacht ik weimg te 
kunnen ‘halen’ of ‘brengen’ Door aan- 
dachtiger aanwezig te zijn, bhjkt dat vaak 
mee te vallen, en kom ik vaak meer voh 
daan uit zo’n bijeenkomst ’

Kiezen
Het geldt met alleen voor vergadermgen 
In de groep is lang gesproken over tijd en 
aandacht, over de kunst van het begmnen 
en het ophouden ‘Als in het klooster de 
etensbel gaat, houdt ledereen met alles op 
en gaat naar de eetzaal ’

Pieters ‘Heel praktisch in het dagelijks 
leven als ik de kmderen ‘s avonds naar 
bed stuurde, zei ik bijvoorbeeld dat ik ze 
over tien mmuten m bed kwam stoppen 
Maar dan zit ik mmiddels tv te kijken, de

krant te lezen of zoiets, en gmg ik pas veel 
later naar ze toe Ik heb me nu aangeleerd 
om meteen te komen, dus de tijd te nemen 
wanneer het tijd is om lets te gaan doen ’ 
Zo had hij ook de neiging om uit te stellen 
‘In ons gezm schrijven we klussen op, die 
‘een keer’ moeten gebeuren Maar die hjst 
werd steeds langer Nu neem ik vast op 
vnjdag de tijd tenminste een klus te doen ’ 

Booms neemt ook rustiger tijd en aan
dacht voor bijvoorbeeld het naar school 
brengen van de kmderen Aandachtigheid 
kost wel meer tijd, erkennen ze, maar 
helpt ook bij het kiezen waaraan ze tijd 
willen besteden Booms ‘Ja, het vraagt

keuzes, maar de bewuste aandacht en de 
orde levert ook tijd op Ik ruim twee keer 
per week mijn bureau op Dat werkt, 
geweldigi Op dat schonere bureau werk ik 
veel doehnatiger dan toen er nog stapels 
op lagen En ik laat veel minder tijd onbe- 
wust weglopen Uitemdehjk hoef ik er met 
zo veel voor te laten ’

Bidprentje
Voor een van die vienngen maakten de 
Culemborgers ‘een soort bidprentje’, 
waarop ze suggesties voor dagehjkse 
‘benedictijnse momenten’ hebben verza-

Lees verder op pagma 22 »
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» Benedictijnse regels tegen stress

meld (zie afbeeldmg) De prentjes bleken 
een schot in de roos ‘Nog weken na die 
viermg vroegen mensen of we ze nog bad- 
den,’ zeggen ze ‘Vaak werden ze weer aan 
anderen doorgegeven, en wilden mensen er 
meer Er is blijkbaar behoefte aan ’ 

Uiteraard proberen ze zelf ook vorm te 
geven aan een dagntme of een benedictijns 
moment Pieters heeft ‘al een hele klmf 
aan zijn wekelijkse vnjdagklus Booms 
neemt twee momenten per dag voor zich-

zelf om tijd te nemen voor bezmnmg de 
lunch en bet laatste uur voor de nacht ‘In 
plaats van redebjk vnjbbjvend gepraat met 
collega’s ga tk nu een half uur wandelen, 
en ‘s avonds op zoveel mogehjk een vaste 
tijd pak ik een boek, buster tk rustgevende 
muziek, of nemen we samen de dag door 
Ik maak m leder geval een duidebjk emde 
aan mijn activiteiten ’

De crux omje deze levenswijze eigen te 
maken, vat Booms samen, is om tijd te 
nemen, momenten op een dag vnjmaken, 
om weer terug te komen bij de aandacht

Pieters en Booms voelen zich er gelukkiger 
mee dan met bet jachtige leven van daar- 
voor, en uitemdebjk is ‘gelukkig leven’ 
to eh bet do el

Grondrechten in Fort Europa

Recht op recht
Cor Ofman

Tienjaar geleden perkte de Koppehngs- 
wet de rechten in van mensen die in ons 
land geen ojficiele verbhjfstitel hebben 
Van mensen met ‘onvoldoende verbhjfs- 
recht’ werd verwacht dat ze zouden 
meewerken aan het ‘vertrekphchtbegm- 
sel’ Voortvarend werd gewerkt aan de 
totstandkommg van het Fort Europa

Dat is er mmiddels Jaarbjks verdrmken er 
meer dan tweeduizend Afnkaanse 
migranten in de Middellandse Zee, omdat 
de gammele bootjes waarop ze proberen 
het Europese vasteland te bereiken 
omslaan Maar ze bbjven komen en laten 
zich met afschnkken door hogere hekken 

‘Irregubere migranten’ worden ze genoemd 
Om hoeveel mensen gaat bet7 In de Ver- 
emgde Staten zijn het er zo’n achttien mtl- 
joen, in Europa zou het om dne tot vijf 
miljoen mensen gaan Wat Nederland 
betreft baseert Ed van Thtjn, oud-burge- 
meester van Amsterdam en voormabg 
minister van Bmnenlandse Zaken, het 
aantal ‘ongedocumenteerden’, m navolgmg 
van de Rotterdamse hoogleraar Engbert- 
sen, op zo’n tweehonderd- tot vierhon- 
derdduizend Op grond van zijn eigen 
ervarmg gaat hij mt van ongeveer zestig- 
dmzend in Amsterdam Dat is een opmer- 
kehjk groter aantal dan de pohtie van 
Amsterdam schat (veertienduizend) op 
grond van het aantal staandehoudmgen

Overtredmg
Het past ook bij mijn eigen gevoel ten aan- 
zien van bijvoorbeeld Ghanezen en 
Chmezen zonder papieren Op elke ‘gedo-

cumenteerde’ is er mmstens een ‘ongedo- 
cumenteerde’ Als er in Amsterdam 
ongeveer negenduizend Ghanezen wonen, 
zal er eenzelfde aantal ongedocumen- 
teerde landgenoten verbhjven Dat zijn 
voor een deel partners, kmderen en andere 
famiheleden die slachtoffer zijn van mis- 
lukte ketenmigratie en, hjkt het, naadloos 
en gemisloos passen m de mformele eco- 
nomie van de Amsterdamse samenlevmg

In prmcipe zijn ze met strafbaar ‘Onge- 
documenteerd’ zijn is geen crtmmeel 
delict, maar m bestuursrechtehjke zm een 
overtredmg die vergehjkbaar is met het 
plaatsen van een dakkapel op een huis 
zonder de juiste papieren of een enkele 
centimeters te hoog gebouwd hek Meer 
een zaak voor een ‘welstandscommisste’ 
dan voor de rechter

Pleister
Inmiddels vormen migranten met onvol
doende verbhjfsrecht m Europa een ‘mid- 
delgroot land’ en m Nederland een mid- 
delgrote stad (Eindhoven, Utrecht)
Ofhcieel ‘bestaan’ ze met, maar ze zijn er 
wel

De Raad van Europa heeft uitgesproken 
dat er altijd miljoenen ‘irregulars’ zullen 
zijn en heeft een aantal topjunsten 
gevraagd om te mventanseren wat hun 
rechten zijn krachtens de verdragen die 
Europa in onder meer een Sociaal Hand- 
vest heeft vastgelegd Zij komen tot de 
conclusie dat er ‘recht is op leven’, vnjwa- 
nng van martelmg en vertrouwehjk 
omgaan met mdividuele gegevens Dat 
houdt onder meer in dat er grenzen zijn

aan uitzettmg van migranten tegen hun 
wil Niet alleen volgens de nchtlijnen van 
de UNHCR, maar ook wat moreel gezien 
mag ‘Zachte drang’ mag met de omschnj- 
vmg zijn van lemand met medicatie plat- 
spuiten of met een pleister op de mond m 
een vhegtuig laten plaatsnemen en uitzet- 
ten Vertrouwehjke gegevens over een 
migrant mogen met aan overheidsmstan- 
ties van het land van herkomst worden 
overgedragen

Grondrechten
En zolang ze in Europa verbhjven hebben 
ze een aantal sociale grondrechten Die 
houden volgens de junsten van de Raad 
van Europa in dat er recht is op adequate 
huisvesting (dat is wat anders dan recht 
op een eigen wonmg), adequate arbeids- 
omstandigheden (dat is wat anders dan 

‘recht op werk’, maar wel het recht om uit- 
bmtmg door werkgevers en erbarmehjke 
werkomstandigheden aan te klagen) 
Daarnaast is er recht op toegang tot 
medisch noodzakehjke zorg (dat is meer 
dan ‘emergency health care’, in feite de 
medische zorg die aan alle andere burgers 
van een land zou worden verstrekt) 

Daarnaast geld, wat kmderen betreft, 
onverkort het universele verdrag van de 
Rechten van het Kind Kmderen hebben 
eigen rechten, als kmderen

Ontleend aan een mleidmg van mr Ed van 
Thijn, rapporteur van de Raad van Europa 
over Resolution 1509, Human Rights of irreg
ular migrants, 2006
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Actueel commentaar

Hoop als Obama’s motor voor idealen
1 Ians I cddnna

Barack Obama is in zijn eerste honderd dagen 
Vooral nog bezig met symbolische daden, zoals 
omstreden beslissmgen van zijn voorganger 
terugdraaien, ook om de VS weer ‘bun morele 
status te hergeven’ martelen verbieden, Guanta
namo en CIA-gevangemssen slmten, de tegen- 
stnjdigheid rondom de abortuspolitiek stoppen 
en zijn beleid transparant maken, dit laatste ook 
voor histonci, die door Bush jr onnodig lang 
buiten de deur werden gehouden Obama 
tekende, behalve dne beslmten ter versterkmg 
van de positie van de vakbond m de VS, zelfs al 
een energieplan, waardoor staten eisen kunnen 
stellen aan de C02-uitstoot van voertmgen Ook 
bereikte hij op 12-2 een akkoord met het Con- 
gres over een economisch hulp- of herstelplan in 
de VS van 789 miljard dollar ‘De man van de 
hoop’ straalt daadkracht mt en geeft bmtenlands 
weer voorrang aan diplomatie

Uit deze snelle start is al lets op te maken, maar 
mzake zijn beleidsvisie moeten we het nog 
vooral doen met hoe hij tot en met zijn mhuldi- 
gmg furore maakte Zijn rede op 20 januan 
raakte m Nederland, behalve wellicht emge 
cymsche commentatoren, ons zeer Ik hekeek 
die rede nog eens, ze ook vergelijkend met voor- 
gaande speeches De overwmnmgsspeech van 4 
november heeft grote hoogte Cymsme, wan- 
hoop en twijfel worden door Obama getransfor- 
meerd m het Yes we can Behalve eenheid is een 
sleutelzm, dat ‘met de macht van onze wapens 
of de grootte van onze njkdom, maar de onuit- 
puttehjke kracht van onze idealen’ de ware 
kracht van een volk is Idealen als ‘democratic, 
vnjheid, kansen en onverslaanbare hoop’

In zijn mhuldigmgsrede zien we mm of meer 
hetzelfde Geen pijlen naar Bush jr - het gewoon 
bekend achten dat deze twee oorlogen en een 
economische crisis achterliet -, maar zich op de 
toekomst nchten, optimistisch en reahstisch 
Hier tevens nadruk op idealen Tegenstellmg 
tussen veiligheid en idealen noemt hij vals En 
mensenrechten wil hij met opgeven voor oppor- 
tumsme Ook beklemtoont hij samenwerkmg 
op basis van wederzijds belang en respect

Er is sprake van een totaal andere wereldbe- 
schouwmg dan die van Bush jr Btj deze was het 
antagomsme wat de klok sloeg, the West against 
de rest Impliciet nam Obama dan ook radicaal

afstand van zijn voorganger geen machtsver- 
toon, maar tolerantie, samenwerken en een 
grote scepsis jegens het neohberahsme Obama 
is ook streng ‘De tijd van onprettige beshssm- 
gen uitstellen is voorbij ’ EIij houdt zijn volk voor 
de schouders eronder te zetten en m hun kracht 
te komen Dat laatste was indirect al een effect 
van 4 november voor veel Afro-Amenkanen 
Als Obama het kan, kunnen wij het ook ’ En 
moslimlanden, naar wie de vnendenhand wordt 
uitgestoken, laat de klemzoon van een Kemase 
moshmkok weten ‘Weet datjullie volk je beoor- 
deelt op wat je kunt bouwen, met op wat je kunt 
vermetigen’ Naties vernemen van hem, dat ze 

‘met langer onverschilltg kunnen staan tegenover 
het hjden buiten de grenzen’

Jongeren
‘Uit velen zijn we een en zolang we ademen zul- 
len we hopen’, dat is wat deze door het weekblad 
Time uitgeroepen ‘man van het jaar 2008’ dnjft 
Met andere woorden eenheidsbewustzijn en 
hoop Hoop typeert hij zelfs als ‘onverslaanbaar’ 
Het is met hetzelfde als optimisme Hij waai- 
schuwt zelfs voor te groot optimisme Toch 
beschikt Obama momenteel over een krediet dat 
zeldzaam is WaaronD Omdat hij m een cym- 
sche of donkere tijd van wanhoop en wantrou- 
wen zijn stem verheft om over waarden en idea
len te praten, over verantwoordehjkheid, respect 
en ‘hoop boven vrees’ En ook dat alles beter 
kan Vaak zien we het met, maar hoop is volgens 
mij een uiterst belangnjk wapen ‘It is real and 
keeps people going’, zeiden in de Tegenlicht-tv-uit- 
zending op 26 januan Amenkaanse jongeren, 
die zich tijdens de campagne het vuur mt de 
sloffen hadden gelopen voor Obama Diens 
overwmnmg is dan ook met m de laatste plaats 
tevens de tnomf van jongeren

Hoop is een emotie Hoop jaagt ons handelen 
aan, het heeft lets met vertrouwen en staat haaks 
op overbezorgd zijn Mensen zijn er opgetogen 
door Het verklaart dat twee miljoen mensen de 
kou trotseren om de mhuldigmg bij te wonen 
Hoop heeft lets spintueels, geeft kracht Verbmdt 
hij idealen vaak met spintuele kracht, zijn groot- 
ste prestatie is dal hij de ‘terreur van de angst’ 
van achtjaar neoconservatief bewmd 
omsmeedde tot hoop Volgens de Franse politi- 
coloog Dominique Moisi is angst juist in het 
Westen de dommante emotie en hoop die van

Azie (en vernedermg die van de moslimwereld) 
Leiders spelen vaak m op angst, zeker bij crises, 
wat Obama’s transformatie van angst in hoop 
des te opmerkelijker maakt En ook dat er nu 
dankztj gedeelde verwachtmgen tijdehjk sprake 
is van een zekere verbroedering

Het zou enorm zijn mdien Obama lets daarvan 
kan overbrengen naar het Midden-Oosten, waar 
angst (Israel) en vernedermg (Arabieren) domt- 
nante emoties zijn De wonden van de betreu- 
renswaardige Gaza-oorlog lijken daarvoor op 
het eerste gezicht nog te dtep Een blokkade is 
ook het met willen erkennen van Hamas als 
gesprekspartner Toch verwacht tk van Obama 
op termtjn mitiatieven m de nchtmg van een 
vredesregelmg tussen Israel en de Palestijnen 
De sterren staan nu veel gunstiger dan tijdens 
Bush jr De band van de VS met Israel kan en 
wil Obama met verbreken, maar hij zal zich ook 
weer met laten rmgeloren door Israel, als het 
gaat om een eerltjke oplossmg van wat wel wordt 
genoemd ‘de moeder van alle conflicten’ Hij 
heeft zich daarvoor te zeer gecommitteerd aan 
een ‘twee statenoplossmg’ De benoemmg van 
George Mitchell als speciale gezant voor het 
Midden-Oosten geeft dat ook aan Deze is erva- 
ren en gezaghebbend Op zijn naam staat het 
Goede Vnjdagakkoord van 1998 m Noord-Ier- 
land

Zijn eerste taak is het broze staakt-het-vuren tus
sen Hamas en Israel te bestendigen Ook is het 
wachten op het formeren van de meuwe rege- 
nng in Israel na de verkiezmgen van 10-2 
Natuurhjk zal de praktijk weerbarstig (kunnen) 
zijn, zeker nu Israel electoraal een ruk naar 
rechts heeft gemaakt en mogehjk of waarschijn- 
lljk de sluwe Netanyahoo - een tegenstander van 
een Palestijnse staat - aan de macht komt in 
Israel Of als een groot deel van de onderdruk- 
ten in die legio gelooft of blijft geloven m geweld 
als emge weg Maar ik sluit mettemm op termijn 
een vredesakkoord met uit via Amenkaanse 
druk Ik heb me m elk geval door Obama laten 
overtuigen van de kracht van de hoop als ideaal 
en als wapen om te komen tot een betere wereld 
Zulk een bezielmg roept echter ook weerstand 
op, bijvoorbeeld bij rechtse Amenkanen Het 
geweldsdenken is ook m de VS bepaald nog met 
weg Ik draag Obama en de wereld dan ook op 
aan het Umversum en ga vooi de hoop
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Exegese

Geroepen worden
Elisabeth Posthumus Meyjes

Mtjn mchtje is in Brazihe geboren Zij heefi het syndroom van Down Voor de 
adoptie verzorgden nonnen in een wit habijt haar in een weeshuis in Sao Paulo 
Myn zusje en haar man geven het meisje dat zy in de armen gelegd knjgen als ze 
vijf maanden oud is de naam Janama Als Janama twee en een halfjaar is, praat 
ze eigenhjk nog helemaal met Met haar vunge ogen en met haar hjfje kan ze 
ledereen duidebjk maken wat ze wil ‘Janama heeft geen woorden nodig’, kan haar 
moeder met verholen trots uitleggen Deze zomer zyn we samen op Texel op vakan- 
tie Janama mag by my voorop defiets zitten De wind hlaast door onze haren Het 
is lekher weer We ruiken het bos en het zand en de dumen In een soort twee-een- 
heid gemeten we samen van al het moois dat ons omrmgt Opeens roept Janama 
heel hard en vanuit een diep bmnenste ‘Zaze<’ En dan nog eens ‘ZazD1’ De klank 
komt me heel bekend voor Ik voel me aangesproken Pas’s avonds in bed reahseer 
ik me, dat ik geroepen ben Zaze, klmkt als -sabeth, de laatste twee lettergrepen 
van die moeilyke naam die ik draag Janama roept my by de les, kyk en wees in die 
prachtige scheppmg, ‘Zaze’ Ik voel me geroepen

In sommtge bijbelvertahngen is boven 
Exodus 3 vers 1 tot 15 een kopje toege- 
voegd ‘Roepmg van Mozes’ Wat is er aan 
de hand7 De Israeheten gaan gebukt onder 
de dwangarbeid in Egypte Mozes opge- 
voed aan het hof van de farao, machtheb- 
ber in Egypte, heeft een Egyptenaar dood- 
geslagen die een Elebreeer mishandelde 
Daarop heeft hij moeten vluchten naar 
Midjan Hi] is daar getrouwd met Zippora 
Nu hoedt hi] de kudde van zijn schoonva- 
der Jetro, de pnester Het is routmewerk

Maar op een keer trekt hij met de kudde 
achter de woestijn zoals er letterhjk staat, 
hij gaat de woestijn voorbij Hij doet lets 
anders dan anders Een motief voor dit 
doorbreken van de routine wordt met 
gegeven De doorbrekmg van het alle- 
daagse brengt hem met de kudde bij de 
Horeb, de berg van God Geroutmeerde 
bijbellezers staan bij zo’n geograhsche 
aanduidmg op scherp Een berg, de berg 
van God, dat is een plek voor een Gods- 
verschijnmg, epifame

Te machtig
Mozes ziet een brandend struikje Niet 
duidebjk is wat voor strutk het geweest 
kan zijn Het braambos leerde ik vroeger 
Een doornstruik is preciezer, sene Een 
woordgrapje m het Hebreeuws Sene een 
struik, klmkt als Sinai De berg die hier 
Horeb genoemd wordt, heet op andere 
plekken in de Thora Sinai Uitleggers ver- 
moeden dat er twee verschillende tradities 
zijn omtrent de naam van deze berg Een 
andere mogehjkheid is dat de naam Sinai 
verstaan moet worden als de naam van een 
groter gebied, de top van de berg die daar 
domineert heet dan Horeb Ntemand weet 
wat voor struik het eigenhjk is, die sene Er 
wordt wel gezegd dat het duidt op 
bepaalde woekerende schimmels, die los 
van de gastheer komen en dan door het 
landschap rollen Soms vhegt zo’n struc- 
tuur m brand door de hitte van de zon

Het verhaal wordt verteld via de waar~ 
nemmg van Mozes Na de mleidende 
zinnen over wat hij doet, kijken we als het 
ware met hem mee als hij lets vreemds 
waarneemt We zoomen met hem in om 
het verschijnsel eens beter te gaan bekij-

Exodus 3 vers 1 tot 15
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader 
Jetro, de Midjamtische pnester, te weiden Eens dreef hij de 
kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, 
de berg van God Daar verscheen de engel van de HEER aan hem 
in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde Mozes zag dat de 
struik in brand stond en toch met door het vuur werd verteerd 
Hoe kan het dat die struik met verbrandt7 dacht hij Ik ga dat 
wonderhjke verschijnsel eens van dichtbij bekijken Maar toen 
de HEER zag dat Mozes dat ging doen, nep hij hem vanuit de 
struik ‘Mozes i Mozes1’‘Ik luister,’antwoordde Mozes ‘Kommet 
dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want 
de grond waarop je staat, is heihg Ik ben de God van je vader, 
de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob ’ 
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde met naar God te kij
ken

De heer zei ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er m Egypte 
aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers 
gehoord, ik weet hoe ze hjden Daarom ben ik afgedaald om hen 
uit de macht van de Egyptenaren te bevnjden, en om hen uit 
Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land 
dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaame-

ten, de Hethieten, Amoneten, Penzzieten, Chiwwieten enjebu- 
sieten Dejammerklacht van de Israeheten is tot mij doorgedron- 
gen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen 
onderdrukken Daarom stuur ik jou nu naar de farao jij moet 
mijn volk, de Israeheten, uit Egypte wegleiden ’

Mozes zei ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en 
de Israeheten uit Egypte zou leiden7’ God antwoordde ‘Ik zal bij 
je zijn En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd 
als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullenjulhe God bij 
deze berg vereren ’

Maar Mozes zei ‘Stel dat ik naar de Israeheten ga en tegen hen 
zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze 
vragen «Wat is de naam van die God7» Wat moet ik dan zeggen7’ 
Toen antwoordde God hem ‘Ik ben die er zijn zal Zeg daarom 
tegen de Israeheten «ik zal er zijn heeft mij naar u toe 
gestuurd »’ Ook zei hij tegen Mozes ‘Zeg tegen hen «De HEER 
heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob En hij heeft 
gezegd ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden 
aangeroepen door alle komende generaties »’
(Nieuwe hjbelvertalmg)
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De afstammelmg van de hi andende btaambos in het hmdige Catharmakloostei op de berg Sinai Foto Mirjam Mmdei man

ken en zien dan dat hij ten slotte zip 
gezicht bedekt omdat de visuele waarne- 
mmg hem te machtig wordt Het is een 
verteltrant waarm wij als hoorders, als 
lezers door de handelende persoon langs 
omtrekkende bewegtngen naar de kern 
getrokken worden De kern die hier met 
Mozes bltjkt te zip, maar God Er komen 
veel ogen en oren aan te pas vooraleer de 
ontmoeting tussen God en Mozes plaats 
kan vinden Het is als met lemand die lang 
in het donker heeft gezeten en buiten in de 
zon langzaam aan het hcht moet wennen 
Is het zo dat een mens stapsgewijze invoe- 
ring nodtg heeft om dat wat God meedeelt 
te gaan zien7

Veihge grond
In de struik, in die pars pro toto (deel dat 
voor een groter geheel staat, red) voor 
Smat verschtjnt een engel, een bode van 
God Het imtiatief om de bode te zenden 
gaat van God uit Dat geldt ook voor de 
bevnjdmg mt Egypte God neemt het mi- 
tiatief Bij een bode, een engel, gaat het om 
de boodschap die overgebracht moet wor
den, het uiterhjk is van geen belang De

bode valt samen met de boodschap, zip 
identiteit is bode zip De engel verschtjnt 

‘in een vuur dat opvlamde mt een doorn- 
struik Mozes zag dat de struik in brand 
stond en toch met door het vuur werd ver- 
teerd 1 (vers 2) Op het moment waarop 
Mozes’ aandacht is getrokken, is de bood
schap overgekomen Daarna wordt over 
het vuur noch de boodschapper meer 
gerept de taak is verncht Ze zip stapjes 
op weg naar het zien Mozes stapt op de 
struik af God ziet Mozes vanuit de struik 
en roept hem

Mozes wordt geroepen, zip naam klmkt 
twee keer Mozes, Mozes Hij reageert 
prompt, hk blister’, letterhjk staat er ‘hier 
ben ik ’ Dat is wat er gebeurt als je naam 
wordt geroepen Danluisterje Dan hoor 
je toe Als je naam klmkt, wordt je hele 
zip aangeroepen, met alleen de oren Het 
hele wezen van een mens is gekend in het 
roepen van de naam

Op Bijbelles leerde ik vroeger dat als God 
zegt Trekje schoenen ml, want de grond 
waarop je staat is heihge grond’, dat ook 
gehoord kan worden als ‘de grond waarop

je staat is veihge grond’ Deze uitleg is taal- 
kundig met correct Kadosj staat er, heihg 
Toch wordt imp verstaan van de sfeer 
waarm het gesprek tussen Mozes en God 
ztch ontspmt, bepaald door de connotatie 
die het woord veilig heeft De ontmoeting 
is vnj van bedreigmg Midden in de ruig- 
heid van het gebied, van de berghelhng en 
van de stekehgheid van de struik en het 
gloed van het vuur daarm een plaats waar 
geen dreigmg vanuit gaat, een veihge 
plek

Wasrek
Waarom een doornstruik7 Is het een meta- 
foor voor Egypte7 Een haag met pnkkels 
kom ik gemakkehjk in Het is voor de Isra- 
eheten met moeihjk geweest om het land 
m te komen Achter Jozef aan zip ze hier- 
heen getrokken om brood te zoeken m de 
tijd van honger Maar nu, vele generaties 
later, nu er een komng aan de macht is die 
Jozef met meer gekend heeft (Ex 1 8) is de 
tijd van knechting aangebroken Als ik me 
uit een pnkstruik terug wtl trekken bltjk ik 
aan alle kanten vast te zitten Mochten de 

Lees verder op pagma 26 »
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» Geroepen warden

Israelieten al willen ontkomen aan het juk 
van de onderdrukkmg in Egypte, ze zitten 
vast, ze blijven hangen aan de doornen die 
als weerhaken aan de takken zitten Of is 
de doornstmik een beeld dat God gebruikt 
om te laten zien hoe hi] zich identificeert 
met Israel Door zich in de pnkkels te laten 
zien positioneert God zich in dezelfde 
benardheid als de Israelieten in Egypte 
doormaken Het vuur brandt wel, maar het 
verteert met Net zo zal Egypte Israel wel 
onderdrukken, maar nooit totaal verdruk- 
ken Met het zoeken naar de betekems van 
de doornstmik hcht de parallel op met de 
woorden die verderop m dit tekstdeel voor- 
komen als Mozes vraagt ‘Wat isje naam?’ 
en God antwoordt ‘Ik ben die is’ (vers 14), 
ook te vertalen ‘Ik zal zijn die ik zal zijn’ of 

‘ik was die was’ Het gaat met om een 
abstract zijn (esse) maar om een zijn m ver- 
binding (mter-esse), namelijk het zijn van 
God met zijn volk Het zijn is de naam, en 
de naam is zijn God mamfesteert zich m 
een pnkstrmk

De doornstmik als gestalte van de ver- 
schijnmg van God frappeert mij als een 
totaal andere dan het beeld van de vader, 
heel soms moeder, waarmee wij God m de 
kerk zo veelvuldig aanspreken Het is een 
beeld waarmee God zich hjkt te identifice- 
ren met de netehge situatie van het volk in 
Egypte Vanmt die strmk roept hij Mozes 
op om er lets aan te gaan doen Dat brengt 
me bij de vraag vanmt welke verschijmngs- 
vorm ik geroepen word Door een kind 
zonder taal voorop de Eels'? Of ook door 
mijn wasrek7 Ik heb dat rek al dertig jaar 
Zo’n tornado-ding met dne verdiepmgen 
In alle verschillende fases van mijn leven 
word ik er meerdere keren m de week mee 
geconfronteerd Met het oog op het behoud 
van de scheppmg heb ik geen wasdroger, 
gebrmk ik gewone liners die gewassen 
moeten worden, hang ik dag m dag mt 
natte was te drogen op het zoldertje aan 
dat rek Het wasrek wordt een plek die 
staat voor afwezigheid van dreigmg Even 
geen opvoedmgsdilemma’s, schreeuwende 
actuahteit, geen overvolle dag of geen dag 
die met om door te komen is Een stand- 
vastige aanwezigheid Een zijn in de tijd 
Stel dat God verschijnt in het wasrek of dat 
nu staat voor knechtmg of remheid, voor 
orde of toewijdmg, voor ongehjke taakver- 
dehng m het huishouden of bedplassen, 
het biedt mij altijd die veihge en onbaat- 
zuchtige zekerheid van een proces - vroeg

of laat - van nat naar droog, zoals in het 
verhaal van de scheppmg

Werkwoord
Tot zover de verschijmng Nu komt de 
opdracht aan Mozes ‘Jij moet mijn volk, 
de Israelieten, uit Egypte wegleiden ’(vers 
10) ‘Mi anochG’ is de reactie van Mozes, 

‘Wie ben ik7’ Een roepmg, een opdracht 
om aan de gang te gaan werpt mij terug op 
wie ik ben Wat maakt mij tot mens7 Wat 
maakt dat ik meetel7 Wat maakt dat ik een 
bepaalde opdracht kan vervullen7 Wat 
maakt dat ik mezelf ben7 Is dat de naam 
die ik draag7

Mozes betekent in het Hebreeuws ‘uit 
het water getrokkene’ De naam beeldt dan 
het verhaal uit van de Egyptische pnnses 
die hem als baby’tje toen hij in het biezen 
arkje in de nvier de Nijl dobberde uit het 
water trok, zodat hij kon overleven In het 
Egyptisch betekent Mozes ‘kind van de 
Nijl’ In het Gneks betekent Mozes ‘uit het 
water gered’ En Mozes kan opmeuw in de 
Egyptische context ‘geboren worden’ bete- 
kenen Ramses is ‘de god is geboren’ en 
Mses is dan ‘geboren’ De betekems van de 
naam beantwoordt de vraag ‘Wie ben ik7’ 
met helemaal

Het antwoord op de vraag Wie ben ik7’ 
hgt m de relatie God antwoordt ‘Ik zal bij 
je zijn’ (vers 12), anders vertaald Tk zal er 
zijn met jou’ Niet alleen op momenten 
toen je uit het water getrokken werd, met 
alleen toenje een man doodsloeg, met 
alleen toenje Zippora voor je won door 
herders bij de bron te verjagen, maar bij 
voortdurmg zal ik bij je zijn, houdt God 
Mozes voor

Mozes vervolgt dan ‘En wie kan ik zeg- 
gen dat mij gestuurd heeft7’ Een begnjpe- 
hjke vraag Hoe kan je vanaf een berg aan

komen zetten en zeggen dat je een ont- 
moetmg met God hebt gehad en dat de 
mensen nu moeten doen watje zegt Nie- 
mand kan dat venfieren Je wilt referen- 
ties God antwoordt ‘Zeg maar tegen de 
Israelieten ‘Ik zal er zijn’ heeft mij 
gestuurd ’ Daarmee herhaalt God wat hij 
eerder zei Tk zal bij je zijn’ Hij herhaalt 
de relatie bij voortdurmg Als naam is het 
ongebruikehjk God noemt zichzelf met 
een werkwoordsvorm Dat is de naam 
waarmee hij of zij wil worden aangeroe- 
pen Een Tk’ waarm zowel mannehjkheid 
als vrouwehjkheid khnkt God noemt zich
zelf aanwezig zijn Een werkwoord met 
betekems m heden, verleden en toekomst

Geweld op geweld
God mamfesteert zich m een doornstruik 
Een beeld van benardheid Van daaruit 
khnkt opdracht en belofte Met de beelden 
van Gaza op mijn netvhes komt de 
benardheid heel dichtbij De benardheid 
van muurvast zitten m een patroon van 
geweld dat reageert op geweld Het con
stant doorgeven van trauma van generatie 
op generatie De foto die ik onder ogen 
knjg van dne peutertjes m Gaza die begra- 
ven gaan worden is temidden van de enor- 
miteit van de aantallen slachtoffers en de 
vermetigingen een brandpunt Ze worden 
bij gebrek aan graven bij hun tante in het 
graf gelegd, meldt het bijschnft Ik weet 
zeker dat God het leven in relatie zo met 
heeft bedoeld We zijn met geroepen om 
samen m een graf te belanden maar om te 
fietsen en de wind door onze haren te voe- 
len wapperen We mogen hopen en bidden 
dat God in dit brandende braambos van 
Gaza en Israel aanwezig is en mensen 
roept om een uitweg te bereiden
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Open brief over Gaza
De Raad van Kerken, het Centraal Joods Overieg en het Con- 
tactorgaan voor Moslims en Overheid hebben een gezamen- 
lijke open brief geschreven Ze vragen de eigen achterban om 
de tekst doorte geven aan de leden van de synagoge, de kerk 
en de moskee De tekst sluit aan bij het beleid van de dne reli- 
gieuze monotheistische nchtingen Ze hebben eerder rond de 
feestdagen een gezamenlyke vredesmtentie verwoord En in 
maart 2008 was er een verklanng van moslims en chnstenen 
bg de verschyning van de film Fitna De mtentie is dat mensen 
gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de saamhong- 
heid in de Nederlandse samenlevmg Ook widen de dne orga- 
nen aangeven dat geen enkele rehgie kan worden gebruikt om 
politick en geweid te rechtvaardigen

Bisschop voor 
milieubelasting
De politick in Nederland moet de moed 
hebben om mensen via wetgevmg tot 
gedragsverandenngen te brengen op miheugebied Dat zegt 
mgr dr Gerard deKorte, bisschop van Gronmgen-Leeuwarden 
en referent voor Kerk en Samenlevmg namens de Nederlandse 
bisschoppen, in zijn reactie op de kiimaatbnef van de Raad van 
Kerken Het meuws over de klimaatverandenng kan mensen 
onmachtig en angstig maken, zegt de bisschop En dat is fnui- 
kendvoorgedragsverandenng Kerken kunnen mensen heipen 
om mdividueei en collectiefte veranderen, meent hij De Korte 
blijft realistisch als het gaat om gedrag van mensen en wyst op 
denoodzaakvan'democratischedwang' Milieubewustgedrag 
kan worden beloond en een miheubelastende levensstiji moet 
extra worden belast De Korte 'Ik denk aan het belonen van 
energiezuimg gebouwbeheer en het plaatsen van zonnepa- 
nelen en het extra belasten van ongewenst reisgedrag Maat- 
schappehjk draagvlak is wei een voorwaarde' In 2009 zal pans 
Benedictus zijn derde encycliek pubhceren Oaann wordt naar 
verwachtmg het katholiek sociaal denken geactualiseerd door 
ook aandacht te besteden aan milieu en duurzaamheid

Afscheid voorzitter Arme Kant/EVA
Evelyn Schwarz neemt dit voorjaar afscheid als voorzitter van 
de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA Na zes jaar gaat 
zij zich geheel nchten op haar werkzaamheden bij de protes- 
tantse diacome van Amsterdam

Armoede Live!
Armoede Live1 is een multimediaproject van de stichtmg ChP, 
waann armoede in de njke samenlevmg zichtbaar en hoorbaar 
gemaakt wordt Hoe kun je hier plaatsehjk mee aan de slag7 
Kijk alvast op wwwstichtingchp nl/armoedehve Het boek 
met de DVD kost 14,90 euro

'Vlam' voor Heino Falcke
De Raad van Kerken zal de oecumemsche 'Vlam van de Geest' 
toekennen aan Heino Falcke (1929), de DDR-theoloog die de 
grondslag legde voor het conciliair proces Hij speelde een 
belangnjke rol als ideoloog om de Wende vreedzaam te laten 
verlopen Meer mformatie (voIgt) op www raadvankerken nl

5 maart
Studiedag Russische Orthodoxie
Over de njke spintuele traditie van de Russisch-Orthodoxe kerk 
is een studiedag op donderdag 5 maart in Utrecht De wortels 
van de spintualiteit reiken verterug en zij is bezig een meuwe 
onentatie te vmden in de postcommumstische samenlevmg 
van Rusland Sprekers zijn Fr Dr Sergei Ovsianmkov, aarts- 
pnester van de Russisch-Orthodoxe kerk te Amsterdam, en dr 
Katja Tolstaja, theologisch onderzoekster Donderdag 5 maart 
van 10 00-1530 uur in het Protestants Landelijk Dienstencen- 
trum te Utrecht Orgamsatie Kerk m Ache (afdelmg Zendmg) 
en Centrum IIMO Meer info en aanmelden Heleen Zorgdra- 
genalCCOenKerkinactie ni, tel (030) 88017 46

17 maart'
Debatavond 'De intolerante Calvijn'
Instituut voor Reformatieonderzoek 1 s m Nederlands Dag- 
blad en Reformatonsch Dagblad orgamseren een aantal debat- 
avonden over Calvijn Op deze avond gaat het over het thema 
Politick enreligiem het publiekedomem Sprekers zijn dr BJ 
Spruyt, prof dr R Kuiper, mw drs E E Wiegman-van Meppe- 
len Scheppmk,dr PG C, van Schie0 I v prof dr H J Selderhuis 
Tijd en plaats 20 00 uur, Erasmus Expo- en Congres Centrum, 
Oxfordzaal Mi-12, M-gebouw
Erasmus Umversiteit, Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50, 
Rotterdam Toegang gratis, toegangskaarten verknjgbaar via 
het Nederlands Dagblad en het Reformatonsch Dagblad (aan- 
meldmgverplicht) Meer mformatie wwwcalvijnzoop nl

21 maart.
Bijeenkomst Linker Wang
Landehjke vergadermg van De Linker Wang op zaterdag 21 
maart om 1100 uur in het partybureau van GroenLmks, Oude- 
gracht 312 te Utrecht Het thema is geweldloze communicate 
met als spreker Hans Kams Hoe om te gaan met onszelf, 
andersdenkenden en andere rehgies7 Zie www linkerwang nl

28 maart.
Netwerkdag Kerk en Milieu
De landehjke netwerkdag van Kerk en Milieu en het Interkerke- 
hjk Milieu Netwerk vmdt plaats op zaterdag 28 maart van 10 30 
tot 16 00 uur m De Schakel, Oranjeiaan 10 te Nijkerk Welke 
rol kunnen kerken lokaal en landelijk spelen by het khmaat- 
probleem7 Centraal staat de oproep van de Raad van kerken 

'Kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en moed' Er zijn by- 
dragen van weerman Reimer van den Berg en khmaatactivist 
Wijnand Duyvendak Meer mformatie, mdusiefde oproep van 
de Raad van Kerken, is te vmden op www kerkenmiheu nl

24 en 25 apnl-
'Aarde, mijn aarde'
'Aarde, mijn aarde, of hoe de ecologische crisis ons aanzet tot 
creativiteit' Tweedaagse bijeenkomst op vrydag 24 en zater
dag 25 apnl in miheuklooster Stoutenburg (naby Amersfoort) 
met medewerkmg van Jan Huygen, filosoof en boer op de Eem- 
landhoeve Inlichtmgen en opgave www stoutenburg nl

BE)

25 April 2009.
Symposium Kerk & Schuldhulp
Uit recente cyfers van het Leger des Hells blykt dat 350 000 
Nederlandse huishoudens nsicovolle schulden hebben Veel 
mensen metschuldproblemen kloppen aan by diacomeen en 
kerken Wat kan de kerk hierm betekenen7 Wat zijn de moge- 
lykheden7 Wat is haartaak en wat met7 

Orgamsatie Evangehsche Alhantie ism Kerk & Wereld en 
diverse schuldhulporgamsaties Kosten € 20,-mclusief lunch & 
reader Tyd en plaats 10 00 -16 00 uur (9 30 uur mloop), Chns- 
telyk Lyceum, Kerkewyk 149,3904JC Veenendaal Aanmeldmg 
www ea nl ^_ _ _

27 apnl:
Lezing Peter Sloterdijk
Peter Sloterdijk, een van de belang- 
rykste naoorlogse denkers, schreef 
een fascmerende studie over de 
dne godsdiensten die hun stempel op de westerse cultuur 
hebben gedrukt GottesEifer, in Nederlandse vertalmgtefte- 
hgvuur Overdestrydtussenjodendom, Christendom en Islam 
(uitgevery Boom, 2008) Hy stelt dat de moeizame plaats van 
de godsdiensten in onze eeuw alleen begrepen kan worden als 
we het strydbare element en het karakter van deze godsdien
sten m ogenschouw nemen Hy gaat met wetenschappers van 
de Radboud Umversiteit Nijmegen en het pubhek hierover in 
gesprek op maandag 27 apnl, 20 00 tot 22 00 uur, Campus Rad
boud Umversiteit Nijmegen Info en aanmeldmg http//www 
ru nl/soeterbeeckprogramma

29 apnl-smei:
Thich Nhat Hanh
Thich Nhat Hanh, de 82-jange verbannen boeddhistische mon- 
mk en vredesactivist, is van 29 apnl tot 5 mei in Nederland voor 
lezmgen en een retraite Zie www samenvoorvrede nl

13 mei:
Uitreiking Ab Harrewijn Prijs
De zevende uitreiking van de Ab Harrewyn Prijs zal zijn op 13 mei 
2009 in de Boskant te Den Haag In het volgend nummer van De 
Linker Wang kunt u kort kenmsmaken met de genommeerden 
Wie meerwil weten kan kyken op www abharrewijnprys nl

27 mer
Lezing Tariq Ramadan
Tang Ramadan (1962), toonaange- 
vend Europees islamitisch denker, 
pleit voor een ontwikkelmg van de islam m het Westen los van 
mvloeden uit het Midden-Oosten Moslims in Westerse landen 
moeten zich met langer opstellen als vreemdelmgen maar als 
volwaardige burgers zonder hun religieuze overtuigmgen te 
verloochenen
Woensdag 27 mei, 15 00 tot 17 00 uur, Campus Radboud Umver
siteit Nijmegen http //www ru nl/soeterbeeckprogramma

U vmdt meer byeenkomsten op de site van De Linker Wang, 
onder Agenda
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Column

Referendum; geen speeltje
maar recht
De CDA Tweede Kamerfractie laat zich 
negatief uit over de steun van minister 
Ter Horst voor het mogehjk mvoeren 
van een correctief referendum Volgens 
het CDA verzwakt een correctief refe
rendum het parlement Daarmee ver- 
geet defractie dat de macht van het 
parlement geen doel maar een demo- 
cratisch middel is

Directe democratic houdt in dat burgers, 
als zij dat zelf widen, politieke besluiten 
kunnen nemen Dit kan pnma samengaan 
met een parlementair stelsel en kan het 
democratische gehalte van een samenlevmg 
versterken Zwitserland, maar ook Amen- 
kaanse staten als Califorme en Oregon, 
combmeren een parlementair stelsel met 
vormen van directe democratic

Nederland heeft geen landelijke wetge- 
vmg die rechten geeft aan burgers om refe
renda aan te vragen Van 2002 tot en met 
2004 bestond er een Tijdelijke Referendum- 
wet als overbrugging tot aan een Grond- 
wetswijzigmg voor referenda Maar de 
grondwetswijzigmg sneuvelde door tegen- 
stand van vooral CDA en VVD Hierdoor is 
de Tijdelijke Referendumwet met verlengd 

Op dit moment kan m Nederland de 
Tweede Kamer, evenals gemeenteraden en 
Provinciale Staten, met een gewone meer- 
derheid besluiten om een ‘raadplegend refe
rendum’ le houden Dat is een van bovenaf 
gemitieerd, met-bmdend referendum Zo’n 
referendum heeft op nationaal niveau 
plaatsgehad op 1 jum 2005 met als mzet de 
Europese Grondwet

Volksimtiatief
Eigenhjk is memand bhj met deze ‘vlees 
noch vis’ situatie De hamvraag luidt vol
gens mij is het wel verstandig dat een par- 
lementaire meerderheid bepaalt of een 
onderwerp voor een referendum in aanmer- 
kmg komD Moet het mitiatief met principl
ed bij de bevolking zelf hggen7 Het referen
dum mag naar mijn menmg geen speeltje 
zijn dat een politieke meerderheid naar 
eigen goeddunken kan uitdelen Nee, het is 
een democratisch recht van het volk 

In 2005 kregen burgers, zonder daar zelf
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emge moeite voor te doen, van bovenaf de 
kans om ’nee’ te zeggen tegen de Europese 
Grondwet De opkomst was wehswaar 
hoog, maar de toon van vijandigheid naar 
de gevestigde orde was makkehjk gezet De 
bevolking kreeg het referendum op een 
presenteerblaadje aangeboden Vervolgens 
hoefde de bal enkel nog ingekopt te worden

In 2007 en 2008 volgden m Utrecht en 
Eindhoven referenda om een meuwe burge- 
meester te kiezen De opkomst bleef hier 
ruim onder de 20 procent Logisch, want 
burgers hadden zelf met om een raadple- 
ging gevraagd, ook hier werd het referen
dum opgedrongen En de keuze bestond uit 
slechts twee kandidaten met dezelfde poli
tieke kleur

Het tegenstrijdige is dat het referendum 
juist het vertrouwen in de parlementaire 
democratic kan versterken, maar dat het 
averechts uitpakt Het leidt tot een ondoor- 
dacht gemeentehjk experiment Of het 
wordt - zoals in 2005 rond de Europese 
Grondwet - een parlementair voertuig om 
snel en makkehjk een gevoel van onvrede 
onder het volk te kanahseren In beide 
gevallen schiet het referendum als volksmi- 
tiatief en als vorm van directe democratic 
zijn doel voorbij

Heldere criteria
De oplossmg is dat de Nederlandse bevol
king een volwaardig correctief referendum 
knjgt, zoals minister Ter Horst nu wil, in 
navolgmg van hnkse fracties m De Tweede 
Kamer met GroenLmks als gangmaker 
Het mitiatief voor zo’n referendum hgt met 
bij een parlementaire meerderheid Zo’n 
meerderheid bestaat immers uit diverse 
politieke fracties met hun eigen, soms 
opportunistische, motieven om over een 
bepaald onderwerp een volksstemming te 
willen houden

Met een correctief referendum hgt de 
regie emdehjk waar die hoort bij de bevol
king Deze kan zelf wetten terugdraaien die 
mmiddels zijn vastgesteld door de Tweede 
Kamer Een wetsvoorstel mdienen, zoals 
dat m Zwitserland mogehjk is, behoort ove- 
ngens met tot de mogehjkheden In Neder
land is en bhjft dat een exclusief recht van

de volksvertegenwoordigmg En dat hjkt 
me een goede zaak, we kiezen onze verte- 
genwoordigers immers met voor mets

Een correctief referendum kan pas door- 
gaan als de bevolking zich daar zelf hard 
voor maakt Dat vraagt om heldere criteria 
Bijvoorbeeld dat mmimaal 5 procent van de 
kiesgerechtigde bevolking (landehjk ruim 
600 000 mensen) vooraf een handtekenmg 
moet zetten om het referendum te laten 
doorgaan En dat de uitslag van het referen
dum bijvoorbeeld pas bmdend is bij een 
opkomst van mmimaal 50 procent Met 
zulke drempels overstijgt het referendum 
de waan van de dag Sterker nog het pnk- 
kelt burgers om zelf het mitiatief le nemen 
en mhoudehjk mee te doen aan een demo
cratisch proces

Vertrouwen
Het referendum mag geen politick speeltje 
bhjven van een parlement dat naar eigen 
goeddunken het volk om een raadplegmg 
vraagt Toch hjkt het CDA de huidige situ
atie met ‘raadplegende referenda’ te willen 
handhaven Of wil deze mvloednjke poli
tieke partij - vanuit een ideologisch gemo- 
tiveerd conservatisme - nu afrekenen met 
elke vorm van directe democratie?

Hoe dan ook het correctief referendum 
verdient een kans Het is een instrument 
voor en door een bevolking die wordt uitge- 
daagd om pohtiek betrokken te zijn Door 
de mvoenng van een bmdend correctief 
referendum op basis van heldere criteria, 
kan het vertrouwen m het parlementair- 
democratische stelsel juist groeien
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Redactioneel

Identiteit
Niet alleen Nederland, maar ook De Linker 
Wang houdt zich bezig met de eigen identi
teit, ofwel met de vraag waar staan we 
voor7 Niet dat dit al de vorm heeft van 
Nietzsches ‘Umwertung alter Werte’ (Her- 
waardermg van alle waarden), maar er 
spreekt op zijn mmst de behoefte mt om in 
de huidige maatschappehjke, economische 
en politieke dynamiek de kernwaarden 
hierbij passend en praktisch te vertalen 
De stuurgroep van De Linker Wang heeft 
de laatste maanden veel werk verzet Er is 
diepgaand gesproken over het profiel van 
De Linker Wang Een voorstel is in het 
magazine gepubhceerd Daarna hebben de 
leden hierover van gedachten gewisseld, in 
het blad en tijdens de landehjke bijeen- 
komst m maart over Geweldloze Commu- 
mcatie Het verslag m dit nummer is met 
het laatste woord dat erover wordt gespro
ken
Tegehjkertijd is gewerkt aan de versteviging 
van de orgamsatie van het platform Om 
het vnjwilhge werk voor alle leden doenlijk 
te houden, is een heldere taakverdehng en 
eenjaarplan opgesteld Zo wordt de actieve

bijdrage aan De Linker Wang - hopehjk - 
zo aantrekkehjk, dat de stuurgroep snel 
meuwe leden kan begroeten, vooral een 
voorzitter en een pennmgmeester U vmdt 
de vacatures m dit nummer 
In meer artikelen komen identiteit en waar
den ter sprake In het interview met Frank 
Mulder, voorzitter van Time to Turn, en bij- 
voorbeeld de beschnjvmg van de geschie- 
dems van De Linker Wang en zijn voorgan- 
ger, de Evangehsche Volks Partij En hoe 
denkt u over de biomedische maakbaarheid 
van de mens in de (nabije7) toekomst7 
Zo zou u dit nummer bijna als zoekplaatje 
kunnen lezen zoek de 10 verschillen Met 
uw eigen gevoel of overtuigmg, of tussen 
De Linker Wang en andere bewegmgen 
Die zijn er, zeker loch wekt dit nummer 
bij mij het verlangen om (opmeuw) te zoe- 
ken naar overduidehjk gedeelde waarden 
van bijvoorbeeld kerken en bijbels dan wel 
rehgieus gemspireerden Die bieden aan- 
knopingspunten om de huidige versmppe- 
rmg van energie te beperken en samen een 
lets grotere vuist naar de pohtiek te maken 
Bijvoorbeeld vanuit de verschillende kerken

naar het CDA, waartoe Femke Halsema 
oproept m haar gesprek met voorman Van 
der Kamp van de Raad van Kerken Bij
voorbeeld door druk te zetten op een poli
tick die menswaardig leven en rechtvaar- 
dige behandelmg vergroot, waarden die 
vooral voor armen, kwetsbaren en ver- 
drukten bmnen en buiten Nederland 
nogal eens onder druk staan Schrijnende 
omstandigheden spreken uit de beschou- 
wmg over het conflict tussen Israel en de 
Palestijnen, en de beelden van vluchtelm- 
genkampen op de fotomiddenpagma 
In de Fihppijnen maakt de lokale (Rooms- 
kathoheke) kerk een duidehjke keuze voor 
de verbetermg en beschermmg van de 
positie van boeren En ook in Nederland 
kiezen mensen partij en gaan aan de slag, 
zoals de genommeerden voor de Ab Harre- 
wijnpnjs Of Europees hjsttrekker Sargen- 
tmi Hoopgevende activiteiten vanuit een 
duidehjke keuze Ze staan er voor Een 
identiteit

Herman Radstake 
emdredacteur
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‘Time to Turn’ mobiliseert jongeren voor betere wereld

Eerst bidden, dan actie voeren
Theo Brand

Ze ogen alternatief, zyn maatschappykntisch en voeren aches tegen onrecht en 
vervuihng Ook geloven ze in de boodschap van Jezus Chnstus Een tegenstelhng? 
Nee, zegt Frank Mulder (30), voorzitter van jongerenbewegmg Time to Turn ‘Ons 
geloof maakt ons kntisch Het evangelic is het goede meuws van Gods komnkryk 
dat komt, en waar we voor mogen leven Dat heeft mvloed op hoe we omgaan met 
geld, de schepping en het onrecht dat we om ons heen zien ’

Time to Turn begon m 1996 als project 
van onder meer de Evangehsche Alliantie 
en TEAR fund Smds 2005 is het een stich- 
tmg waann jongeren elkaar helpen en sti- 
muleren om vanmt hun geloof hun levens- 
stijl om te vormen en in actie te komen 
voor een rechtvaardige en duurzame 
wereld

Frank Mulder is voorzitter Studs kort 
woont hij, samen met zijn vrouw en zijn 
1-jange zoon, m een woongroep met geest- 
verwanten in de Utrechtse probleemwijk 
Overvecht Vongjaar emdigde hij als 
tweede in de opimepnjsvraag van tijd- 
schnft VolZin met zijn essay ‘De religie 
van het subversieve feest’

Godsdienstkrxtiek
Over de chnstehjke godsdienst schnjft hij 
in dit essay ‘We hebben veel te danken 
aan onze religie Maar heeft de chnstehjke 
religie met ook vaak gewerkt als legitima- 
tie van de bestaande, wereldhjke machten 
van de gevestigde belangen7 ( ) Onder 
het mom van verdedigmg van onze nor- 
men en waarden mogen we moshms in de 
hoek zetten. vluchtehngen de toegang tot 
Europa ontzeggen en terroristen bombar- 
deren ’

Mulder poneert de stelhng dat religie het 
mooiste in de mens naar voren brengt, 
maar dat dit met voldoende is ‘Want juist 
met dat moots voeden mensen hun eigen 
gehjk en projecteren ze het kwaad op de 
ander Of dat nu homo’s zijn, heidenen of 
moshms Het is met vreemd dat welden- 
kende (post-) moderne mensen het met 
die religie wel hebben gehad ’

Ondanks — of juist vanwege - deze 
godsdienstkntiek is de boodschap van 
Jezus brandend actueel, vmdt Mulder 
Jezus gmg geen hulpprojecten oprichten of 
diaconale raden instellen, en hi] begon 
ook geen bevnjdmgsleger om de keizer-

hjke legioenen over de khng te jagen Wat 
hij wel deed is eten en feest vieren bij 
mensen met wie memand feest wilde vie
ren en aandacht besteden aan mensen die 
werden uitgekotst de bhnden, de zieken, 
de lepralijders ’

Is het m evangehsche krmgen moeihjk mt te 
leggen dat het kopen van biologtsche produc- 
ten meer met het evangelic te maken heeft dan 
hyvoorbeeld de norm geen seks voor het huwe- 
hjk?

‘Dat vmd ik een lastige vergehjkmg Maar 
bewust consumeren heeft in elk geval 
meer met het evangehe te maken dan een 
sticker van Jezus op je auto En dat is vaak 
lastig uit te leggen, merk ik Het Christen
dom in Nederland is genetisch gemampu- 
leerd met mdividuahsme en materiahsme 
Maar jongeren hebben wel waarden 
waaropje ze kunt aanspreken Op chnste
hjke festivals, zoals Soul Survivor en het 
Flevofestival, ontmoeten we jongeren die 
mtensief met hun geloof bezig zijn Wij 
leggen ze uit dat God met alleen hun ziel 
wil redden, maar de hele schepping Je ziet 
altijd een aantal jongeren die dan ‘om’ 
gaan Het kwartje valt en ze worden 
enthousiast Dat is heel cool om te zien ’

Je hebt kerken die het geestehjke cen- 
traal stellen zonder oog te hebben voor de 
wereld Zij zullen afsterven Als kerkhd 
leef je m dezelfde ratrace maar ga je voor 
de vorm naar Bijbelstudie En op zondag 
zmgje hedjes over Gods konmknjk en 
maandag steun je de ontbossmg van de 
Amazone door het hamlapje van Ane de 
Pnjsknaller Maar ook kerken die de 
wereld centraal stellen en het geestehjke 
aspect vergeten, zijn denk ik geen lang 
leven beschoren ’

Speelt de discussie over schepping en evolutie 
een ml by julhe?

Frank Mulder, voorzitter van Time to Turn

‘Niemand m het team van Time to Turn 
maakt zich er druk om Wel vmd ik het 
idee van ‘survival of the fittest’ een godde- 
loos idee Ik bedoel met hoe het duizen- 
den jaren geleden werkte, maar hoe het 
idee doorwerkt m het recht van de sterk- 
ste, waar onze hele economie op gebouwd 
is ’

Time to Turn ziet zich als instrument voor een 
betere wereld Kanjulhe club zich opheffen 
voordat de ‘jongste dag is aangebroken7 
‘Soms zegt een van onze mensen dit is 
echt een Time to Turn issue Misschien een 
signaal dat we alweer te lang bestaan 
Want het zou een item voor alle chnstenen 
moeten zijn We hebben uit de Bijbel 
geleerd dat je vrucht draagt als je sterft 
Het gaat met om vorm of organisatie Die 
mogen afsterven Het gaat om de vrucht ’

Zienjulhe ook een ml voor de politick7 
Ja. de pohtiek heeft een eigen rol, maar 
kan de echt noodzakelijke verandermgen 
met van bovenaf afdwmgen Het hele 
systeem van macht en geld is onrechtvaar- 
dig, maar een pohtieke partij moet zich 
daar snel bij aansluiten, anders wordt ze 
weggestemd Welke partij durft te zeggen 
dat we in koopkracht terug moeten7 Ten 
diepste moeten mensen zelf ‘turnen’ Ik

KTi



geloof dat we leiders nodig hebben, maar 
uitemdelijk zullen bijna alle pobtici met de 
wind meewaaien Het enige dat we kun- 
nen doen is de wind veranderen ’

Klopt het datjulhe dicht hy dc ChnstenUnie 
staan7

‘Het is de enige partij die zowel groen is als 
zich expliciet op christebjke waarden 
baseert Dat spreekt veel jongeren in ons 
netwerk wel aan Maar met onze apobtieke 
en radicale msteek staan we soms ook wel 
weer heel ver vandaan van welke partij 
dan ook ’

]e woont bewust m een leefgemeenschap Kun 
je daarover wat vertellen7 
‘We wonen in Utrecht Overvecht, dichtbij 
mensen met problemen Met tien personen 
in dne appartementen en een winkel Een 
keer per week bidden en eten we samen 
We hebben hangjongeren nit de buurt mt- 
genodigd om waterpijp te roken We wil- 
len een open gemeenschap zijn maar ook 
geen buurthonk Een van de voordeuren is 
al twee keer mgetrapt Een medebewoner 
had het helemaal gehad Dat geeft soms 
spanning Maar we bhjven ons hart volgen 
Als groep kunje bijvoorbeeld makkehjker 
een vluchtelmg opvangen dan als je alleen 
of met je gezm woont Het is een boeiend 
experiment ’

Wie ervaarje sterker alsje breeder of zuster 
de christen die zich weimg gelegen laat hggen 
aan duurzaamheid en gerechtigheid, of de 
secuhere mens die zich wel mzet voor een 
hetere wereld7
Er valt een suite Mulder denkt diep na 

‘Dat hangt van de persoon af.’ zegt hi] ‘Ook 
Gandhi had het besef dat mensen het met 
alleen kunnen Hij heeft het over God die 
ons moet redden Ook heb ik veel vnenden 
die geen christen zijn en juist veel begnj- 
pen van mijn idealen Toch merk ik vaak 
dat zij hun vertrouwen uitemdelijk stellen 
op de mens, terwijl ik denk dat God ons 
moet vermeuwen Mensenhanden zijn 
nodig, maar onze oude natuur zal het moe- 
ten afleggen Soms merkje de geest van 
Jezus bij mensen Dat kunnen mensen van 
binnen en van buiten de kerk zijn ’

Het Time to Tin n BezielmgsfesLival in 2008

Waarom is bidden zo belangnjk7 Hoe ervaar 
je de krachl van het gebed7 
‘Het onrecht waartegen we vechten is met 
alleen mateneel maar ook geestehjk Ik 
ben gemspireerd door de Franse socioloog 
Jacques Ellul Hij stelt dat we machten die- 
nen als geld, geweld, macht of een ideolo- 
gie En die machten leiden een eigen leven 
Het kwaad m de wereld is groter dan alle 
afzonderhjke fouten van mensen samen 
Er is bekenng nodig, want we zijn alle- 
maal verblmd door ons collectieve falen 
Genot, eergevoel, onze afhankehjkheid 
van fossiele brandstoffen het zit in ons 
allemaal Gebed en bekenng zijn nodig 
omje oude natuur te laten afsterven Men
sen voelen zich dan bevnjd van angst of 
matenahsme ’

‘Ik was onlangs in Londen bij de bewe- 
gmg ‘Speak’ van honderden Engelse slu- 
denten Ze voerden campagne tegen 
wapenhandel en begonnen met aanbid- 
dmg en de erkennmg van ons collectieve 
falen Zonder de aanvaardmg van een 
bovennatuurhjke macht kom je er met De 
straatactie van ‘Speak’ tegen mtbuitmg in 
de kledmgmdustne begon met een soort 
schuldbelijdems ’

‘Ik ben zelf gehecht aan imago en kle- 
dmg Maar daardoor steun ik een proces 
waarm mensen worden uitgebuit Door te 
bidden, vergevmg te vragen en dat vervol- 
gens te vieren met brood en wijn, was het 
alsof de schellen van mijn ogen vielen 
Daarna barstte het feest los en dansten we 
op muziek van een dj Want er komt een 
meuwe wereld en wij mogen alvast de eer- 
ste stappen zetten Dat was heel bevnj- 
dend Ja, wij begmnen een actie altijd met

een vienng vanwege de komst van het 
konmknjk van God ’

Met welke concrete acties of campagnes zijn 
julbe nu bezig7
‘We hebben een ‘Paarse Passiekalender’ 
gemaakt om in de tijd voor Pasen stil te 
staan bij het hjden van Jezus en het hjden 
van de wereld Ook gaan we onze versla- 
ving aan ohe en de gevolgen daarvan voor 
ontwikkelmgslanden aan de kaak stellen 
Dit doen we op festivals en evenementen 
We gaan ohevaten rollen, oheworstelen, 
oliebollen uitdelen en kaartjes schnjven 
naar de konmgm Als Shell stopt met 
duurzame investermgen, moet het predi- 
caat Konmkhjk in de ijskast Vmden we 
En samen met de Protestantse Diacome 
Amsterdam zijn we bezig een lokaal net
werk op te zetten Voorlopig is er genoeg te 
doen ’

Samen met Freek Koster schreef Frank 
Mulder in 2008 het boek ‘Moet groei7 
Bekende economen aan de land gevoeld 
over een (on)zmmge vraag’ (Uitgevenj 
Pepijn, 2008) Zonder groei verhezen 
we banen, raken we achter op China en 
gebeuren er meer erge dmgen Zeggen 
ze Maar is dat zo? Moet de taart altijd 
maar groter? Mulder en Koster legden 
het voor aan een oud-mimster van Eco- 
nomische Zaken, een directeur van het 
Centraal Planbureau, een Nobelpnjs- 
wmnaar die te kritisch was voor de 
Wereldbank en een ING-topvrouw 
ISBN 978 9 078709 0 39
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Israel, de Palestijnen en Nederlands beleid

Steun voor ontwikkeling beperkt en 
tegenstrijdig Fieke Maas Geesteranus

Met een dalende koopkracht, een dalend BNP en B1P, groeiende werkloosheid, en 
twee Palestijnse autonteiten die met by machte zyn om de bevolkmg te voorzien 
van adequate pubheke diensten en de toegang hiertoe, zyn de bezette gebieden stm- 
tende voorbeelden van een transitie naar meer in plaats van minder armoede Met 
de bouw van de Muur m 2002, de totale isolatie van de Gazastrook en de recente 
Israehsche verkiezmgen is de situatie er met beter op geworden Sterker nog, met 
bet aantreden van Netanyahu is duidelyk geworden dat wat een mogelyke reahsa- 
tie van een Palestijnse staat was, met meer aan de orde is

Ondanks goede bedoelmgen van de donor- 
gemeenschap, bhjkt haar huidige beleid geen 
constructief en duurzaam effect te oogsten 
voor de Palestijnen De EU, waaronder 
Nederland, heeft de wurggreep waann Israel 
de bezette gebieden houdt stelselmatig ver- 
onachtza'amd Ook nu Nederlandse ontwik- 
kelmgsprojecten zoals de bloementeelt in de 
Gazastrook ten onder gaan, blijft een hard 
optreden vanuit Den Haag tegen Israel uit

samenwerking tussen Palestijnen en Israeli- 
ers’, aldus Verhagen Maar de Nederlandse 
lobby die er bij Israel op aandringt de gren- 
zen te openen, slaagt er met in deze econo- 
mische samenwerking een kans te geven 
Verhagen kaart de afsluitmg van de grenzen 
door Israel aan, maar de opheffmg ervan is 
onderhevig aan het stoppen van de beschie- 
tmgen vanuit Gaza en de vnjlatmg van de 
Israehsche soldaat Gilad Shaht In deze volg-

Palestijnse gehiedsontwikkdmg Foto Fhch/Farjahinne

Intenties van beleid7
Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) 
heeft naar aanleidmg van de recente verme- 
hngen m de Gazastrook aangegeven dat het 
aan Israel zelf is om te bepalen of het de 
Gazastrook helpt Nederland voelt zich m 
elk geval wel geroepen om de Palestijnen te 
helpen ‘Nederland wil de Palestijnen helpen 
de draad van het bestaan weer op te pakken 
en een kans op een betere toekomst te geven, 
gebaseerd op vreedzame economrsche

orde blijft Israel de regie behouden en wordt 
Hamas steeds gedwongen als eerste over de 
brug te komen

Ondanks de uitspraak van Minister Koen- 
ders (Ontwikkehngssamenwerkmg) dat de 
oorlog een ‘kapitaalvermetigmg van de eer
ste orde’ heeft veroorzaakt2, treedt de Neder
landse regenng met hard op tegen de ver- 
woestmg van haar eigen 
ontwikkehngsimtiatieven in de Gazastrook 
Dit vmdt mtmg in de resolutie die 27 EU-
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hdstaten emd januan 2009 maakten Hierm 
werd gesteld dat er geen eigen onderzoek 
naar het Israehsche geweld zal komen, maar 
dat ondergetekenden de VN-onderzoeken 
zullen volgen

Het is opmerkehjk dat de Nederlandse 
regenng in deze situatie nog altijd bepleit de 
economische wederopbouw m de 
Gazastrook steun te verlenen Immers, Israel 
boycot de wederopbouw terwijl minister 
Verhagen heeft aangegeven de band met 
Israel te willen aantrekken En Hamas, als 
emge pohtieke bewindhebber in de 
Gazastrook, wordt met betrokken en 
gebruikt bij ontwikkehngsimtiatieven, laat 
staan bij het beoogde vredesproces

Dat de EU geen contacten onderhoudt met 
Hamas, noemt Verhagen geen probleem ‘Dat 
was het ook bij hulpverlenmg in het verleden 
met’ Het besluit om de uitkomst van de 
democratische verkiezmg te negeren, heeft 
echter als gevolg gehad dat Hamas steeds 
verder m een isolatiepositie is geduwd Dit 
heeft mvloed gehad op de verhevigmg van 
de stnjd tussen Hamas en Fatah De steeds 
groter wordende kloof tussen beide partijen 
heeft enorme gevolgen gehad voor de verdere 
segregatie van de Palestijnen Het verknjgen 
van legitimiteit voor een eenheidsregermg, 
laat staan de reahsatie van een Palestijnse 
staat hjkt hiermee steeds verder buiten 
bereik

Het hjkt erop dat steun aan de Gazastrook 
over de hoofden van de Palestijnen gaat en 
dat het Nederlandse vertoog van ontwikke- 
hng en wederopbouw m de praktijk verzandt 
in alleen de steun voor ‘het recht van Israel 
om haar mwoners te beschermen’ De vraag 
njst of de opstelhng van de Nederlandse 
regenng wel recht doet aan haar mtentie om 
bij te dragen aan de reahsatie van een levens- 
vatbare Palestijnse staat

Onmogehjke duurzame ontwikkeling
In plaats van vooruitgang hebben de Pales
tijnse gebieden te maken met achteruitgang, 
ook wel de-development1 genoemd Het is 
cruciaal om de Israehsche bezettmg op te 
heffen, wil er sprake zijn van een menswaar- 
dig bestaan in de bezette gebieden De toe- 
zegging van donorgelden verandert weimg
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zonder een politick mgnjpen het geld komt 
immers met aan bij de bevolking van de 
Gazastrook, omdat het met m handen van 
Hamas mag komen, maar ook omdat het 
voor een groot deel in de Israehsche econo
mic terechtkomt

De veronachtzammg van Hamas is met 
alleen in stnjd met de mtkomst van de 
democratische verkiezmgen, maar is ook erg 
naief, zo meent Jeanne Abdulla, program- 
macoordmator van de afdehng Noodhulp en 
Wederopbouw bmnen Cordard Nu Hamas 
geen partner kan zrjn, zal ze haar legitmuteit 
zoeken in een meer extreme hoek Maar de 
mogehjke verdere radicahsenng van Hamas 
is juist het tegenovergestelde wat met de glo
bal war on terror bereikt dient te worden 
Bovendien Palestijnse secuhere pohtici, 
onder wie leden van Fatah, hebben aangege- 
ven Hamas te erkennen Wie zijn wrj dan

Dc Andere Wang

om dat met te doen en ontwikkehng te frus- 
treren, zo stelt Abdulla 

Cordard heeft momenteel 15 partners in 
de Palestijnse bezette gebreden Van weder
opbouw is helaas nog geen sprake in dit 
conflictgebied wordt de hulp gedicteerd 
door het geweld Abdulla stelt dat de bezet- 
tmg van Israel directe gevolgen heeft voor 
het verloop van de projecten die Cordaid 
ondersteunt Door de afsluitmg van Israel 
hebben vele Palestijnen te kampen met tijds- 
verhes hierdoor wordt de mobxhteit steeds 
beperkter Anderzxjds ontstaat er lokahsatie 
door de fragmentatie van de samenlevrng 
Dit betekent dat een wijdverbreide samen- 
werkrng die van groot belang is voor de een- 
heid van de Palestijnen juist wordt tegenge- 
gaan Vele Palestijnen ervaren een mentale 
opsluitmg Abdulla heeft memgeen zien 
bezwijken onder de omstandigheden

De basisvoorwaarden om aan wederop
bouw en verzoenmg te werken ontbreken in 
de bezette gebieden Zodoende ondersteunt 
Cordaid geen mfrastructurele projecten 
omdat het nsico op verwoestmg te groot is 
Het is weimg effectref projecten te steunen 
die economrsche ontwikkehng tot doel heb
ben, wanneer met ook pohtieke garanties 
verkregen worden voor de basisvoorwaarden 
die deze ontwikkehng mogehjk kunnen 
maken

Het openstellen van de grenzen is hierbij 
een van de pnonteiten Er zou volgens 
Abdulla meer gemvesteerd moeten worden 
m het veranderen van de machtsverhoudm- 
gen die duurzame ontwikkehng m de 
bezette gebieden verhmderen Tegehjkertrjd 
zou er meer aandacht moeten zijn voor de 
geestehjke gezondherd van de Palestijnen

Lees vender op pagma 8 »

Beter groot zondigen dan klein
Hub Cnjns

De kredretcnsis begmt flinke sporen te trekken in Nederland We 
zitten m de grootste economrsche dip sinds 60 jaar Alle alarmlich- 
ten van de economic staan op rood De pensioenfondsen verhezen 
hun dekkrngsgraad en roepen alarm Het bhjkt dat Europa het afge- 
lopen halve jaar zo’n slordige 1 000 miljard euro heeft gestort om de 
bank- en verzekenngswereld te behoeden van omvallen Dat bedrag 
gaan we met zijn alien in de komende 20 of 30 jaar terugbetalen 
Natuurhjk zijn we boos op de managers van die financiele wereld en 
schelden we op de bonuscultuur Maar gaat er nu veel in die financi
ele wereld veranderen7 De banken gaan de klant en hun dienstverle- 
nende taak centraal stellen is nu het grote nieuws Volgens mij waren 
ze dus de kern van hun missie vergeten

In kapitaalmtensieve bednjfssectoren worden veel mensen ontsla- 
gen of vallen bednjven om De automarkt hgt op zijn gat De hui- 
zenmarkt staat al een kwartaal in de mm De Industrie produceert 
minder en de export daalt De vervoersbranche knmpt In deze eco- 
nomische problemen steken we er, als het gaat om oplossmgen, 
minder geld van ons allemaal in Voor mvestenngen in de kenms- 
economie, bestnjdmgjeugdwerkloosheid en deeltijd-WW, waann 
scholmg en omscholmg als overbruggmg wordt gehanteerd in 
plaats van ontslag wordt 1,3 miljard uitgetrokken Bednjven m 
nood die het met volhouden, hebben pech gehad Ontslagen werk- 
nemers van die bednjven idem Met zijn alien langer werken en 
hogere premies betalen moeten het probleem van hogere AOW-kos- 
ten en pensioenverhes oplossen De oplossmgen verschuiven meer 
van het collectieve naar het private van samenlevrng naar bednjf en 
mdividu

De mensen mtussen sparen meer en geven minder uit Toch komen 
steeds meer huishoudens in de problemen en gaan schulden maken 
De Nederlandse Veremgmg voor Volkskrediet spreekt over een half 
miljoen nsicovolle huishoudens Er wordt ook meer gesproken over

schulden en schuldhulpverlemng Daarbij komt ook het begrip ver- 
antwoordehjkheid om de hoek kijken Mensen leven op de rand van 
hun inkomensmogehjkheden Met het afwisselend lenen van klei- 
nere bedragen bij famihe en vnenden zelfs boven die rand Mensen 
consumeren omdat een economische dip henzelf met kan overko- 
men Moet je nu dit overmoedig en nsicovol consumptief gedrag. 
dat verwordt tot schulden, als samenlevrng gaan steunen7 Wie als 
samenlevrng hulp geeft bij schulden, zorgt ervoor dat de schulde- 
naar dezelfde true weer gaat toepassen want de samenlevrng lost 
toch de schuld af Wie de billen brandt, moet op de blaren zitten 
Eigen schuld, dikke bull wie schulden maakt, moet ze zelf aflossen

Mij valt op hoe in gesprekken over het gedrag van personen die 
snelle verbmdmg gemaakt wordt tussen oorzaak en gevolg, tussen 
fout en straf, tussen schulden hebben en schuldig zijn Allemaal 
waar problematische schulden kunnen voortkomen uit het gegeven 
dat men m de eigen verantwoordehjkheid tekortschiet of tekort 
geschoten is Het kan echter ook te maken hebben met het tekort- 
schieten van de samenlevrng of de maatschappehjke onverantwoor- 
dehjkheid van bednjven of mstanties Schulden zijn vaak een gevolg 
van verschillende oorzaken en hebben te maken met stapeleffecten 
In de chnstehjke ethiek wordt met voor mets gesproken over van 
‘zondige situaties’ of ‘structuren van het kwaad’

Interessant is te zien hoe we in deze cnsistijden met zijn alien 
omgaan met het kwijtschelden van schulden Hoe anomemer het 
systeem en hoe groter de bedragen, des te minder persoonhjke ver
antwoordehjkheid en des te meer collectieve schuldsanenng Hoe 
persoonhjker het systeem en hoe klemer de bedragen, des te meer 
persoonhjke verantwoordehjkheid en des te meer private schuldaflos- 
smg, desnoods je hele leven lang Je kunt dus beter in het groot zon
digen, dan in het klem, zo hjkt de levensles van deze crisis Ik kan er 
met onderuit om in die levensles een structured onrecht te zien
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» Israel, de Palestijnen en ISIederlands heleid

hoe kunnen mensen die kapot zijn van bm- 
nen immers een staat opbouwen7 

Deze visie zorgt echter voor een span- 
nmgsveld met Den Haag Abdulla noemt bet 
ontwikkelingsbeleid ten aanzien van de 
bezette gebieden vanmt bet mmistene naief 
Het zou de bezettmg als een/ait accompli 
benaderen in plaats van Israel ter verant- 
woording roepen Als Israel aansprakebjk 
zou worden gesteld, zou er een begin kun
nen worden gemaakt met de realisatie van 
basisvoorwaarden voor duurzame ontwik- 
kelmg

GroenLinks in het Gaza-debat

Op de twaalfde dag van de oorlog in 
Gaza verklaarde Manko Peters (Tweede 
Kamerlid GroenLinks) bij Nova dat het 
geweld van Hamas al was veroordeeld 
en dat het de hoogste tijd was ook 
Israel op het matje te roepen Hiermee 
onderstreepte ze de essentie van de kn- 
tiek van haar parti] op de Nederlandse 
regenng Het geweld van Hamas is ver- 
werpelijk, maar het disproportionele 
geweld van Israel is evenmm te recht- 
vaardigen - zelfs als het louter zou gaan 
haar eigen mwoners te beschermen 
Van groot belang voor de parti] is de 
erkennmg dat de stnjd tussen Israel en 
de Palestijnen er efen is van ongehjke 
machtsverhoudmgen Israel heeft het 
overwicht en zou volgens Peters ook 
meer verantwoordehjkheid moeten dra- 
gen voor een duurzame oplossing van 
het conflict
Hoe nu verder7 GroenLinks stemt in 
met een Internationale missie aan de 
grens met Egypte om Israel te bescher
men Het mandaat van deze missie zou 
tegehjkertijd moeten voorzien in het 
openen van de grenzen van de 
Gazastrook voor hulpgoederen en men
sen Bovendien vmdt GroenLinks dat 
de EU en ook de Nederlandse regenng 
moet gaan praten met Hamas De uit- 
sluiting van Hamas maakt de Gazanen 
de dupe van een onverdiende collec- 
tieve strafmaatregel Om werkelijk te 
proberen duurzame vrede te bereiken, 
moet de afsluitmg van de Gazastrook 
•worden opgeheven en zal er druk uitge- 
oefend moeten worden op Israel om 
terug te keren naar vredesonderhande- 
lingen
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Politieke wil
Het beleid zou aldus hohstisch van aard 
moeten zijn economisch, sociaal, geestehjk 
en politick Met politieke lobby’s vanuit ver- 
schillende ontwikkelingsorganisaties, waar- 
onder ook Cordaid, wordt geprobeerd hier- 
voor aandacht te knjgen Het hjkt erop dat 
Verhagen hier met van doordrongen is hi] 
beweegt zich volgens Abdulla in een virtual 
reality Het probleem is echter dat Cordaid, 
net zoals de meeste andere Nederlandse 
NGO’s, voor 80% financieel afhankehjk is 
van Den Haag Hiermee zijn ze ook afhan- 
kelrjk van de pnonteiten vanuit het Rijk 

Een pohtiek mgnjpen van Nederland zou 
volgens Abdulla vorm kunnen knjgen m het 
jundisch aansprakebjk stellen van Israel 
voor haar misdaden In feite een jundische 
aanpak, maar met politieke consequenties 
Deze mogehjkheid is absoluut haalbaar, mils 
de politieke wil ervoor aanwezig is In 
samenhang hiermee moet bedacht worden 
dat het aantal kiesgerechtigde moslims m 
Nederland groeit Het is met ondenkbaar dat 
de druk van deze groep de regenng er mede 
toe kan dwmgen een meer kntische hou- 
dmg ten opzichte van Israel aan te nemen 
Tegehjkertijd zou de opstelhng van Neder
land ten aanzien van Hamas van een reahs- 
tischere visie mogen getuigen Temeer nu 
Hamas en Fatah tijdens de Cairo-top m 
februan hebben aangegeven dat er van beide 
kanten politieke wil is om him onemgheid 
op te lessen 2 De uitsluitmg van Hamas door 
Nederland, maar ook door de EU, zal deze 
toenadenngspogmg met ten goede komen 
Bovendien is Hamas feitelijk de wettelijke 
gezaghebber van de Palestijnen ze heeft 
immers de parlementsverkiezmgen gewon- 
nen

Tijd voor verandenng
Sommigen bmnen de coahtie in Nederland 
stellen het standpunt over Israel ter discus- 
sie Minister Verhagen hjkt hieraan voorals- 
nog geen gehoor te geven Bmnen de achter-

ban van de PvdA heerst echter een groot 
ongenoegen over de positie van de partij 
de PvdA zou geen duidehjk standpunt 
mnemen over het conflict Ook de SP, D66 
en GroenLinks zijn kntisch over het 
recente geweld van Israel en hebben de 
PvdA veroordeeld omdat ze een spoeddebat 
zou hebben getorpedeerd Het gebrek aan 
eenheid bmnen de PvdA is tekenend voor 
de situatie in de coahtie het CDA en de 
ChnstenUnie weigeren Israel te veroorde- 
len voor haar optreden 

Hoewel er meer kntische geluiden over 
Israel opkomen, worden ontwikkelmgsmi- 
tiatieven van Nederland m Gaza keer op 
keer verwoest Deze wrange realiteit maakt 
het noodzakehjk Israel aan te spreken op 
haar vernielmgen m plaats van alleen ter- 
ronstische mfrastructuur te bombarderen, 
wordt namehjk ook de economische mfra
structuur met de grond gelijk gemaakt 
Hiermee wordt elke poging een levensvat- 
bare Palestijnse staat te ontwikkelen, ver- 
metigd De afgelopen tien jaar meent 
Nederland de realisatie van een Palestijnse 
staat te steunen op basis van de twee-staten 
oplossing zoals verwoord m de Roadmap3 
Maar zolang Nederland met ook tegelijker- 
tijd de Israelische schendingen veroordeelt, 
ondermijnt ze dit ontwikkelmgsdoel en 
haar eigen geloofwaardigheid

Fieke Maas Geesteranus is politicologe en ajge- 
studeerd op de ml van de Wereldbank in het 
conflict tussen Israel en de Palestijnen

Noten
1 Roy, S , The Gaza Strip, The Political 

Economy of De-development, the Insti
tute for Palestine Studies, Washington DC, 
1995

2 The New York Times 26/02/2009, Palestin
ian Rivals Announce Steps to Healing 
Rift

3 http //www state govlrlpalprsl 
ps/2003/20062 htm

Bomhata in Gaza Bron Fhch,Amu Farshad Ebiahirm
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Femke Halsema en Klaas van der Kamp in debat

Kerk moet CDA harder aan jas trekken’
Theo Brand

Een nuchtere dominee mt Kampen debatteert met een politico, mt 
de Randstad die nooit had gedacht nog eens m een kerk te mogen 
spreken Klaas van der Kamp, algemeen secretans van de Raad 
van Kerken, en Femke Halsema, partyleider van GroenLmks, ont- 
moeten elkaar en zyn het op dmsdagavond 3 maart in de Utrechtse 
Domkerk opvallend vaak met elkaar eens ‘Om de krediet- en kh- 
maatcnsis te lyf te gaan, moet het roer radicaal om ’

Ongeveer 150 belangstellenden vullen het 
koorgedeelte en de nabijgelegen kerkban- 
ken in de Domkerk Vijf Utrechtse kerkge- 
meenschappen hebben de debatbijeen- 
komst over geloof, economie en politick 
georganiseerd Gastheer Bram Schnever 
draagt een gedicht voor en heet ledereen 
van harte welkom ‘De aanleidmg is de 
economische crisis gekoppeld aan het 
begin van de veertigdagentijd, een tijd van 
mkeer, beziehng en versobermg ’

Confrontatie
Omdat Femke Halsema een boek schreef 
met de titel ‘Geluk' Voorbij de hypercon- 
sumptie, haast en huftengheid’ en Klaas 
van der Kamp zich als voorzitter van de 
Raad van Kerken bezighoudt met khmaat 
en sociale cohesie, leidt de ontmoeting 
tussen deze twee mensen tot een boeiende 
bijeenkomst en een soms levendig debat 
Halsema knjgt als eerste het woord ‘Ik 
ben vereerd hier te mogen spreken Ik heb 
als student tien jaar hier m de bmnenstad 
gewoond Nooit gedacht dat ik hier nog 
eens het woord zou voeren ’ Ze legt uit 
waarom ze haar boek schreef en staat stil 
bij de kredietcnsis ‘De crisis is veroor- 
zaakt door menselijk falen en was te voor- 
komen geweest’

Ook staat ze stil bij de voedselcrisis - 
waarvan de meeste Nederlanders de nega- 
tieve gevolgen met aan den hjve ondervm- 
den - en de khmaat- en energiecnsis ‘De 
effecten van de khmaatcnsis zijn desas- 
treus Er zijn grootscheepse investermgen 
en verandenngen m onze economie nodig 
Bhjft er dan genoeg geld over voor sociale 
voorzienmgen7’

Hyperconsumptie
Halsema benadrukt dat de diverse crises 
verband houden met onze levensstijl 
‘Onze tweede auto, meuwe kledmg en tel- 
kens een meuwe mobiele telefoon Het

gaat om direct mateneel genot En daar 
zijn kolencentrales voor nodig En omdat 
de ohevoorraden op raken willen we bio- 
brandstof maar dat gaat ten koste van 
voedselproductie Hoe keren we het om7’ 
De pohtica legt uit dat consumptie nodig 
is voor de welvaart en om pubheke inves
termgen te kunnen doen ‘Het probleem 
zit m de hyperconsumptie het consume- 
ren als doel op zichzelf, vaak gekoppeld 
aan maatschappehjke status of koopversla- 
vmg Zelf merk ik dat als ik weer een 
meuwjurkje wil kopen ’

‘Groei en wmst mogen geen doel m zich
zelf worden Daarom is het Bruto Natio- 
naal Product als graadmeter onvoldoende 
Het aantal euro’s dat we uitgeven is geen 
garantie voor ons welzijn en de toestand 
van het milieu Ik ben geen voorstander 
van economische krimp Dat gaat ten 
koste van pubheke investermgen en mno- 
vatie Groei moet dus schoon en eerhjk 
zijn Dit vraagt om pohtieke veranderm- 
gen Maar ook consumenten moeten hun 
krachten bundelen en mvloed aanwenden ’

Stapel bneven
Klaas van der Kamp vertelt dat hij een dag 
per week werkt bij een uitgevenj en vier 
dagen als algemeen secretans bij de Raad 
van Kerken ‘Op beide werkplekken hgt 
een stapel bneven Bij de Raad begin ik 
altijd met de eerst bmnengekomen brief 
Als uitgever begin ik met de meest wmst- 
gevende brief Zo werkt dat m een com- 
merciele omgevmg, daar tellen economi
sche normen Daarom besef ik dat de 
economie aan zichzelf met genoeg heefl en 
maatschappehjk mgekaderd moet worden ’

‘Zou de crisis een ‘blessing in disguise’ kun
nen zijn7 Maar verandenngen gaan met 
vanzelf Ook de ohecnsis in dejaren 
zeventig heeft geen ommekeer gebracht 
Het gebeurt alleen als wij het willen Heb
ben we voldoende systeemkntiek7 Ik haal 
die uit mijn rehgieuze overtuigmg, uit de 
Bijbel Denk bijvoorbeeld aan het Sabbats- 
jaar en Jubeljaar waardoor het eigendom 
en bezit van mensen wordt begrensd en 
gerelativeerd ”
In de oecumemsche bewegmg zijn gerech- 
tigheid, vrede en heelheid van de schep- 
pmg al dertigjaar de sleutelwoorden Van 
der Kamp ‘Maar het zet wemig zoden aan 
de dijk, terwijl het actuele thema’s zijn die 
onderlmg samenhangen Ik pleit daarom 
voor een mentahteitsverandermg met de 
elites voorop We moeten bhjven dromen ’

Leidende rol
Na de pauze worden stellmgen geponeerd 
Het pubhek geeft met rode en groene 
kaartjes aan hoe het erover denkt Wereld- 
wijde sohdanteit mag ten koste gaan van 
ons eigen belang, luidt de eerste stellmg 
Dit leidt tot een stevige discussie De 
tweede stellmg luidt de kerk moet een lei
dende rol spelen m de discussie over de 
economische ordemng van de samenle- 
vmg Niet ledereen is het daarmee eens 
‘Ik vertrouw het de kerk met toe,’ zegt een 
vrouw Van der Kamp benadrukt dat de 
kerk met aan belangen of issues vastzit 
Volgens Halsema kampt de kerk met een 
imagoprobleem maar is het goed dat de 
kerk van zich laat horen ‘Maar dan wordt 
het wel tijd dat de kerken het CDA harder 
aan de jas trekken ’
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Lekenmissionaris Alfons van ZijI in Aurora, Filippijnen

Kerk aan de kant van de armen
Jan van Dam

De kerk aan de kant van de armen en de arbeiders Het khnkt helaas erg ‘seven
ties’ Toch blyken er nog mensen in te geloven, en het te doen Jan van Dam bezocht 
onlangs Alfons van Zijl Van Zyl (1952) werkt al rum twmtigjaar m Baler, een 
paradysehjk oord in het oostelyke deel van het Fihppijnse eiland Luzon Zo althans 
beschreef Van Zyl het in 1998, in de pubhcatie Kiezen en Delen van de Week 
Nederlandse Missionans

Maar het paradijs bestaat met meet, van het 
ongerepte oerwoud is weinig over, de kabbe- 
lende beekjes hggen vol met afval en de 
mensen zijn armer dan ooit Een gewoon 
mens zou er ontmoedigd van raken, zo met 
Alfons van Zijl ‘In de afgelopen jaren heb ik 
memge teleurstellmg moeten verwerken, dat 
zal tk met ontkennen, maar ik heb de tegen- 
slagen door geloof en reflectie een plaats 
kunnen geven ’

Van Zijl is misstonair werker ‘Ik ben geen 
traditionele missionans Die staat boven de 
mensen en wordt vaak beschouwd als nota- 
bele Ik hecht aan gelijkheid en wederkeng- 
heid in de relatie Op de Filippijnen wordt je 
met zo’n bonding ovengens snel verdacht 
van commumsme Mensen in een semifeo- 
dale samenlevmg als deze kennen een 
blanke Europeaan al gauw een hogere status 
toe Dat tk de taal minder goed spreek, heeft 
een mvellerend effect Ik kan me kortom 
geen paternahstische of supeneure bonding 
veroorloven Het zou bovendien stnjdig met 
mijn mamer van denken en doen Status en 
mateneel gewm zeggen me mets Als ik 
maar een fiets heb, ben ik tevreden ’

In 1979 rondde Van Zijl zijn theologiestu- 
die af, maar hi] vond zichzelf nog lang met 
uitgeleerd ‘Ik had theoretische kennis over 
kerk en samenlevmg, maar tegehjkertijd had 
ik praktische vragen over de rol van de kerk 
in het leven van de havenarbeider in Rotter
dam Aan wiens kant stond ze eigenhjk aan 
die van de havenbaronnen en koppelbazen 
of die van de laders, lossers en metaalbewer- 
kers7’

maatschappehjke engagement aan elkaar 
verbonden Ze wilden met hun geloof bijdra- 
gen aan de bevnjdmg van de armen Daar- 
voor gmgen zij m de plaatselijke kopermijn 
werken Met hun politieke keuze wilden zij 
de stnjd van de arbeiders voor een mens- 
waardig beStaan in de kerk brengen Het 
experiment duurde maar kort, de staats- 
greep van generaal Pinochet op 11 Septem
ber 1973 maakte er korte metten mee 

Emd 1973 kreeg Calama een vervolg in 
Rotterdam Vanuit deze havenstad werden 
groepen georgamseerd in Azie, Amerika en 
Europa ‘Mijn grote voorbeeld was paus 
Johannes XXIII, die het begrrp zonde had

mtgebreid tot onrechtvaardige maatschappe- 
hjke structuren.’ legt Van Zijl uit ‘Ik werd 
lid van Calama, omdat tk wilde weten hoe 
theologie zich verhield tot uitbuiting en 
onderdrukkmg en hoe God zich mamfes- 
teerde in de stnjd voor gerechtigheid ’

Calama
Voor een antwoord sloot Van Zijl zich aan bij 
enkele Rotterdamse theologen en religieu- 
zen, veremgd m een Nederlandse tak van de 
Calama-groep Deze groep was voortgeko- 
men uit een project van priesters en religieu- 
zen m 1971 in de Noord-Chileense mijn- 
bouwstad Calama Hierm waren geloof en

Armoede delen
Volgens de opnchters van Calama moest je 
in een kapitalistische samenlevmg leven als 
een arbeider, om te weten wat exploitatie en 
repressie inhouden Van Zijl volgde een 
(avond-)opleidmg tot lasser en zocht een 
baan m de Rotterdamse haven ’Ik heb uit- 
emdehjk via via een baan gevonden bij een

middelgrote scheepsreparatiewerf Daar 
werd ik onmiddelhjk aangenomen omdat ik 
Nederlander was Passers hadden indertijd 
weinig aanzien en waren grotendeels bui- 
tenlanders En daar hadden de bazen van 
de werf het met zo op ’

In de jaren tachtig gmgen veel scheeps- 
werven m Nederland failhet Ook voor Van 
Zijl dreigde ontslag en hij begon naarstig 
om zich been te kijken De Calama-groep 
bood ook werk in de Derde Wereld Daar 
was, zo luidde de gedachte, de uitbuiting 
nog groter dan in het Westen en konden de 
arbeiders de hulp van de Calamaleden goed 
gebruiken

‘Ik werd meuwsgieng door de verhalen 
van andere Calamaleden en koos m 1984 
voor een verbhjf m de Filippijnen, want 
Manilla had een goed ontwikkelde Calama- 
groep waarbij ik me gemakkelijk kon aan- 
sluiten ’

Rotterdam en Manilla beide havenste- 
den, maar verder onvergehjkbaar Tegen- 
over de sobere orgamsatie in Rotterdam 
staat de fnvole chaos van de Fihppijnse 
metropool In deze stad met ruim tien mil- 
joen mwoners heerst de anarchie Verkeers- 
regels, bouw- en afvalverordenmgen als ze 
al bestaan, worden ze massaal overtreden

‘Het is even wennen’, zegt Van Zijl ‘Een 
tijdlang voelde ik me ondanks de steun van 
de andere Calamaleden compleet verloren 
Alleen al de weg naar huis vmden m die 
miljoenenstad was een opgave Daarbij 
moest ik de gewoontes en de taal leren, ter- 
wijl ik geen talenwonder ben Werk vmden 
was evenmm eenvoudig Zelfs als ervaren 
lasser heb ik een half jaar moeten rondtrek- 
ken m de grote mdustnegebieden rond 
Manilla voordat ik een baan vond m een 
kleme machmefabriek ’

Dne jaar later, emd 1987, zocht bisschop 
Labayen van de Prelatuur Infanta leden van 
de Calamagroep voor werk in de provmcie 
Aurora, m het oosten van het eiland Luzon 
De bisschop-karmehet wilde er de verpau- 
perde boeren orgamseren en er een kerk 
opbouwen met oor voor de stem van de 
armen. die zich wilde verbmden aan de 
stnjd naar rechtvaardigheid Om de situatie 
van de armen te leren kennen, moest de 
kerk hun armoede, ontbenngen en aspira- 
ties delen Geen wonder dus dat hij de
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Calamagroep vroeg Van Zijl ging onimd- 
dellijk in op de vraag

Gemeenschappen vormen
Eerst begeleidde hi] vooral lokale vredesmi- 
tiatieven ‘Daarvoor heb ik in overleg met 
bisschop Labayen het vormingsmstituut 
Batans opgezet Op het platteland in de 
Fihppijnen bestaat een vorm van samem 
werkmg, batons, zeg maar georgamseerde 
burenhulp In deze nog volop levende tradi- 
tie helpen boeren elkaar bijvoorbeeld de 
oogst binnen te halen Zo zijn onze cursus- 
sen ook opgezet de cursisten leren vooral 
van elkaar ’

Het programma van Batans beoogt basis- 
gemeenschappen, belangenorganisaties en 
met-georgamseerde leken te vormen in de 
regio rond Baler Van Zijl concretiseert ‘We 
trainen in orgamsatie en vergadertechme- 
ken en verzorgen informatiebijeenkomsten

over de gevolgen van de opmkkende mijn- 
bouw, de ongebreidelde houtkap en de slm- 
pende mihtaiisermg van de provmcie 
Daarnaast ondersteunen we basisgemeen- 
schappen, onderzoeken we sociale misstan- 
den en bevorderen we alhanties tussen de 
volksorgamsaties ’

Leger
Van Zijl is een bhjmoedig en reahstisch 
mens Op de vraag of Batans een rol kan 
bhjven spelen in het vredes- en emancipa- 
tieproces in de provmcie, zegt hi] dat de 
orgamsatie ‘doet wat redehjkerwijs van haar 
kan worden verlangd We moeten ons bhj
ven concentreren op emancipatie en educa- 
tie en handvatten bhjven bieden aan men- 
sen die hun identiteit zoeken en vanuit 
eigen kracht widen bijdragen aan de ont- 
wikkehng van de gemeenschap Ideaal zou 
zijn dat het vredes- en emancipatieproces

steeds sterker wordt en dat de boeren een 
gezamenhjk front vormen tegen de megalo- 
mane plannen voor de provmcie Een van 
de grootste bedreigmgen vormt de 
geplande aanleg van een mdustnegebied, 
vhegveld en hotels voor buitenlandse mves- 
teerders en toensten Hiervoor zouden 500 
tot 2000 hectaren eerste klas njstvelden 
moeten verdwijnen, waardoor rmm dui- 
zend gezinnen hun huis en land verhezen 
Anticiperend op het te verwachten protest 
heeft president Gloria Arroyo het leger de 
provmcie mgestuurd Van haar valt weimg 
te verwachten De boodschap van het 
Tweede Vaticaans Concilie dat de kerk aan 
de kant van de armen moet staan, geldt nog 
altijd Ik vertrouw erop dat de opvolger van 
bisschop Labayen dit straks zal voortzetten 
Als lekenmissionans zal ik met al mijn 
mzet bijdragen om samen met de boeren de 
droom vast te houden dat het anders kan ’

Dagboek Economische recessie
Klaas van der Kamp

Dag 1 Eigen gelmd
De kerk is een beetje kopschuw als het over de economie gaat 
Men mist m de gelederen grote economen Hoewel de getuige- 
mssen van Bob Goudzwaard zijn profetieen gehjk De Raad van 
Kerken wil een eigen reactie Gekozen wordt voor een spmtuele 
benadermg We maken stelhngen en ordenen bijbelfragmenten 
Bezoekers van de site kunnen de teksten raadplegen Misschien 
is het wat educatief Maar de ruimte om te associeren voorkomt 
al te grote betuttehng

Dag 2 Omkeer
Eerste readies mgezameld op de teksten van de Raad van Kerken 
Het zit in de sfeer van ‘Eaten we ons mobieltje met een half jaar 
gebruiken, maar misschien wel twee, driejaar’ Mensen denken 
aan een langere levensduur Dat is nog lets anders dan het 
systeem over een andere boeg gooien De Raad laat daarom een 
open brief uitgaan onder de noemer Andersom denken’ Een soort 
motto voor 2009 Een bekermg Een andere mamer van denken 
Rene Paas bhjkt later ook op die hjn te zitten Hij vraagt om een 
extra belastingtanef voor mensen boven de Balkenende-norm 
Een oude wens van de FNV De vakbondsgelederen slmten zich

Dag 3 Overleg VNO/NCW
Ter voorbereidmg van een spreekbeurt heb ik contact met de 
werkgeversorgamsaties VNO/NCW Hoe zouden zij aankijken 
tegen het idee van andersom denken7 De woordvoerder spreekt 
mij vnendehjk toe “MiheumaatregeleiT zijn bij het bednjfsleven 
in goede handen’, sust hij ‘Het komt vanzelf goed Een bednjf als 
Toyota mvesteert al in miheuvnendelijke auto’s En AKZO Nobel, 
marktleider in coatings, maakt een miheuvnendelijke verf die op 
vhegtuigen de weerstand vermindert en daarmee minder brand- 
stof vraagt’ Ik ken de onderzoekrapporten met Zou het kunnen

gaan om die bednjven die nog veel geld over hebben en dat m 
Research and Development stoppen om meuwe grenzen te over- 
schnjden7 ‘Leuke gedachte’, zegt de NCW’er Bednjven in een 
krapper jasje maken minder eufonsche keuzes Ik denk dat de 
overheid duidehjk de marges zou moeten opleggen, om bednjven 
te verphchten met-vnjbhjvend aan productontwikkehng te doen 

’s Avonds op het meuws verneem ik dat Toyota in Japan 3000 
arbeidsplaatsen afstoot

Dag 4 Persoonlijk
Vandaag een inleidmg gehouden De voorzitter sluit af met de 
vraag wat wenst u ons toe7 Ik reageer ‘Het vermogen omje door 
je droom te laten leiden’ Hij Wat is de droom7’ Mij valt een mis
schien wat al te persoonlijk voorbeeld in Tk heb onlangs mijn 
vader verloren en moest met mijn famihe de erfems verdelen 
Bijna alles ging de khko in Het emge wat we wilden waren goed- 
kope dmgen die symbool stonden voor pa’ Het was een eerhjk 
antwoord Wat bekhjft zijn gevoelens van saamhongheid

Dag 5 Vasten
De bisschoppen hebben hun vastenbnef geformuleerd Zij vragen 
te minderen m consumptie, televisiekijken en gebruik internet 
Ook de Protestantse Kerk vraagt het bord in deze tijd maar half- 
vol te scheppen De kerken zijn op dat punt dichter bij elkaar 
gekomen Alleen dat internet wil ik zelf nog even buiten de vas
ten houden

Klaas van der Kamp is algemeen secretans van de landehjke Raad van 
Kerken Hij houdt voor De Linker Wang een dagboekje by over zyn 
werk aan de speerpunten van de Raad cohesie, milieu en zorgzame 
samenlevmg (zie De Linker Wang vanjuh 2008)
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TSJAAD Kmderen in een hamp m het noorden van 
Tsjaad, nabi} de grens met Darfur (foto fltckr/vonber- 
gen net)

BANGLADESH Kmderen van Rohmgya’s, de 
moshmmmdei held van Myanmar, doen ochtendgymnas- 

tiek in Kun feamp in Bangladesh (foto jlicfer/Austcare)

CONGO Dit vaderloze Congolese gezm behoort tot de 
velen die him land ontvluchtten naai Uganda en 
daarvandaan door het ‘Leger van de Heer’ veijaagd 
werd naar Ezo, in het zuiden van Sudan (foto fhckr/ 
bbcworldset vice)

AL AMARI Al Aman is een 
vluchtehngenkamp by Ramal- 
lah op de Westbank (foto 
fhckr/Magne)

NEPAL Een van de 100 000 
Buthanezen van Nepalese 
afkomst die uxt het land ver- 
dreven werden (foto fhcki/ 
Katrine Sypph)

TIBET Eenjonge Tibetaan 
toont zyn voeten, waarvan de 
tenen zyn afgevroren tydens 
zyn vlucht over de Himalaya 
naar Nepal (foto fbckr/Wen- 

Yan King)
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Vluchtelingenkampen in 
soorten en maten

Christian Jongeneel

Een vluchtelmg begint meestal in een tent, snel neergezet door een hulporganisatie 
bij bet mtbreken van een oorlog of in de nasleep van een natuurramp Sommigen 
keren na korte tijd terug, maar anderen zijn gedwongen jarenlang van huis te blij- 
ven Het kamp knjgt dan een permanenter karakter
Wie, brjvoorbeeld, de weg van Jeruzalem naar Bethlehem afloopt, passeerl een 
vluchtehngenkamp zonder het te merken De huizen onderscherden ztch in mets 
van de overige gebouwen, maar lokaal weet ledereen waar de ontheemden wonen 
en him wijk heet nog steeds ‘het kamp’ De mensen leven er in de hoop ooit nog 
eens terug te kunnen naar hun eigen land, hoewel op een gegeven moment alleen 
de alleroudsten zich dat nog daadwerkehjk kunnen hermneren 
Volgens de jongste opgave van de UNHCR, de vluchtelmgenorgamsatie van de Ver- 
emgde Naties, zijn wereldwijd momenteel bijna 32 miljoen mensen op de vlucht 
Ongeveer een derde van hen is statenloos, dat wil zeggen dat niemand hen wil 
hebben Een fractie daarvan wordt opgevangen m njke landen Arme buurlanden 
nemen het gros van de ontheemden op

KABUL Rondom Kabul, de relatief veihge hoofdstad van 
Afghanistan, bevmden zich veel geimproviseei de buurten 
die het midden houden tussen een vluchtehngenkamp en 
een sloppenwijk (foto fhckr/tracyhunter)

nexeerd wet d (foto fhckr/saha, amok) ERITREA De ‘har’ van een kamp in Eritrea (foto fhckr/samoutd)

TUZLA Nog lang met alle vluchtelmgen op de Bal
kan zijn terug naai huis, zoals deze schaak spelende 
mannen in een kamp by Tuzla, Bosme-Herzegovma 
(foto fhch/Alessandro Boselh)

KAKUMA Kakuma betekent ‘neigens’ in het Swahili 
Het is ook de naam van een kamp in Kenya, waar 
onder meer Sudanezen, Ethiopiers en Somali’s een 

goed heenkomen hebben gezocht op de loop voor 
hanger (foto fhch/zonah) [men mt deze sene door 

te zoeken op ‘kakuma’]
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De maakbare mens haalt zich veel op de hals
Christian Jongeneel

Vroeger bouwde de mens met stenen, maar dot natuurproduct is al lang vervangen 
door kunstmatige steen, ofwel beton Nu de bouwstenen van bet leven ontrafeld 
warden, kunnen ook die byna naar eigen mzicht in elhaar gezet warden om een 

‘betere mens’ te maken Daarmee begeeft de technology zich op een terrein dat ooit 
exclusief aan de rebgie toebehoorde De pohtiek bemoeit zich ermee, maar komt 
met veel verder dan afstandehjke overwegmgen

Drew Endy, een van de wereldtoppers op 
het gebied van synthetische biologie (zie 
kader), draait er liever om been als hem 
gevraagd wordt of we ooit een mens gene- 
tisch in elkaar zullen knutselen Dan geeft 
hij toe ‘De technologie hebben we in pnn- 
cipe Een Japanse onderzoeksgroep heeft 
al eens twee genomen van een gist hele- 
maal uit elkaar gehaald en tot een genoom 
gecombineerd Daar zijn ze zevenjaar mee 
bezig geweest Een gist heeft twaalf mil- 
joen baseparen Bij mensen zijn het er 
enkele miljarden ’

Het zal eenjaar of vijftig duren voordat 
een mensehjk genoom in redehjke Ujd m 
elkaar te zetten valt, schat Endy ‘Maar als 
we een energieke Amenkaanse president 
knjgen, die zoals Kennedy met de race 
naar de maan beslmt dat het bmnen tien 
jaar moet gebeuren, dan kan dat waar- 
schijnhjk ook De vraag is waarom we dat 
zouden willen Ovengens heb ik het hier 
uitsluitend over het dna, met over de ont- 
vangende cel die nodig is voor vermemg- 
vuldiging Die is momenteel nog veel te 
complex om te synthetiseren, al wordt ook 
daar onderzoek naar gedaan ’

In de synthetische biologie vervalt m 
feite het verschil tussen levende en met-le- 
vende matene De laatste kon de mens 
altijd al naar hartelust bewerken Levende 
matene viel wel te manipuleren, van ouds- 
her door rasveredehng en later door gene- 
tische mampulatie, maar de bouwstenen 
Eleven ten diepste een mystene dat zich 
met doorgronden het

Die stappen hebben zich in de laatste 
decennia razendsnel voltrokken Het 
begon met de ontdekkmg van dna, het 
molecuul dat erfehjke eigenschappen 
doorgeeft van ouder op kind De kenmer- 
ken van dat dna werden langzamerhand 
ontrafeld Inmiddels is het mensehjke dna 
(genoom) helemaal in kaart gebracht, 
zodat steeds meer erfehjke ziekten zich 
laten koppelen aan een of meer genen 
Daarvoor zijn inmiddels tests beschikbaar

Naast het analyseren van het genoom is 
ook het manipuleren ervan begonnen, met 
by mensen, maar bij bactenen en dieren 
Veel van de technieken daarvoor komen 
uit de computenndustne, die om heel 
andere redenen de mampulatie van mate
ne op de klemst denkbare schaal ter hand

Hello World Bactet ten als Jotografisch papier aan de 
Umversiteit van Texas (foto University of Texas)

heeft genomen Alsje mdividuele atomen 
op een chip kunt plaatsen, waarom dan 
met in het dna, om dat te veranderen? Het 
zijn telkens kleme stapjes, maar de kans 
dat Endy’s visioen ooit uitkomt, is groot

Abortus
De synthetische biologie brengt oude 
morele waarden aan het wankelen, met 
zozeer doordat ze ethische grenzen over- 
schnjdt, maar doordat ze een terrein 
betreedt waar de mens vroeger mks te ver- 
tellen had Een erfehjke ziekte, die kreeg 
je Tegenwoordig is het al deels een keuze 
geworden, doordat de foetus zo vroeg erop 
onderzocht kan worden dat abortus nog 
tot de mogehjkheden behoort Als ouders 
in de toekomst hun kind genetisch in 
elkaar knutselen valt het helemaal te voor- 
komen Nu hebben mensen nog een nei- 
ging om hier met weerzm tegenaan te kij- 
ken, maar dat kan snel veranderen 

‘Honderdvijftigjaar geleden was het 
gebruik van anesthesie bij operaties abso- 
luut not done, tegenwoordig is het immo-

reel als je het met doet’, vertelt Peter-Paul 
Verbeek, techmekfilosoof aan de Umversi- 
teit Twente ‘Een restje van die omslag zie 
je m de discussie over de ruggenpnk bij 
bevalhngen Daarmee kun je pijn bestnj- 
den, maar het verandert ook de belevmg 
van de bevalhng en van het moederschap 
Daarom kiezen sommige vrouwen er 
bewust voor geen ruggenpnk te nemen 
Het is een mooi voorbeeld van hoe men
sen hun eigen identiteit vormgeven door 
middel van technologie ’

Verbeek houdt zich bezig met de mter- 
actie tussen mens en technologie, die 
steeds dichter bij elkaar komen en zelfs 
met elkaar verweven raken Een pace
maker is een geimplanteerd stukje techno- 
logie dat een mens letterhjk in leven houdt 
Dat soort ‘genezende’ technologie is zelden 
controversieel, maar bij preventieve maat- 
regelen zoals vaccmaties zijn er al groepen 
die bezwaren hebben, omdat zij vmden 
dat ziek worden bij het mens zijn hoort 
Het aantal mensen met bezwaren groeit 
als het om technologie gaat die de gezonde 
mens moet verbeteren, bijvoorbeeld plasti- 
sche chirurgie

De grens tussen genezen en verbeteren 
is echter dun, stelt Verbeek ‘Neem antide- 
pressiva Zijn dat medicijnen of een mid- 
del om een beter mens te worden7 Je hoort 
gebruikers soms letterhjk zeggen dat ze 
zich dankzij pilletjes meer mens voelen Er 
bestaat al een hersemmplantaat om de 
ziekte van Parkinson te onderdrukken 
Gebruikers worden daar soms heel erg 
opgewekt van Maar zijn zij werkehjk zelf 
in een goede bui of is het apparaatje opge
wekt7’

Een discussie over de ethische grenzen 
van de technologie is dan ook gedoemd te 
mislukken, vindt Verbeek Alleen de twee 
uitersten - een stop op technologische 
ontwikkehng en een anything goes houding 
- vormen geen begaanbare weg Waar het 
vooral om gaat is bewust bezig te zijn met 
de vragen die meuwe technologieen 
opwerpen ‘Wat doet het met je zelfbeeld 
als je uit een reageerbuis komt, of als je het 
product bent van genetische modificatie7 
Kmderen hebben nooit een keuze gehad 
over hun genetische samenstellmg, dus 
verandert er voor hen lets wezenhjks als ze 
met langs natuurhjke weg tot stand 
komen7’
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Synthetische biologic

Kweek van gesynthetiseerde hactenen by Nasa (foto fhckr/Alexander van Dyk)

Embryoselectxe
Een probleem dat Verbeek bij de maat- 
schappehjke en politieke discussie over dit 
soort zaken signaleert, is dat vaak een 
jundische invalshoek gekozen wordt Dat 
bleek bijvoorbeeld vongjaar, toen m poli
tick Nederland een discussie losbarstte 
over de vraag of embryo’s getest mogen 
worden op een genetisch defect dat met 
minder dan honderd procent zekerheid tot 
een ernstige ziekte leidt De ChnstenUme 
trok om religieus-ethische redenen aan de 
bel, maar die argumentatie werd buiten de 
orde geplaatst

De discussie ging al snel met meer over 
de intnnsieke waarde van bet leven, maar 
over de vraag of het wenselijk was dat 
icmand op jonge leeftijd een ernstige 
ziekte kreeg Nadat die vraag met ‘nee’ 
beantwoord was, werd teruggeredeneerd 
naar de embryoselectie die kon voorko- 
men dat de betreffende mens uberhaupt 
geboren werd Daarmee is bet fundamen- 
tele probleem eigenbjk met aan de orde 
geweest Dat is namebjk dat mensen door 
het bestaan van de test een verantwoorde- 
lijkheid hebben gekregen die ze voorheen 
met hadden een kind met een ‘foutje’ is 
met langer lets wat je overkomt, maar een 
keuze Dat geldt met alleen voor mensen 
die van de test gebruik maken, maar ook 
voor degenen die dat met doen Als zij een 
minder volmaakt kind op de wereld zetten, 
kunnen ze alsnog het verwijt krijgen dat 
ze met getest hebben, op dezelfde mamer 
waarop tegenstanders van vaccmatie het

voor de kiezen krijgen als in hun gelede- 
ren een epidemie uitbreekt Nu gaat het 
nog over relatief onschuldige kmderziek- 
tes, maar de onlangs gestarte mentmgs- 
campagne tegen het hpv-virus dat baar- 
moederhalskanker kan veroorzaken, is 
ongetwijfeld de opmaat naar een nieuwe 
reeks mentmgen

Het nsico is reeel dat temghoudendheid 
op dit vlak politick buiten beeld blijft, 
omdat het tot het rehgieuze of anti-weten- 
schappehjke domem gerekend wordt Dat 
gaat voorbij aan intnnsieke vragen over de 
waarde van het leven die bij veel meer 
mensen leven, maar waarover zij pas gaan 
nadenken op het moment dat zij met een 
door de wetenschap voortgebrachte moge- 
hjkheid worden geconfronteerd De poli
tick, als de belangrijkste drager van ver- 
antwoordehjkheid in een democratische 
samenlevmg, zou in deze lets proactiever 
te werk mogen gaan De discussie wordt 
nu eigenbjk alleen in academische krmgen 
gevoerd, terwijl ze in potentie icdereen 
raakt

Ondertussen haalt de maakbare mens 
zich ongemerkt al steeds meer op de hals 
Naar mate hij de synthetische biologic 
beter beheerst, kan hi] meer en meet zijn 
eigen schepper worden, maar dat brengt 
ook een explosie van verantwoordehjkhe- 
den met zich mee Of hij daarvoor klaar is, 
is nog maar de vraag

‘Hello World’, zei de biofilm die studen- 
ten van de University of Texas een paar 
jaar geleden maakten (Zie foto 
pagina 14) Een erg scherp beeld was 
het met, maar het was wel de eerste 
foto die gemaakt werd door bactenen 
De studenten gebruikten dne syntheti
sche stukjes dna, zogeheten biobncks, 
om bactenen zo ver te krijgen dat ze 
onder mvloed van hcht een kleurstof 
afscheidden Keurig op een njtje m een 
laag gel reproduceerden ze het behch- 
tmgspatroon waaraan ze werden bloot- 
gesteld

Het is het gebruik van biobncks dat 
synthetische biologic onderscheidt van 
traditionele genetische modificatie 
Synthetische biologic wil levende mate- 
rialen gecontroleerd in elkaar zetten tot 
lets meuws door stukjes dna met 
bekende, controleerbare eigenschappen 
aan elkaar te koppelen Genetische 
modificatie houdt het vooral bij sleute- 
len aan bekende materialen Vergehjk 
het met een auto met genetische modi
ficatie kun je er een meuw stuur mzet- 
ten of de kleur van de lak veranderen, 
maar synthetische biologie geeft je de 
mstrumenten om zelf een helemaal 
nieuwe auto te ontwerpen

De eerste voorzichtige stappen op het 
nieuwe terrein zijn mmiddels gezet Zo 
bestaan er al bactenen die zich gedra- 
gen als een digitaal geheugen en-als een 
logische schakelaar Ook is er een bac- 
tene met een klok geimplementeerd

Van een geheel andere orde is de 
reconstructie van een vijf miljoen jaar 
oud virus mt mensehjk dna, twee jaar 
geleden gepubhceerd door een Franse 
onderzoeksgroep Dit zogeheten junk 
dna, in totaal acht procent van het 
mensehjk genoom, is ooit door een 
zogeheten retrovirus achtergelaten Het 
heeft geen betekems meer, maar zou 
het mogehjk zijn hieruit het oorspron- 
kehjke virus te recreeren, vroeg onder- 
zoeker Thierry Heidmann zich af Het 
antwoord bhjkt ‘ja’ te zijn Natuurhjk 
valt met met zekerheid te zeggen dat 
het oorspronkelijke virus terug is, maar 
Heidmann en zijn collega’s maakten 
wel degehjk een werkend virus door te 
kmppen en plakken mt het mensehjk 
genoom
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Ghristenen in de politiek

Richtsnoer of inspiratie?
Jan Mark ten Hove

De Nederlandse identiteit hestaat met, concludeerde pnnses Maxima by de presen- 
tatie van het WRR-rapport Identificatie met Nederland’ Kan chnstehjk Nederland 
anno 2009 zich nog identificeren met het gedachtegoed van de EVP? En hestaat er 
uherhaupt nog een chnstehjke identiteit in de geest van de EVP7 
Pohtiek-histoncus Jan Mark ten Hove studeerde onlangs of op dit onderwerp De 
auteur zelfhekent zich tot de meer behoudende opvattingen over chnstehjke poh- 
tiek, en legt met alleen EVP en De Linker Wang naast elkaar, maar ook langs die 
meetlat Zyn bydrage biedt hiermee mzicht in de verhoudmg van deze twee politiek 
progressieve bewegmgen van chnstenen, maar maakt tegelykertyd het verschil met 

‘chnstelijk-rechts’ duidelyk

Nederland verkeert momenteel m een eco- 
nomische crisis Impopulaire maatregelen 
zijn nodig om de toekomst van de komende 
generaties te kunnen garanderen Bij het 
debat over het sociaal akkoord tussen het 
kabmet en de vakbonden, mediteerde 
ChnstenUme-leider Slob ‘Geld is de wortel 
van alle kwaad’ (1 Timotheus 6 10) 
Vijfentwmtigjaar geleden hadden deze 
woorden zo uit de mond van Cathy Ubels 
kunnen komen Maar dan in de trant van 
Het is tijd voor de economte van het genoeg

Ook de EVP hanteerde de Bijbel als 
richtsnoer bij haar politiek handelen 
Helaas wekte dat meer vervreemdmg dan 
herkennmg op

Bergrede
De Bijbelse boodschap van de EVP werd 
vooral gerelateerd aan Mattheus 5 1-12, 
waar de zogenaamde zahgsprekmgen van 
Jezus staan Deze woorden hebben m de 
eerste plaats een geestehjke betekenis Niet- 
temm meende de EVP deze woorden vooral 
honzontaal te moeten mterpreteren Jezus 
als de eerste wereldverbeteraar, Chnstus als 
de wegbereider van het sociahsme Was Hij 
met in de eerste plaats de Zoon van God 
die hjden en sterven moest om de zonde 
van de wereld op Zich te nemen?

De EVP onderscheidde zich van andere 
partijen op twee wezenhjke punten Ten 
aanzien van de kernwapenkwestie in de 
jaren tachtig hanteerde de parti] het con
cept van vrede en gerechtigheid, waarbij 
geweldloosheid de belangnjkste waarde is 
Immers, zo wie u op de rechterwang slaat, 
keert hem ook de andere toe (Mattheus 
5 39) Deze pacifistische houdmg leek een 
anachromsme in het wapengekletter van 
de Koude Oorlog

Een ander uitgangspunt van de partij 
was de al genoemde economic van het 
genoeg, gebaseerd op de filosofie van eco- 
noom Bob Goudzwaard en op uitspraken 
van de Wereldraad van Kerken Deze eco- 
nomische orde borduurde voort op de 
oudtestamentische traditie, waarbij Israel 
het sabbatsjaar en het jubeljaar kende Hoe 
sympathiek welhcht ook, deze sociaal- 
maatschappehjke ordenmg kwam nooit 
helemaal vnj van utopische vergezichten 

Toch zijn de essentiele uitgangspunten 
van de economic van het genoeg actueler 
dan ooit het weren van hebzucht, mede- 
dogen voor de onderkant van de samenle- 
ving en het matigen van ongebreidelde 
verlangens

Ontzuiling
Chnstehjk Nederland stemt traditioneel 
centrumrechts Dat is met omdat de chns- 
tenheid in ons land met sohdair is met de 
zwakkeren in de samenleving, integendeel, 
maar een hnkse traditie, zoals in Franknjk 
of Duitsland, ontbreekt in Nederland 

Tijdens de Koude Oorlog was dat wel 
anders Er bestond een keur aan radicaal- 
hnkse partijen, waaronder de PSP (1957) 
en de PPR (1968) Beide partijen waren 
afsphtsingen van de ARP en vermengden 
de Bijbelse boodschap toen ze eenmaal op 
zichzelf stonden met de maatschappijknti- 
sche context van de jaren zestig 

Deze afsphtsingen waren geen toeval 
Vanaf de jaren zestig veranderde de 
samenleving mgnjpend De welvaart nam 
toe, de Nederlander werd steeds mobieler 
en kreeg vnje tijd De kerken stroomden 
leeg, vrouwen claimden hun rechten, 
miheubewegmgen werden opgencht van- 
wege negatieve benchten over de opwar-
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mmg van de aarde, vredesgroepermgen 
nepen op tot pacifisme en protesteerden 
tegen de mondiale wapenwedloop 

De ontzuiling van de samenleving nam 
vanaf 1965 drastisch toe Het overzicht 
van de samenleving verdween, er ontstond 
een gefragmenteerd en multicultureel 
Nederland De verschillen tussen links en 
rechts polariseerden 

Opvallend is dat chnstehjk gemspi- 
reerde partijen als de PSP en de PPR zich 
links van de PvdA opstelden Zij gmgen 
mee in de maatschappijkntiek van de 
jaren zestig en rechtvaardigden hun 
opstelhng vanuit een honzontale mterpre- 
tatie van de Bijbel

Ook de EVP koos vanaf 1981 voor deze 
koers, alleen was het tij in de jaren tachtig 
met meer in het voordeel van de parti]

Identiteitscnsis
Vanaf de opnchtmg van de EVP in 1981 
bestond de partij bij gratie van crises, het 
omstreden leiderschap van de relatief 
onbekende Cathy Ubels, relletjes over de 
ideologische koers van de partij en het uit- 
wisselen van kopstukken in de partij 

Deze crises stonden symbool voor het 
moment waarop de partij werd opgencht 
Men wilde een alternatief bieden voor het 
CDA, door de Bijbelse boodschap van 
gerechtigheid en barmhartigheid exphciet 
uit te dragen, maar wie voelde zich daartoe 
aangetrokken? De seculansatie en de daar- 
mee samenhangende ontzuiling waren in 
de jaren tachtig op haar hoogtepunt 

Bovendien waren er bij het CDA nauwe- 
hjks kiezers weg te halen De fractiedisci- 
phne in de partij was groot, getuige het 
aanbhjven van tien dissidente Kamerleden 
bij het debat over kernwapens in 1977 
Daarnaast kende het CDA nog een ver- 
zuilde achterban, afkomstig uit de katho- 
heke KVP, de hervormde CHU en de gere- 
formeerde ARP

De achilleshiel van de EVP bestond 
vooral uit haar magere partijprogramma 
Eigenhjk was het emge punt waarmee de 
partij de media haalde de kernwapen-



kwestie En na de stationenng van kern- 
wapens in Woensdrecht in 1984, raakte 
deze kwestie meer en meer op de achter- 
grond, waardoor de parti] ook electoraal 
aan aantrekkingskracht verloor

Daarnaast was het uitgangspunt van de 
parti] omstreden enerzijds werd politick 
bedreven met de Bijbel als nchtsnoer, 
anderzijds werd deze Boodschap zo horn 
zontaal gebracht dat de vraag zich aan- 
dient of de EVP nu een christelijke partij 
genoemd kan worden of een socialistische 
partij Qua doelstellmg was de partij een 
alternatief voor het CDA, in de praktijk 
leek een alternatief voor de PvdA meer 
recht te doen aan de ideologische koers 
van de partij Of is dat de uiterste conse- 
quentie van radicaalchnstelijke politick7

Groen
De identiteitscrisis van de EVP duurde 
slechts tienjaar, in 1991 werd de party 
opgeheven Slechts vier jaar was de party in 
de Tweede Kamer vertegenwoordigd, van 
1982 tot 1986 Het waren de neohberale 
jaren, waarby Thatcher en Reagan interna- 
tionaal de vormgevers waren In Nederland 
voerde de coalitie van CDA en VVD een 
succesvol hberaal-conservatief beleid

Door het succes van deze centrum- 
rechtse partyen verloren party en als CPN, 
PPR en de PSP veel aanhang De radicale 
politick van deze partyen leek een schim 
uit het verleden De enige mtkomst voor 
deze partyen leek een fusie Dat werd een 
groene party, GroenLmks Daarmee werd 
voorgoed een einde gemaakt aan de ideo
logische doelstellmg van de EVP, het fun- 
geren als redelyk alternatief naast het CDA

In het partyprogramma van GroenLmks 
staan zelfontploonng en zelfbeschikkmg 
centraal, met bepaald christelijke waarden 
Groene partyen staan met alleen bekend 
om hun zorg voor milieu en de vraag naar 
rentmeesterschap, meer nog staat ‘groen’ 
symbool voor de postmoderne mens anti- 
burgerlyk, afkeng van gezag, zelfbeschik
kmg van het mdividu, maar ook vaak anti- 
rehgieus

Wordt de achterban van De Linker 
Wang m zo’n party gedoogd of gewaar- 
deerd7 Ik constateer dat de De Linker 
Wang een vreemde eend in de byt is bm- 
nen de gelederen van GroenLmks

Inspiratxebron
De Linker Wang heeft de EVP m jaren 
overleefd, het platform bestaat alweer 
ruim achttien jaar Ondertussen is er 
nogal wat veranderd De Linker Wang

bestaat met louter meer uit de EVP-achter- 
ban, maar heeft een bredere basis gekre- 
gen, er is sprake van oecumene met allerlei 
pluimage van chnstenen

Doorbladerend m een aantal uitgaven 
refereren veel onderwerpen aan het EVP- 
gedachtegoed, veel kntische beschouwm- 
gen over de neohberale economic, plei- 
dooien voor een rechtvaardige wereld en 
voor pacifisme, kntiek op de opstellmg 
van Israel inzake het Midden-Oostenge- 
beuren en waardenng voor de multicultu- 
rele samenlevmg

Het verschil tussen de EVP en De Linker 
Wang is met alleen te zien op persoonlyk 
vlak, maar ook op basis van identiteit Bm- 
nen de EVP was de Bybel het nchtsnoer 
van handelen In de praktyk conformeerde 
de party zich sterk aan uitspraken van het 
Concihair proces van de Wereldraad van 
Kerken In De Linker Wang heeft het gezag 
van de Bybel een minder prommente plaats 
Het platform koos in haar begmselpro- 
gramma met voor de zmsnede ‘nchtsnoer 
van handelen’, maar voor de zwakkere afge- 
leide ‘inspiratiebron ’ Dat imphceert dat er 
meerdere mspiratiebronnen naast elkaar 
kunnen zyn, waarby de Bybel slechts een 
van de vele opmies vertolkt

Eddy Reefhuis vermeldt m een inter
view dat het begin van De Linker Wang 
moeilyk was omdat een kloof overbrugd 
moest worden tussen aanhangers van de 
aan de CPN geheerde Chnstenen voor het 
Sociahsme en tussen ‘reumsten’ van de 
EVP die een confessionele politick voor- 
stonden

Missie
Anno 2009 ‘mag rehgie week De mtole- 
rantie van de paarse kabmetten over alles 
wat naar levensbeschouwmg nekt is voor- 
by Het kabmet-Balkenende IV herbergt 
zelfs twee christelijke partyen Ook bm- 
nen van oorsprong met-chnstelyke par
tyen, zoals de PvdA en de SP, is aandacht 
voor de christelijke kiezer

Geloof en politick is een lastige combina- 
tie, maar tegelykertyd een hele mooie uit- 
dagmg Ik wens ledereen die zich verbon- 
den voelt aan De LmkerWang wysheid toe 
om deze missie om te zetten m een helder 
en getuigemsvol chnstelyk-sociaal geluid

Jan Mark ten Hove (1986) studeerde tussen 
2004 en 2009 pohtieke geschiedems aan de 
Universiteit Utrecht Hij schreef zyn master- 
scnptie over de verhoudmg van de christelijke 
identiteit van de EVP tot de identiteit van De 
Linker Wang

De stuurgroep van De Linker Wang zoekt een

VOORZITTER (V/M)

De voorzitter van de stuurgroep van De Linker Wang is het 
gezicht naar buiten toe Hij of zij is contactpersoon voor (de 
diverse geledmgen van) GroenLmks, vertegenwoordiger naar 
samenwerkmgspartners zoals de jury van de Ab Harrewyn 
Pnjs en contactpersoon voor externe relate Hij of zij zit de 
stuurgroepvergadermgen voor die zeven keer per jaar plaats- 
hebben in Utrecht Ovengens kan de voorzitter zich laten ver- 
vangen door (of nauw samenwerken met) de vice-voorzitter 
Daarnaast ieidt de voorzitter in pnncipe twee keer per jaar de 
openbare debatbijeenkomsten van De Linker Wang 
By voorkeur heeft de voorzitter bestuurlyke ervanng en een 
netwerk in de pohtiek, de kerken en/of andere relevante delen 
van de maatschappy
Gezien de huidige samenstelhng van de stuurgroep gaat de 
voorkeur uit naar een vrouw, maar ook mannen kunnen rea- 
gerenopdezeoproep
Gemaakte onkosten worden vergoed, verder zyn er geen ver- 
goedmgen
Om een idee te knjgen van de bestuurlyke aanpak en werk- 
wyze van de stuurgroep kuntu het'Basisdocument Stuurgroep' 
raadplegen op www Imkerwang nl

Heeft u vragen of heeft u mteresse7 Laat het weten aan Joke 
Koehler, secretans van de stuurgroep, tel (0317) 416 991 of 
e-mail jkoehler(Sxs4all nl
De stuurgroep stelt het op pnjs als u mogelyke belangstellen- 
den attendeert op deze vacature

De stuurgroep van De Linker Wang zoekt per 

uiterhjk begin 2010 een

PENNINGMEESTER (V/M)

De pennmgmeester steltjaarlyks een conceptbegrotmg en een 
jaarrekenmg op De pennmgmeester werftfondsen, bewaakt 
het financiele proces (mkomsten en uitgaven) en denkt vanuit 
zyn of haar rol creatief mee met het ontwikkelen van meuwe 
ideeen Dit laatste gebeurt tydens de stuurgroepvergaderm- 
gen die zeven keer per jaar plaatshebben in Utrecht 
Gezien de huidige samenstelhng van de stuurgroep gaat de 
voorkeur uit naar een vrouw, maar ook mannen kunnen rea- 
geren op deze oproep
Gemaakte onkosten worden vergoed, verder zyn er geen ver- 
goedmgen
Om een idee te krygen van de bestuurlyke aanpak en werk- 
wyze van destuurgroep kuntu het'Basisdocument Stuurgroep' 
raadplegen op www Imkerwang nl

Heeft u vragen of heeft u mteresse7 Laat het weten aan Joke 
Koehler, secretans van de stuurgroep, tel (0317) 416 991 of 
e-mail jkoehler@xs4all nl
De stuurgroep stelt het op pnjs als u mogelyke belangstellen- 
den attendeert op deze vacature
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Nominaties Ab Harrewijn Prijs 2009
Hub Crijns

Op 13 met 2009 wordt voor de zevende keer de Ab Harrewijnpnjs uitgereikt De 
pnjs is bestemd voor projecten en activiteiten van hartstochtehjke yveraars voor 
sociale beweging van onderop, waarvoor ook Harrewijn zich zyn leven lang 
heeft mgezet De winnaar van de Ab Harrewijn Pnjs knjgt een kunstwerk en een 
bedrag van 5000 euro Voor de andere vier genommeerden is een pnjs van 
1 500 euro beschikbaar
De prysuitreiking is vanaf 15 00 uur in Centrum De Boskant in Den Haag

Ab Harrewijn (1954-2002) was de oudste 
in een gezm met acht kmderen Hij 
groeide op m Giessenburg-Nieuwkerk bij 
Dordrecht, m een milieu van hervormden 
en ARP’ers Na zijn studie theologie in 
Utrecht was hi] van 1982 tot 1984 predi- 
kant in Utrecht en Amsterdam In zijn stu- 
dententijd werd hij lid van de CPN Hij 
was van 1983 tot 1994 arbeidspastor bij 
DISK en in 1987 mede-opnchter van de 
Werkgroep Arme Kant van Nederland/ 
EVA, een oecumemsch mitiatief van 
arbeidspastoraat DISK en de Raad van 
Kerken in Nederland Na vele jaren bui- 
tenparlementair debat en actievoeren koos 
hij voor het pohtieke ambacht bmnen 
GroenLinks Hij werd er partijvoorzitter 
(1995-1998) en vanaf 1998 Tweede 
Kamerhd met sociale zaken en defensie als 
aandachtsvelden Het tweede leverde hem 
de bijnaam ‘generaal Ab’ op Hij bezocht 
ook de Nederlandse troepen tijdens de 
Balkanoorlog Daarnaast diende hij een 
wetsvoorstel in om te regelen dat onderne- 
mingsraden vooraf mzicht hebben in de 
salanssen van het topmanagement Deze 

‘Wet Harrewijn’ is postuum in apnl 2006 
aangenomen

Via De Rafelrand gaf hij daklozen een 
gezicht en organisatie Tijdens de plannen 
voor het Utrechtse Leidsche Rijn nam hij 
mitiatief voor’t Sticht, een woon-, leef- en 
werkgemeenschap voor dak- en thuislozen 
Als theoloog en pohticus was Ab Harre
wijn veel bezig met het thema geloof en 
pohtiek Bmnen GroenLinks nchtte hij 
mede het Platform De Linker Wang op 
Hij droomde van een kabmet met Groen- 
Lmks waarm plaats zou zijn voor een 
staatssecretans voor godsdienst en ethiek 
Ab overleed op 13 mei 2002 aan de gevol- 
gen van een hersenmfarct

De Landehjke Chentenraad organiseert 
smds 2003 jaarhjks de Ab Harrewijn-rede 
Om zijn geestehjke nalatenschap actueel te 
houden is de Ab Harrewijn Pnjs mgesteld

Nominaties voor 2009
Dejaarhjkse oproep in de achterbannen 
van DISK, de arme Kant van Nederland/ 
EVA, GroenLinks, De Linker Wang, de 
Emmausbeweging en zo verder, leidde tot 
19 voordrachten De jury vond de keuze 
zo moeihjk dat ze er twee bijeenkomsten 
voor nodig had Na njp beraad en veel 
overleg zijn er vijf mensen/activiteiten 
genommeerd

Frits van den Bosch van Zorg om Boer en 
Tmnder te Boekel
In Zuid-Nederland is in de krmgen van 
boeren en tumders Frits van den Bosch 
heel bekend Deze champignonkweker 
heeft wegens ziekte en te lage pnjzen zijn 
bednjf moeten stoppen Zijn situatie staat 
model voor veel gezmsbednjven van boe
ren en tumders, die ondanks hard werken 
door vooral economische tegenslag ten 
slotte het bednjf moeten opgeven De psy- 
chisch-sociale en emotionele gevolgen 
hiervan zijn groot Frits is de stuwende 
kracht geworden in een belangengroep 
van onderop Zorg om Boer en Tumder 
(ZOB) Als voorzitter van deze groep ver- 
vulde hij jarenlang allerlei vnjwilhge en 
bestuurlijke functies, onder meer in de 
Steungroep Kerk en landbouw Brabant/ 
Limburg en in de werkgroep Landbouw en 
Inkomen Ook tijdens de varkenspest van 
1997 heeft hij bergen werk verzet Frits 
heeft vanuit zijn persoonlijke en sociale 
bewogenheid veel boeren- en tumdersge- 
zinnen in nood bijgestaan 

ZOB Brabant en Limburg vervult een

belangnjke vangnetfunctie bij het onder- 
steunen van lotgenoten onder boeren en 
tumders en het orgamseren van hulpverle- 
nmg Lees meer op 
www zorgomboerentuinder nl

Ben Janssen van de gevangems Alphen 
aan de Rijn
Ben Janssen was tot vong jaar pastor in de 
gevangems De Genieport m Alphen aan de 
Rijn Een vnjwilhger maakte hem attent 
op een Brits mitiatief om vaders die m de 
gevangems zitten ‘bedtime stones’ te laten 
voorlezen voor hun kmderen Janssen 
wilde lets vergehjkbaars ook m Alpen aan 
de Rijn reahseren Het lukt de pastor en de 
acht vnjwilhgers om fllmapparatuur en 
leuke voorleesverhalen te regelen en de 
vaders enthousiast te maken Nu lezen 
maandelijks 10 tot 15 vaders verhaaltjes 
voor, die op DVD worden gezet, die hun 
kmderen steeds kunnen horen en zien In 
de kleme studio veranderen gevangen 
mannen m vaders, partners en vnjwilh- 
gers Deze kleme activiteit levert een 
wezenhjke bijdrage aan het op gang hou
den van de relatie tussen vader en kmde
ren, ondanks de tijd dat vaders gevangen 
zitten Het justitiepastoraat, Mara Rotter
dam en het bisdom Rotterdam werken 
eraan om deze activiteit te verbreden naar 
andere gevangemssen m Nederland Lees 
meer op http //www gevangemspastor nl/ 
news aspx?HntNavId=l l&UntEntityId=153

Paul Oosterhoff van eetproject straatmen- 
sen voor straatmensen te Nijmegen
In Nijmegen is smds 2001 een eetactmteit 
gaande Mensen van de straat delen voor 
straatmensen op een beschutte plek een 
warme maaltijd uit, die ze eerder samen 
hebben gekookt Daarnaast wordt er twee- 
dehandskledmg uitgedeeld Paul Ooster
hoff trekt het mitiatief, nadat de oorspron- 
kehjke initiator Fred Muhl eerder dit jaar 
overleed Een groepje dagcoordmatoren, 
koks en vnjwilhgers en een zespersoons 
bestuur, samen 35 mensen, zorgen dne 
keer per week voor een eenpansmaaltijd 
voor 20 personen De vnjwilhgers halen 
het eten op bij bednjven, wmkels, cate- 
rmgbednjven, restaurants en zo meer, ver-
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gelijkbaar als bij de voedselbank Een 
ander groepje houdt een website bij, 
www straatmensen nl, en onderhoudt con- 
tacten met leveranciers en sponsoren in 
Nijmegen Het is een kleinschahge actm- 
teit, waarin zowel aan een werk van barm- 
hartigheid gedaan wordt, zoals hongeren 
voeden en naakten kleden, als aan dage- 
lijkse mzet, ontmoetmg en gezelligheid 
Mensen zien door mee te doen weer een 
positieve kant van zichzelf

Tonme Verschoor van Ons Wereld Huuske 
te Klazienaveen
Tonme Verschoor is bestuurslid van Ons 
Wereld Huuske en penmngmeester, oud- 
chauffeur en actieve vnjwilliger bmnen de 
FNV en Sociale Alliantie Ons Wereld 
Huuske is een knngloopwmkel die draait 
met een groep van 15 vnjwilligers Het is 
een activiteit van onderop, van mensen 
voor mensen m een moeilijke situatie De 
naam is afkomstig van een 13-jang meisje 
en verwijst naar de ontmoetmgsplek, die 
de wmkel voor mensen m de omgevmg 
betekent Het is een soort mloopcentrum 
voor mensen die een praatje widen maken, 
hun verhaal kwijt willen, of wat widen 
doen voor een ander Mensen stimuleren 
elkaar om in elkaar te mvesteren of sociaal 
actief te worden Met verschillende 
VMBO-scholen en de reclassermg zijn er 
contacten, waarin jongeren m Ons Wereld 
Huuske contacten en ervarmg kunnen 
opdoen op weg naar een stageplaats Van 
de opbrengsten uit de ruilwinkel worden 
vnj willigers activiteiten ge orgams eerd 
Drenthe is van oudsher een arme regio en 
zo zijn er ook contacten ontstaan met de 
ATD Vierde Wereldbewegmg, mede omdat 
een van de opnchtsters, Tilly Oord, daar 
veel contacten mee had In de loop van de 
tijd zijn zes mensen via de activiteiten van 
Ons Wereld Huuske aan betaald werk 
geholpen en hebben zeven mensen meege- 
daan aan een alfabetiseringscursus

Gerard van de Ven en zuster Veromque 
van Klooster Hof van Gestel te Eindhoven
In Eindhoven is de Kloosterhof aan de 
Hoogstraat m Gestel een begnp, omdat het 
ruim honderd jaar een klooster van de 
zusters van Schijndel is geweest Vanaf 
1983 begint het gebouw leeg te raken en 
start zuster Veromque met dne medezus- 
ters een experiment om het gebouw voor 
de mensen m de buurt betekems te geven 
Gerard van de Ven en zijn vrouw Anneke 
worden al snel mede-kartrekkers Nu, 
ruim dertig jaar verder, bruist het gebouw

van bewoners en activiteiten Het is een 
woon-, werk- en leefplek, van waaruit 
zeven organisaties hun activiteiten uitzet- 
ten Vluchtehngen m de knel, de Hoog- 
straatgemeenschap, Omslag (werkplaats 
voor duurzame ontwikkehng), de Gneks- 
orthodoxe Kerk, een groep vanjeugdzorg 
voor opvang en observatie, de leef- en 
werkgemeenschap van Emmaus en lokaal 
GroenLmks vormen er een wonderhjke 
mix van sociale cohesie, onderlmge sohda- 
nteit, beleefde spmtualiteit en politick 
engagement Er vinden veel pubheke acti
viteiten plaats en het is een gastvnje pick 
voor ontmoetmg en sociale mzet Lees 
meer op
http //hetkloosterhofvangestel dse nl

Ab Harrewijn Prijs

De Ab Harrewijn Prijs wordt mogehjk 
gemaakt door particuliere giften en 
ondersteunmg van- De Linker Wang, 
platform voor geloof en politick, Groen- 
Links, Stichtmg Dienst m de Industnele 
Samenlevmg vanwege de Kerken (DISK), 
de werkgroep Arme kant van Neder
land/EVA, en Emmaus Haarzuilens 
De jury bestaat uit Siska Barelds (part
ner van Ab), Hub Crijns (directeur 
DISK), Cor Offman, (diaconaal consu- 
lent Amsterdam), Eddy Reefhuis (oud- 
studiegenoot van Ab), Paul Rosenmoller 
(voormahg fractievoorzitter Groen- 
Links) en Els Veems (voormahg partij- 
bestuurder GroenLmks)
Mediapartner NCRV ‘Schepper en co’ 
wijdt een radioreportage aan elke geno- 
mmeerde
Meer mformatie, zoals eerdere wmnaars 
en genommeerden
www abharrewijnpnjs nl Secretanaat 
Weena 1033, 3013 AL Rotterdam, secre- 
tariaat@abharrewijnprijs nl Giften zijn 
van harte welkom op giro 9644396 t n v 
Ab Harrewijn Prijs, Rotterdam
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Geweldloze Communicatie en de praktijk

Kracht van het hart inzetten in 
maatschappij
Op 21 maart kwamen een 25-tal 
belangstellenden naar de landelyke bij- 
eenkomst van De Linker Wang over 
Geweldloze Communicatie Het thema 
was gekozen om een van de uitgangs- 
punten in het voorstel voor een meuw 
profiel van De Linker Wang te concreti- 
seren De centrale begnppen hierm — 
geweldloze communicatie, mildheid, 
mededogen - zyn prachtige termen, 
maar hoe zit het met de praktijk7 Is die 
met veel weerbarstiger dan een mooi 
verhaal7 Tydens de byeenkomst werd 
duidelyk dat ledereen graag geweldloos 
wil communiceren, maar het werd nog 
met direct duidelyk hoe De Linker 
Wang dit concreet kan maken

Eerst het onderwerp van de bijeenkomst 
geweldloze communicatie Inleider Hans 
Kams, menskundige en coach, nam de 
aanwezigen mee in zijn uitleg van dit 
begnp in het kader van rehgie en spintua- 
hteit Hem was gevraagd, 
zo zei hi], de begnppen 
mildheid, mededogen en 
geweldloos commumce- 
ren mt het gehjknamige 
essay in De Linker Wang 
(december 2008) toe te 
hchten
Discussies, zo stelde Kants, gaan vaak om 
gehjk knjgen welles, metes Eigenbelang, 
oordelen en kritiek spelen een rol en het 
voelt onveihg en koud Het is in feite een 
vorm van geweld Bij geweldloze commm 
mcatie is respect het uitgangpunt en staan 
mensen open voor verschillen, elkaars 
menmg en gevoelens waardoor dit veihg. 
open en warm voelt

Behoefte
Hoe komen mensen tot geweldloze com
municatie7 Belangnjk is volgens Kams om 
de gebeurtems of het feit te scheiden van 
het gevoel eerst de waarnemmg vaststel- 
len en dan het gevoel dat deze oproept, 
onderkennen Dat gevoel komt voort uit 
een behoefte en het is dan ook goed om 
deze behoefte te erkennen en te onderzoe- 
ken Als je dat hebt gedaan, dan kunje

een verzoek uiten aan de ander wat kan 
de ander voor je betekenen in je behoefte? 
Wat te doen als non als maar een parti] in 
de communicatie deze stappen volgt en 
dus geweldloos wil communiceren? Dan 
kunje proberen de ander hierm mee te 
nemen De ander, als deze het toelaat, 
meenemen naar het niveau van de 
behoefte Wat heeft de ander nodig? Pro
beren het verzoek van de ander te ver- 
woorden waardoor de angel eruit is en je 
verder kunt

Kracht van het hart
Geweldloze communicatie vereist contact 
met ons hart, waar de onvoorwaardehjke 
hefde zetelt Het hart is de kern in Kams’ 
mensbeeld Dit mensbeeld gaat uit van 
vier lagen hchaam, denken, emoties en 
hart Er zijn nogal wat hindernissen die de 
toegang tot het hart moeihjker maken, 
zoals vaste overtuigmgen of trauma’s Een 
uitspraak van lemand kan direct op een

trauma van de toehoorder stuiten en daar- 
door pijn oproepen Het is zaak dit met de 
ander te verwijten maar te erkennen dat er 
een trauma onder hgt We hebben de nei- 
gmg voor van alles naar anderen te wijzen 
en met zelf de verantwoordmg te nemen 
We doen dat uit angst of we de onderhg- 
gende pijn wel aankunnen Het opruimen 
van trauma’s en overtuigmgen leidt ertoe 
dat gebeurtemssen hier met op terugket- 
sen maar direct naar het hart kunnen, 
zodat we vanuit ons hart kunnen reageren 
hefdevol communiceren Als je alleen van
uit het denken mild en aardig bent mis je 
een enorme kracht van het hart, van de 
passie, omdat de overtuigmgen en oorde
len toch nog in de weg zitten

Echte werk
Rehgie is volgens Kams bedoeld om ons 
mensen weer (re-) in verbmdmg (-hgie,

van hgare = verbmden, de oorsprong en 
betekems van het begnp zijn ovengens 
met onomstotehjk vastgesteld, red) te 
brengen met ons hart Mensen zijn van 

nature verbonden met 
een goddehjke bron, hoe 
zij die ook noemen Die 
verbmdmg is verbroken 
maar grote meesters als 
Boeddha, Jezus en 
Mohammed brengen ons 

weer in verbmdmg met de bron, met ons 
hart De beste toetssteen voor rehgie is of 
zij ons dichter bij ons hart brengt Bij 
geweldloze communicatie heeft ons hart 
een centrale rol Rehgie kan ons helpen bij 
ons hart te komen. hefdevol te zijn naar 
onszelf, naar anderen en naar de schep- 
pmg en geweldloos te communiceren 
Nodig daarvoor is het denken en de con- 
trole los te laten zodat God zijn werk kan 
doen en kracht kan geven Het echte werk 
voor mensen is zichzelf helen, hun angst 
overwmnen en hun eigen hindernissen 
omarmen, want als je die bevecht, worden 
ze alleen maar sterker Dat schept de 
ruimte om de weg naar het hart te openen 
Dat is met makkehjk, maar ‘stnjden met 
anderen geeft oorlog, stnjden met je zelf 
geeft vrede’, aldus een soeh ‘De verbm- 
dmg met ons hart is de beste bijdrage die 
wij kunnen leveren aan een wereld met

« Strijden met anderen geeft oorlog, 
strijden metjezelf geeft vrede »
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Nieuws uit de stuurgroep De Linker Wang

meer vrede, meer gerechtigheid en meer 
heelheid’, aldus Kams

Actief
Alles begmt bij onszelf, aldus Kams Als 
we de weg naar ons hart openen, in eigen 
knng geweldloos communiceren dan 
werkt dat als een olievlek Een betere 
wereld begmt bij een betere Linker Wang 
Een toehoorster gaf als voorbeeld de com- 
municatie m Zuid-Afnkaanse townships 
waar veel tijd wordt genomen om de pijn 
van de partijen op tafel te leggen Daarna 
ontstaat er mimte voor verzoemng 
Dit voorbeeld uit de praktijk werd door 
anderen gretig aangehoord Zij misten in 
de presentatie van Kams juist die praktijk, 
de politieke werkelijkheid Als je zelf van- 
uit het hart communiceert, hoe bereikje 
dan het hart van de ander? Hoe bereikje 
gerechtigheid7 Kams wees op de voor- 
beeldfunctie die De Linker Wang kan heb- 
ben Dit werd in de zaal herkend maar 
voor velen was de verbindmg met de prak
tijk een belangnjk punt Zoals lemand ver- 
woordde ‘Het verhaal is noodzakehjk We 
moeten bij onszelf beginnen, maar het is 
met voldoende Om de wereld te verande- 
ren zijn er ook maatschappehjke hervor- 
mmgen nodig Het is en-en ’ Hans Kams 
was de laatste om dat tegen te spreken Hij 
wees daarbij nadrukkehjk op de extra 
kracht die ons ter beschikkmg staat als we 
communiceren vanuit ons hart De leden 
van De Linker Wang kunnen volgens hem 
hienn oefenen ‘Pnma, maar graag tegehjk 
ook actief zijn m de maatschappij’, zo 
opperde lemand, ‘voor we echt geweldloos 
zijn, zijn we immers al dood ’ Hans Fed- 
dema, hd van de stuurgroep en voorzitter 
van de bijeenkomst, merkte op dat De Lin
ker Wang als kleme bewegmg m haar 
kracht kan komen te staan, zo meer uit- 
stralmg kan hebben en meer kan opko- 
men voor de machtelozen Hart, hoofd en 
handen, een mooie dneslag voor De Lin
ker Wang met na deze bijeenkomst wel- 
hcht weer wat meer aandacht voor het 
hart, zonder de handen m de maatschap
pij uit het oog te verhezen

De missie van De Linker Wang is breder dan het uitgeven 
van dit tijdschnft Het platform houdt debatbijeenkom- 
sten en doet als werkgroep mee aan discussies en acti- 
viteiten bmnen GroenLmks De Linker Wang werkt ook 
aan de maatschappehjke bewustwordmg van de relatie 
tussen geloof en spintuahteit enerzijds (met uitsluitend 
de chnstehjke vananten) en Imkse en duurzame politick 
anderzijds

Confessionele partijen hebben geen monopohe op religie, 
zoals vaak gedacht wordt Gelovigen, van welke signatuur 
dan ook, kunnen pnma op een Imkse politieke partij stem- 
men of daarvan lid worden Daarbij zijn gerechtigheid, vrede 
en heelheid van de scheppmg vaak de mspirerende verbm- 
dmgswoorden Dit bhjvend bewustzijn vraagt om een stevige 
Linker Wang
Het bestuur van De Linker Wang wordt gevormd door de 
stuurgroep die zeven keer per jaar vergadert De stuurgroep 
voert de bestuurlijke en orgamsatonsche regie wat betreft de 
missie van De Linker Wang De stuurgroep is zich emd 2008 
sterker bewust geworden van haar bestuurlijke opdracht en 
de concrete orgamsatonsche taken die daaruit voortvloeien

Basisdocument Stuurgroep
Vanuit deze bewustwordmg is een 'Basisdocument Stuur
groep' geschreven, bediscussieerd, herschreven en uitemde- 
hjk door de stuurgroep vastgesteld Het document biedt een 
bestuurhjk en orgamsatonsch kader Nieuw is bijvoorbeeld 
dat elk stuurgroeplid een eigen portefeuille heeft Zaken als 
publiciteit, finanaen, commumcatie, ledenwervmg, media- 
beleid, vnjwilligersbeleid en kwesties rood het uitgeverschap 
van het tijdschnft knjgen meer aandacht Voor het bezmnen 
en reflecteren op thema's rond geloof en pohtiek zijn twee 
aparte stuurgroepvergadermgen per jaar mgelast, zodat het 
besturen en orgamseren daar met onder lijdt Anderzijds 
betekent dit dat er ook de nodige ruimte bhjft bestaan voor 
bezmning en reflectie Het gaat dus om een nieuw evenwicht 
Het document is op 21 maart 2009 gepresenteerd aan de 
aanwezige leden van De Linker Wang en is als pdf-bestand te 
vmden op www linkerwang nl

Oprichten stichting
Een van de verandenngen is dat De Linker Wang als rechts- 
persoon wordt mgeschreven bij de Kamervan Koophandel De 
stuurgroep heeft gekozen voor het stichtmgsmodel waarbij 
de stuurgroep als stichtmgsbestuur fungeert Na wikken en 
wegen is met gekozen voor de verenigmgsvorm, omdat de 
meeste bij De Linker Wang aangesloten mensen zich vooral 
als abonnee beschouwen van het blad Omdat een belang- 
njke mmderheid zichzelf nadrukkehjk beschouwt als (id, is 
vastgelegd dat de stuurgroep transparant opereert en op 
jaarlykse huishoudehjke vergadenngen verantwoordmg 
aflegt en adviezen van de aanwezige abonnees/ieden seneus 
meeneemt Gemteresseerde abonnees zijn welkom op stuur- 
groepvergadenngen en kunnen zich altijd aanmelden als 
(ad hoc) vnjwilliger, bijvoorbeeld om mee te werken aan de 
orgamsatievan een debatfaijeenkomst De Linker Wang wordt

daarmee een open en democratische stichting De opzi maart 
aanwezige leden (abonnees) hebben tijdens mgestemd met 
deze orgamsatonsche koers

Personele wisselingen
Vier personen namenafscheid van de stuurgroep Goos Mm- 
derman uit Utrecht (voorzitter), Diek Duijvetter uit Wagenm- 
gen, Jacqueline Kuppens uit Eindhoven en Rieky Peelers uit 
Nijmegen Dne anderen zijn op 21 maart officieel toegetreden 
tot de stuurgroep Chris Beuker uit Hauierwijk (gerechtigheid- 
netwerk, vice-voorzitter), Theo Brand uit Zwolle (commum- 
catie, pers en iedengroei) en Joke Koehler uit Wagenmgen 
(secretans) die tevens de abonnementenadmmistratie bhjft 
doen Zij versterken de zittende stuurgroepleden Hans Fed- 
dema uit Leiden (vredesnetwerk), Job van Keulen uit Leiden 
(penmngmeester), Hans Meek uit Wagenmgen (miheunet- 
werk) en Bas Roufs uit Utrecht (vnjwilligersbeleid, tijdschnft 
en website) De functie van voorzitter is vacant, die van pen- 
nmgmeester is dat vanaf begin 2010 Misschien lets voor u of 
voor lemand die ukent7

Nieuw profiel?
Dne leden van de stuurgroep schreven het essay 'Mildheid, 
mededogen en geweldloos communiceren', dat stond afge- 
drukt in De Linker Wang van december 2008 Het betrof een 
onentatie op een mogelyk nieuw profiel van De Linker Wang 
Dit nep vier schnfteiijke, overwegend kntische readies op 
(zie DLW, maart 2009) De stuurgroep waardeert dit zeer en 
benadrukt dat er geen sprake is van een mhoudehjke koers- 
wijzigmg De plaatsbepaimg uit 1991 geldt als leidraad (als 
pdf-bestand te vmden op de site, Over De Linker Wang, onder 
de kop 'Wanneer begon De Linker Wang7') De mhoud van 
het tijdschnft en de bijeenkomsten geven hieraan telkens 
een actueel profiel Het gaat de auteurs van 'Mildheid, mede
dogen en geweldloos communiceren' vooral om de wijze en 
gezmdheid waarop De Linker Wang zijn doelen wil verwezen- 
hjken, in samenhang met zijn naam

Omalvasttenoteren...
De komende landehjke debatbyeenkomst van De Linker 
Wangzalzijnopzaterdagzi novemberzoog Uiteraard wordt 
u tijdig op de hoogte gebracht van de mhoud en plaats van 
de bijeenkomst, die ook m het tijdschnft en op de site zullen 
worden aangekondigd

Heeft u vragen, opmerkmgen, adviezen of wilt u (tijdehjk) 
actief meedoen7 Neem gerust contact met ons op

Namens de stuurgroep van De Linker Wang,
Theo Brand (commumcatie), tel (038) 4214154 
Joke Koehler (secretans), tel (0317) 416 991

Mailenkanook mfo@lmkerwang nl
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Actueel commentaar

Een wind van verzoening
Hans Feddema

Het is de Maand van de Filosofie, dit keer 
m het teken van de verzoening Op 
11 apnl was er zelfs in Nijmegen een filo- 
sofisch Festival over Verzoening Ik ver- 
wijs er naar, omdat de term verzoening 
nogal eens viel in de eerste zeven dagen 
van apnl, ook wel de ‘week van Obama’ 
Behoudens m Den Haag bij de Afghani- 
stanconferentie, waar Hillary Clinton de 
honneurs waarnam, was Obama het mid- 
delpunt bij de top in Londen (G20), in 
Straatsburg (NAVO), Praag (VS-EU) en ten 
slotte Istanboel

Hoewel pohtici als Brown en Sarkozy zich 
ook wel profileerden, was het dus veel 
Obama op de tv-journaals Begnjpehjk 
gezien het elan waarmee deze zijn bood- 
schap bracht en waann hi] opereerde tij- 
dens de onderhandehngen Wouter Bos zei 
na afloop van de G20 ‘De Amenkanen 
waren eigenlijk vanaf het begin heel ver- 
zoenend’ Een verademmg na de onver- 
zoenhjke toon van George Bush en gemak- 
kelijker om zaken mee te doen 
Bijvoorbeeld over het Internationaal Mone- 
tan Fonds, dat een leidende rol knjgt en 
gestut wordt met lemngen ter grootte van 
500 mrljard dollar Van belang voor de 
arme landen Naast stnkte afspraken over 
bonussen is een tweede belangnjk G20- 
besluit, dat de Financial Stability Board 
(FSB) nu een steviger mandaat heeft hed- 
gefondsen onder controle te knjgen Of de 
Londense top een ‘keerpunt’ is, zoals 
Obama het typeerde, valt nog te bezien, 
maar mislukt is hi] zeker met Een succes 
was al, dat het een vergrote G7 was met 
China, Brazihe en enkele klemere landen 
erbij

Belangnjk op zo’n top zijn de bilaterale 
gesprekken, zoals die tussen Obama en de 
Russische president Medvedev of de Chi
nese leider Hu Jmtao Toen de laatste bij 
een besprekmg over de belastingparadij- 
zen het met president Sarkozy maar met 
eens kon worden, was het Obama, die 
voorstelde te pauzeren, waarna hij Hu en 
Sarkozy apart nam, waarna er al gauw een 
compromis uitrolde Obama zou hiermee

volgens sommigen zijn diplomatieke gaven 
hebben laten zien Het was in Straatsburg 
ook vooral aan hem te danken dat Turkije 
zijn bezwaar tegen de Deen Rasmussen als 
meuwe secretaris-generaal van de NAVO 
uitemdelijk mslikte De NAVO is oven- 
gens verdeeld over haar doelstellmg De 
Oost-Europese landen zien er een tegen 
Rusland genchte organisatie in, terwijl de 
West-Europeanen meer op de hjn van 
behartigmg van belangen zitten, ook 
mzake grondstoffen Om die tegenstellmg 
te verzoenen, is door druk van Obama 
besloten een meuwe NAVO-strategie te 
schnjven Ik ben geenfan van de NAVO, 
ben meer voor uitbouw en hervormmg 
van de VN/Veihgheidsraad, maar begnjp 
best dat een leider van de VS moeilijk 
afscheid kan nemen van dit bondgenoot- 
schap onder Amenkaanse leidmg Temeer 
nu hij deze nodig meent te hebben in 
Afghanistan, waar de NAVO - let wel ‘bui- 
ten eigen gebied’ - helaas al een vnj grote 
rol speelt Tegen de eigen regels in, for
med is de NAVO immers een verdedi- 
gmgsorgamsatie voor het eigen grondge- 
bied

Bilateraal sprak Obama m Londen met de 
Chinees Hu ook over Tibet, maar hij deed 
dat naar verluid discreet Hu zou duidelijk 
gemaakt hebben dat China bhjft mveste- 
ren m Amenkaanse staatsobligaties 
Brown wist China over te halen meer bij te 
dragen aan en zo meet zeggenschap te 
knjgen in de IMF De macht van China is 
groeiende

Dooi met Rusland hjkt gelukkig ook de 
inzet van Obama Het omstre'den raket- 
schild op de lange baan schuiven evenals 
een eventuele toetredmg tot de NAVO van 
Georgie en de Oekrame In ruil daarvoor 
vraagt Obama van Rusland steun bij het 
xntomen van Iran en bij de westerse opera- 
tie m Afghanistan Met Medvedev is afge- 
sproken is, dat Obama dit jaar Rusland 
bezoekt

In Praag werd de band tussen de VS en de 
EU, die grote deuken had opgelopen door 
de illegale westerse oorlog in Irak smds

2003, formeel weer hersteld Ook een 
soort verzoening dus, hoewel dat in 
Straatsburg informeel ook al het geval was 
door de rol van Sarkozy, die Franknjk 
doet terugkeren in de NAVO en aanbood 
ex-gedetineerden uit Guantanamo Bay op 
te nemen Maar de meeste ophef maakte 
de toespraak die Obama hield voor een 
menigte in Praag, waann hij stelde dat 
Amenka ‘streeft naar een wereld zonder 
kernwapens’ Het is tactisch en ideahstisch 
tegehjk Hij begrijpt dat het ongeloofwaar- 
dig is Iran en Noord-Korea te willen into- 
men in deze en dan zelf buiten schot te 
blijven Hij beseft ook, dat een kernwa- 
penvnje wereld met snel bereikt kan wor
den, maar voegt mettemm toe ‘we moeten 
doorzetten, Yes we can’

Het hjkt utopisch, net zoals plannen het 
bankieren weer terug te brengen tot wat 
normaal is of eens te gaan stoppen met de 
economie van ‘nooit genoeg’ Maar het is 
ook utopisch om te denken dat kernwa
pens geen gevaar meer zijn Dat zijn ze ter- 
dege, misschien wel meer dan ooit Goed 
dus om als grootmacht te gaan bewegen 
naar op z’n mmst vermindering daarvan 
en daarbij zelf het voorbeeld te geven

En hoe goed ook dat Obama tevens de 
moshmwereld weer een hand toestak Niet 
alleen door Turkije te bezoeken, maar 
door duidelijk te zeggen ‘met in oorlog te 
zijn met de islam’, maar zelfs pleitte voor 

‘een uitgebreid partnerschap met de islami- 
tische wereld’ Met recht verzoenend, lets 
wat we lange tijd node hebben gemist en 
wat ook met zonder weerklank zal blijven 
op het mtegratiedebat in Nederland 
Natuurhjk kun je over dit alles ook 
cymsch zijn, al of met vanuit wrok Ver- 
zoenmg7 Het is slechts een begin, maar ik 
ga met voor wrok Is de echte scheidshjn 
vandaag met die tussen mensen die gedre- 
ven worden door wrok en zij die gedreven 
woorden door hoop7

mei 2009 - nr 2



ONDER OGEN AGENDA

'Dreigen met kernwapens immoreel'
Mgr dr A van Luyn, voorzitter van Pax Chnsti Nederland, 

heeft tijdens de presentatie van het 
rapport 'Een kernwapenvnje wereld 

- Nieuwe kansen voor nucleaire ont~ 
wapenmg' de pohtiek opgeroepen 
zich m te zetten voor een kernwapen- 
vnje wereld Hij noemde het gebruik 
van deze wapens 'een schendmg van 
erkende verdragen' en 'in zichzeif een 

excessieve vorm van terromme' Als het gebruik van nucleaire 
wapens immoreel is, dan ook de afschnkkmg, aldns Van Luyn 
Samen met IKV-voorzitter Jan Pronk nep hij alle pohtiek ver- 
antwoordehjken m Nederland op 'tot het tonen van politieke 
moed'

Boek Abdolah ontstemt moslims niet
Predikant en Midden-Oostendeskun- 
dige Jaap Kraan uit het Fnese Burgum is 
verbaasd over het gennge aantal nega- 
tieve readies van moslims op het boek 
De boodschappervan KaderAbdolah 'In 
feite ben ik verbaasd dat hij mhoudehjk 
dezelfde dmgen kan zeggen als Rushdie in 'De duivelsverzen' 
zonder dat op z'n mmst een vaderlandse islamitische storm 
opstak Hetblyftergstilenikvraagmeafhoedatkomt Wordt 
het boek met gelezen7 Wil men Wilders met meer in de kaart 
spelen7 Groeit de tolerantie7 De tijd zal het leren' Flet artikel 
dat Jaap Kraan hierover schreef in het tijdschnft 'Begnp' is te 
vmden op www mterrehgieuze-werkplaats nl

RK Kerk schrijft regering: ontzie armen
De Rooms-katholieke Kerk in Nederland roept het Kabmet op 
ervoor te waken dat met de allerarmsten dichtbij en veraf de 
rekemng gepresenteerd krijgen voor een crisis waar ze zelf 
part noch deel aan hebben Dat schnjven bisschop De Korte 
(referent voor Kerk & Samenlevmg) en bisschop Punt (referent 
voor Missie & Ontwikkelmg) emd maart in een brief aan minis
ter-president Balkenende 'Miljarden euro's zijn vnjgemaakt 
voor het herstel van vertrouwen in de financiele sector in de 
hoop dat daarmee de economie weer op gang komt Tegehj- 
kertijd dreigen honderden miljoenen euro's te verdwynen uit 
de budgetten voor de hulp aan de allerarmsten'

Marienburg voor kritisch katholieken
De katholieke vermeuwingsbeweging 'Marienburg' noemt 
zich voortaan 'veremgmg van kritisch katholieken' en gaatzich 
meer mengen in het publieke debat Verphcht celibaat van 
pnesters, de uitsluitmg van vrouwen van kerkehjke ambten, of 
de verboden van abortus en euthanasie worden kritisch onder 
de loep genomen Ook wordt de houdbaarheid van dogma's 
voorwerp van discussie Het eigen blad 'Marienburg' is emd 
maart gerestyled met een bijdrage van de Nymeegse oud- 
hoogleraar Hermann Haring, jarenlang naaste medewerker 
van theoloog Hans Kung Haring stelt dat de r-k kerk in'een 
langdungegstijd'verkeert 
Ziewwwmanenburgvereniging nl

zgapnl-smer
Thich Nhat Hanh
Thich Nhat Hanh, de 82-jange verbannen boeddhistische mon- 
mk en vredesactivist, is van 29 apnl tot 5 mei in Nederland voor 
iezmgeneneen retraite 
Meennformatie wwwsamenvoorvrede nl

Bmei.
Obama-lezing Huub Oosterhuis
HuubOosterhuisstudeerdewijsbegeerte,Nederlandsetaai-en 
letterkunde en theologie In 1964 werd hij tot pnester gewijd 
Vanaf 1965 is hij verbonden aan de Amsterdamse Studentenek- 
klesia Smds emd jaren vijftig schrijft en publiceert Oosterhuis 
liederen en gebeden voor een nieuwe Nederlandse hturgie, 
theologische essays en vnje poezie Tijd en plaats 3 mei 2009,
12 00-13 30 uur, De Kamers, Wezeperberg 1,3825 DJ Amersfoort 
Kosten 15 euro Meer info wwwdekamers nl/Obama asp

6 mei.
Christenen in de politiek
Debat over waarden en idealen Piet 1 

Hem Donner, Job Cohen, Bas de Gaay 
Fortman en Bernhard Reitsma debat- •"
teren over de vraag of christenen zich 
met de pohtiek kunnen bezighouden
enopwelkemamer Georgamseerddoor __  '
VU podium en VISOR m samenwerkmg met Wetenschappehjk 
InstituutCDA Tijden plaats 14 30-17 00 uur, Amsterdam, Vnje 
Umversiteit, Auditorium, De Boelelaan 1105 Toegang 7 euro 
Meer info wwwvupodium nl/agenda/debat

8 mei.
Religie in het publieke domein'
Een absolute scheidmg van kerk en staat is met alleen onhaal- 
baar maar ook onwensehjk Maar wat dan wel? Dr Donald 
Loose, hoogleraar namens de Radboudstichtmg m Rotterdam, 
zet zijn kaarten op veelkleungheid en wederkeng respect 
Welke rol speelt het chnstehjke paradigma7 Vnjdag 8 mei 2009 
vani6oototi73ouur Orgamsatie Theologisch Cafe Raad van 
Kerken Amsterdam Locatie VEpoVanEeghenstraatgo.tramz, 
halteC Schuytstraat Info tel (020)4963950

gmer
Vredeswerkdag
Bezoekers kunnen zaterdag 9 mei m Utrecht mspiratie opdoen 
voor Vredesweek 2009 (19-27 September) Oud-mmister en 
IKV-voorzitter Jan Pronk en bisschop Ad van Luyn (president 
van Pax Chnsti Nederland) geven hun visie op het vredesweek- 
motto 'Naar een meuw klimaat van vrede' Er is ruimte om con- 
tacten en ideeen op te doen en is erwerkmatenaal beschikbaar 
Meer info www ikvpaxchnsti nl

13 mei:
Uitreiking Ab Harrewijn Prijs
De zevende uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs zal zijn op 13 
mei 2009 in de Boskant te Den Haag van 15 00 tot 1700 uur 
Meer info www abharrewijnpnjs nl

BE)

23 mei.
Obama-lezing Marcel Derkse
Over het lef om te leven Marcel Derkse's belangstellmg gmg 
smds zijn jonge jaren uit naar levensvragen rond ziekte en 
gezondheid, zmgevmg en bezielmg, onderwys en levenskeuze 
Tijd en plaats 15 00 -16 30 uur, De Kamers, Wezeperberg i, 3825 
DJ Amersfoort Kosten 15 euro Meer info www dekamers nl/ 
Obama asp

27 mer
LezingTariq Ramadan
Tang Ramadan (1962) pleit voor een ontwikkelmg van de Islam 
in het Westen los van mvloeden uit het Midden-Oosten Mos- 
lims m Westerse landen moeten zich opstellen als volwaardige 
burgers zonder hun rehgieuze overtuigmgen te verloochenen 
Tijd en plaats 15 00 -17 00 uur, Campus Radboud Umversiteit 
Nijmegen Meer info www ru nl/soeterbeeckprogramma

Sjunr
Jubileumfeest IKON pastoraat
Het IKON pastoraat viert op vnjdagmiddag 5 jum zijn vijftigja- 
ngbestaan Met onder meer deuitvoermg'Wij Esther' Regen- 
boogkerk, NassaulaanzzteHilversum Tijd 13 30 tot 1730 uur 
Opgave noodzakehjk via pastoraat@ikon nl of tel (035) 62155 
55 (alleen op werkdagen's ochtends)

6juni2009-
Aids Memorial Day 2009
In Nederland overlyden twee mensen per week aan de gevol- 
gen van aids Tijdens Aids Memorial Day worden zij herdacht 
en wordt stilgestaan bij de duizenden mensen die in Neder
land gestorven zijn, en de miljoenen mensen die wereldwyd 
aan aids zijn overleden Tijden plaats 1700 uur (Deuren open 
om 16 00 uur), Dommicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam Meer 
info www hivnet org onder 'activiteiten'

7jum.
Obama-lezing door Fred Matser
Al jong kreeg Fred Matser de leidmg over het familiebedryf 
Johan Matser projectontwikkelmg bv Jaren later koos hij, toen 
zeer succesvol projectontwikkelaar, voor een andere rol men
sen helpen om m hun eigen kracht te komen en verantwoor- 
delijkheid te nemen Hieraan geeft hij nu ruim 25 jaar vorm 
Vanuit een diepe spmtualiteit is hij wereldwijd actief Tijd en 
plaats 12 00 -13 30 uur, De Kamers, Wezeperberg 1,3825 DJ 
Amersfoort Kosten 15 euro Meer info www dekamers nl/ 
Obama asp

U vmdt meer bijeenkomsten op 
www.lmkerwang.nl onder Agenda

mei 2009 - nr 2

http://www.lmkerwang.nl


Column

IJdele hoop of bittere noodzaak?
Een bluecard voor arbeidsmigranten

Judith Sargentmi

Een paarjaar terug bezocht xk Mellila, 
een Spaanse enclave aan de Marok- 
kaanse bust De gemeenteraad van 
Amsterdam, waar ik nog steeds lid van 
ben, was in de Rif om kenms te maken 
met de achtergrond van veel Neder- 
landse Marokkanen Op onze vnje 
avond gingen we een glaasje doen in 
Spanje We vervoegden ons met onze 
Europese paspoorten hj de grens, sta- 
ken rustig over, en hadden een mooie 
Europese avond

Wij hadden rust Maar de grens was een 
roversnest Het gmg er ruiger aan toe dan 
aan de grenzen die ik in Afnka eerder zag 
Mellila is echt Spaans Franco staat nog op 
het plem en - net zoals overal in Spanje - 
zie je Afnkanen dingetjes verkopen Daar- 
mee is Mehlla voor mij het symbool van 
Fort Europa In de bossen en heuvels rond 
de stad wonen Afnkanen van onder de 
Sahara in brakke bouwsels en onder zeil- 
tjes Zo nu en dan houdt de Marokkaanse 
politic er een razzia en worden die (veelal) 
mannen in een truck gehesen en op de 
grens met Algenje in de woestijn gedumpt 
Die Afnkanen hebben die reis al vaker 
gemaakl, en zijn bijna bij het emdstation 
Europa

De moeite die Europa zich getroost om 
deze arbeidsmigranten zonder papieren 
buiten te houden, blijft lets bizars houden 
Mensen zoeken nu eenmaal altijd een plek 
op waar het beter is, en zoveel hebben wij 
er nu ook weer met aan gedaan om te zor- 
gen dat het thuis in Sub-Sahara Afnka 
goed gaat De economische crisis komt 
juist in ontwikkelmgslanden hard aan 
Banken - gered met subsidies van Euro
pese overheden - geven geen kredieten 
meer af aan Afnkaanse ondernemers en de 
Europese afzetmarkt stort in 

Flet is een aanfluitmg voor Europa, dat 
mensenrechten hoog in het vaandel heeft, 
dat Afnkanen aan de grens staan te trap- 
pelen, of zich in krakkemikkige bootjes
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laten mschepen om zich als illegalen in 
Europa in de tumbouw te laten mtbuiten 
Ilahe kondigde verscherpte controle aan m 
de Middellandse Zee tussen Libie en het 
Itahaanse eilandje Lampedusa door haar 
marine Denkt premier Berlusconi echt dat 
dat helpt? De VVD stelt voor de muren 
van Fort Europa op te hogen Dat zou soci- 
aal zijn, want daarmee geven we mensen 
geen ijdele hoop IJdele hoop, of bittere 
noodzaak7 Flet is met de aantrekkmgs- 
kracht van Europa maar de afschnkwek- 
kende economische situatie m eigen land 
die mensen doet besluiten elders een beter 
leven te gaan zoeken Niemand verlaat 
graag zijn famihe

Nog zo’n voorbeeld Fihppijnse kinderjuf- 
fen werken bij chique gezinnen in de 
grachtengordel en het Gooi Bankdirecteu- 
ren, hoge pohtici en multinationals geme- 
ten van toegewijde goedkope arbeids- 
krachten, die ooit op een toenstenvisum 
binnenkwamen en daarna illegaal zijn 
geworden Die vrouwen willen met 
gescheiden zijn van hun eigen kinderen m 
de Fihppijnen, maar verdienen nooit 
genoeg om thuis een ander bestaan op te 
bouwen Er is officieel geen tekort aan kin- 
derjuffen in Europa, dus een werkvergun- 
mng kunnen ze met knjgen In de praktijk 
is er geen Europeaan te knjgen die zeven 
dagen per week, vierentwinlig uur per dag 
voor zo’n gezm klaar staat Een Bluecard - 
de Europese tegenhanger van de Amen- 
kaanse Greencard - kan uitkomst bteden 
voor deze beroepsgroep Want al vmd ik 
die bankdirecteur laakbaar, zijn werk- 
nemer heeft recht op een status, een fair 
mkomen, een ziektekostenverzekermg en 
de kans een toekomst op te bouwen

In tijden van economische crisis hjkt het 
logisch de krappe arbeidsmarkt te 
beschermen tegen arbeidskrachten van 
buiten. maar de vergnjzmg van Europa zet 
door, die arbeidskrachten hebben we 
gewoon nodig Ook als deze arbeidsmi-

granten geen opleiding hebben Europa 
heeft met alleen maar behoefte aan hoog 
opgeleide ICT’ers uit India Er is nog 
steeds heel veel handenarbeid te doen en 
zorg te verlenen
Een Bluecard om arbeidsmigranten voor 
een aantal jaren m Europa te laten werken 
is in aantocht Dat is goed meuws Maar 
bij de mtvoermg daarvan dienen de rech- 
ten en kansen van de arbeidsmigranten 
wel goed gewaarborgd te worden De Blue
card moet met voorbehouden zijn aan 
hoogopgeleiden Houders van die kaart 
hebben, wat GroenLinks betreft, recht op 
gezondheidszorg, bijstand m noodsituaties 
en ze dienen de kans te knjgen zich verder 
te ontplooien om de kansen op de arbeids
markt in Europa of m land van herkomst 
te verbeteren En mocht de arbeidsmigran
ten zich langer of bhjvend in Europa wil
len vestigen, dan moet dat mogehjk zijn

Want arbeidsmigratie is geen zuiver eco- 
nomisch dossier, het gaat om mensen 
Mensen die met hun dagen hoeven te vul- 
len met wachten op een beter bestaan, 
onder een zeiltje in de bossen rond Mehlla, 
of m een mooi huis een continent verwij- 
derd van hun kinderen

Judith Sargentmi is Europees bjsttrekker voor 
GroenLinks
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Vreemde eenden
Onlangs verscheen de glossy Donald 
Duck. Hij is 75 jaar geworden. De 
vreemde eend blijkt nog steeds populair, 
niet alleen bij kinderen, maar ook bij vol-
wassenen, vooral mannen. ‘Aandacht voor 
vrouwen, sport, mode, auto’s, food, crime 
en art. En dat allemaal volgens de Duck 
Way of Life!’ roept de advertentie. 
Met enige jaloezie vernam ik de oplage en 
de verwachte verkoopcijfers. Wat maakt 
de Duck Way of Life aantrekkelijker dan 
‘De Linker Wang Way of Life’? Wat is er 
aantrekkelijker aan vrouwen, sport, mode 
of auto’s dan aan sociale rechtvaardigheid, 
eerlijke handel of werken aan vrede? Het 
antwoord is natuurlijk een open deur. 
Genot, winnen, opvallen en status – ik 
doe maar een gooi naar de drijfveren die 
deze onderwerpen aantrekkelijk maken – 
scoren beter dan menslievende doelen. De 
moeite die bijvoorbeeld groene omroep 
Llink had om ondanks een intensieve en 
kostbare campagne aan 150.000 leden te 

komen en het gemak waarmee in korte 
tijd een wakkere omroepkandidaat ruim 
60.000 leden verwierf, ligt in dezelfde lijn. 
Echt ‘sexy’ zijn naastenliefde en andere 
zachte krachten niet. 
Wat dat betreft zijn christenen in de poli-
tiek inderdaad vreemde eenden (zie pag. 
14). Toch blijven er gelukkig religieus geïn-
spireerde mensen aandacht voor vragen. 
Bisschop De Korte ziet in de katholieke 
sociale leer een middel om mensen meer 
op elkaar te betrekken. De sociale leer 
vormt het kader waarbinnen de kerk een 
profetisch woord kan laten horen, als er 
dingen in de samenleving fout gaan, stelt 
hij. Religieus gedreven voormalig-van-al-
les en nu IKV Pax Christi-voorzitter Jan 
Pronk vindt dat politici het verschil moe-
ten maken. Hij ziet ethiek of desnoods 
verlicht eigenbelang als drijfveren om 
rechtvaardigheid in de wereld te vergroten. 
In de exegese grijpt Cor Ofman de tekst 
van Matteus 25 aan om uitleg te geven 

over welke concrete daden tot aanbeveling 
dienen om ten tijde van het grote oordeel 
het koninkrijk te mogen binnengaan. In 
dit nummer meer voorbeelden van men-
sen die hun stem, hun tijd of hun handen 
inzetten om vreedzaam samenleven, eer-
lijkheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid 
dichterbij te brengen door in wederzijds 
respect elkaar te helpen het leven aange-
naam te maken: de winnaars van de Ab 
Harrewijn prijs (en ook de genomineer-
den). Maar ook een roerend verslag van 
een bezoek aan Palestijnse vluchtelingen-
kampen, waar het tegendeel wordt gedaan. 
En Theo Brand gaat in op het artikel van 
Ten Hove in het vorige nummer, om te 
betogen dat De Linker Wang juist geen 
vreemde eend is binnen GroenLinks. 
Inspirerend leesvoer voor de zomer!

Herman Radstake
eindredacteur



Bisschop De Korte noemt zichzelf ‘een 
trait d’union tussen de samenleving en de 
bisschoppenconferentie’. ‘Het lijkt soms te 
worden vergeten maar de christelijke ker-
ken in Nederland beschikken over hon-
derdduizenden vrijwilligers. Zonder hen 
zou de samenleving miljarden euro’s extra 
kwijt zijn aan allerhande sociale en maat-
schappelijke activiteiten. Dat besef komt af 
en toe uit onvermoede hoek. Onlangs zei 
de PvdA-wethouder voor Sociale Zaken in 
Leeuwarden tegen me dat hij de kerk als 
bondgenoot ziet. Hij zei dat via ons net-
werk van vrijwilligers de lokale overheid 
in contact komt met mensen die anders 
onbereikbaar blijven.’

Als referent voor Kerk en Samenleving 
spreekt bisschop De Korte regelmatig met 
vertegenwoordigers van het maatschappe-
lijk middenveld, vooral met het christelijke 
deel daarvan. ‘In mijn hoedanigheid als 
referent overleg ik bijvoorbeeld twee keer 
per jaar met het Verbond van Katholieke 
Maatschappelijke Organisaties en met het 
Multilateraal Beraad. In deze organisaties 
is een breed spectrum van christelijk 
Nederland vertegenwoordigd. Daarnaast 
voer ik bilateraal overleg met tal van men-
sen en organisaties over zaken die de 
samenleving bezighouden en waarover de 
kerk soms wordt gevraagd zich uit te spre-
ken. Ik wil graag benadrukken dat de kerk 
er niet alleen is voor de gelovigen maar 
voor álle mensen van goede wil. Dat heb-
ben we ook expliciet uitgesproken in de 
katholieke sociale leer.’

Moreel kompas
Bisschop De Korte noemt de katholieke 
sociale leer een moreel kompas waarin de 
mensen van goede wil een aantal normen 
en noties krijgen aangereikt voor een 
moreel leven. ‘Ze geeft een richting aan 

‘De stem van de katholieke kerk is belangrijk en moet gehoord worden, vindt bis-
schop De Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden, want ze is ondanks haar 
sterk geslonken aanhang een maatschappelijke factor van belang. De referent voor 
Kerk en Samenleving namens de Nederlandse bisschoppenconferentie ziet de huidi-
ge financieel-economische crisis als resultaat van een doorgeschoten individualis-
me. Hij stelt dat de katholieke sociale leer de route is naar een samenleving waarin 
mensen meer op elkaar zijn betrokken. Hij moet alleen de media daarvan nog 
overtuigen. 

Bisschop De Korte, referent Kerk en Samenleving

Katholieke sociale leer biedt uitweg uit crisis 
Jan van Dam

maar zegt niet hoe dat politiek vertaald 
moet worden. Beleid maken is de verant-
woordelijkheid van politici, niet van ker-
kelijke leiders. De katholieke sociale leer 
zet piketpaaltjes voor beleid, zoals mense-

lijke waardigheid en gemeenschappelijk 
welzijn, maar daarmee is de politieke lijn 
niet automatisch gegeven. Algemeen wel-
zijn en menselijke waardigheid zijn noties 
die vertaling vereisen naar de concrete 
situatie. Dat kan op verschillende manie-
ren gedaan worden, vandaar dat de Neder-
landse bisschoppenconferentie zich poli-
tiek neutraal opstelt.’

Niettemin, en bisschop De Korte erkent 
dat, heeft de kerk traditioneel een gemak-
kelijke toegang tot partijen zoals het CDA 
en de ChristenUnie. ‘Die partijen worden 
geleid door christenen en dat merk je met-
een. De kerk, de confessionele en christen-
democratische politici: ze putten uit 
dezelfde tradities en geestelijke bronnen. 
Er zijn overigens ook veel christenen actief 
in niet-christelijke partijen. Je treft ze zelfs 
aan in de PVV van Geert Wilders. Met dat 
laatste ben ik minder gelukkig. Populisme 
of dat nu van rechts of links komt, leidt 
slechts tot verruwing van de zeden terwijl 
we juist fatsoenlijker met elkaar zouden 
moeten omgaan.’ 

Nuttig naslagwerk
De bescherming van de menselijke waar-
digheid is een belangrijk element van het 
compendium van het katholiek sociaal 
denken dat de bisschop vorig jaar in Til-
burg presenteerde. Bisschop De Korte 
noemt dit ‘het morele kompas van de 
katholieke kerk.’ In het katholiek sociaal 
denken staat het begrip christelijk of 
integraal humanisme centraal. Huma-
nisme en katholicisme: dat lijkt een para-
dox. De bisschop is beslist: ‘Nee, dat is 
een misvatting, de twee gaan prima 
samen. Wat de kerk met integraal huma-
nisme bedoelt, is een samenleving waarin 
de waardigheid en het welzijn van de 
mens vanuit God wordt bekeken. Anders 
gezegd: omdat de mens beelddrager is 
van God dienen wij de ander te respecte-
ren en lief te hebben. Ieder mens is uniek 
maar je komt als persoon alleen tot bloei 
in verbondenheid met God en de samen-
leving. Het katholiek sociaal denken 
hecht aan noties van waardigheid, alge-
meen welzijn, solidariteit, rechtvaardig-
heid en rentmeesterschap.’ 

Foto: Jan van Dam
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Bisschop De Korte beschouwt het com-
pendium als een handig instrument. ‘Als 
je snel wilt weten wat het katholiek den-
ken zegt over een bepaald sociaal of 
maatschappelijk thema dan vormt deze 
verzameling uitspraken van het centraal 
leergezag een nuttig naslagwerk.’ Maar er 
is ook kritiek. Het compendium zou 
teveel een product van Rome zijn, er had-
den meer teksten van bisschoppen uit het 
Zuiden in opgenomen moeten worden. 
‘Die kritiek is tot op zekere hoogte terecht, 
maar in grote lijnen is het een goed kom-
pas dat voortdurend vernieuwd wordt. 
Om te beginnen met de waarschijnlijk 
deze maand te verschijnen derde ency-
cliek van Benedictus XVI. Daarin zal hij 
zich uitspreken over de rol van de kerk in 
de huidige samenleving. Wegens de eco-
nomische crisis is de presentatie ervan 
een aantal malen uitgesteld. Hij wil ken-
nelijk een zo actueel mogelijke encycliek 
schrijven.’ 

Weinig aandacht
Het optreden van de paus in de afgelopen 
jaren is zacht gezegd niet altijd gelukkig 
geweest. Vooral zijn toespraak in Regens-
burg over de islam (2006) en de ophef-
fing onlangs van de excommunicatie van 
holocaust-ontkenner Richard Williamson 
hebben de reputatie van de paus en die 
van de katholieke kerk weinig goed 
gedaan. Bisschop De Korte erkent dat 
deze faux pas gevolgen hebben gehad 
voor de manier waarop mensen naar de 
katholieke kerk kijken. ‘Maar je moet dat 
ook weer niet overdrijven. De interesse 
voor het spreken van de kerk is in ieder 
geval betrekkelijk. Landelijke dagbladen 
zoals de Volkskrant en NRC Handelsblad 
besteden in het algemeen weinig aan-
dacht aan de katholieke kerk. Dat kan 
aan onszelf liggen maar ik heb het stellige 
idee dat veel media de visie van de 
Nederlandse bisschoppenconferentie niet 
langer relevant vinden. En dat vind ik 
opmerkelijk want we vormen toch de lei-
ding van de grootste christelijke kerk in 
Nederland. Dat algemene kranten speci-
fieke geloofskwesties niet boeiend vinden, 
dat snap ik. Maar dat ze niet geïnteres-
seerd zijn in onze mening over de morele 
implicaties van de financieel-economi-
sche crisis, vind ik minder begrijpelijk. 
Ik vermoed zeker bij NRC Handelsblad 
een antikatholiek sentiment. Voor de 
seculiere journalisten uit de Randstad is 
een christen een beetje dom maar een 
katholiek kennelijk dubbel dom.‘

Gesteld dat het vermoeden terecht zou 
zijn, wat zegt dit dan over de statuur van 
de katholieke kerk in Nederland? ‘Het 
beeld dat de media hebben van de katho-
lieke kerk is dat van een kerk in crisis. 
Toegegeven: we zijn kwetsbaar geworden 
maar we vormen nog steeds een grote 
gemeenschap waarmee de media meer 
rekening zouden moeten houden. Dank-
zij onze worteling in de samenleving heb-
ben we in juni 2008 een armoederapport 
kunnen publiceren. Daarin lieten we zien 
dat Nederland een onderklasse heeft die 
ruim 1,5 miljoen mensen telt, ruim tien 
procent van de totale bevolking. De geza-
menlijke christelijke kerken, protestant 
en katholiek, hebben het rapport aange-
boden aan de toenmalige staatssecretaris 
voor Sociale Zaken Ahmed Aboutaleb. 
Recent hebben we het CDA benaderd 
over dezelfde problematiek omdat we als 
kerken bang zijn dat de onderklasse te 
weinig aandacht krijgt omdat ze electo-
raal oninteressant is. De politieke par-
tijen richten zich immers vooral op de 
middenklasse, daar komen hun stemmen 
vandaan. In het christendom is de zorg 
voor de zwakken en kwetsbaren echter 
fundamenteel. En in de huidige financi-
eel- economische crisis is die zorg hard 
nodig voor een groeiend aantal mensen.’

Crisis
De economische crisis heeft volgens de 
bisschop een materiële en een spirituele 
kant. 

‘Enerzijds is er sprake van een doorge-
schoten individualisme en een cultuur 
waarin mensen zich laten leiden door 
hun eigen korte termijn belangen ten 
koste van de lange termijn belangen van 
de gemeenschap. Breder geformuleerd: 
we hebben te maken met een moderne 
samenleving waarvan zeventig tot tachtig 
procent van de mensen zegt dat ze geluk-
kig zijn in hun privéleven maar tegelij-
kertijd sterke gevoelens van onbehagen 
hebben. Nederlanders voelen zich onze-
ker over de toekomst. Dat heeft te maken 
met de economische crisis, de klimaat-
verandering, het stokkende integratiepro-
ces en de angst voor terrorisme. Al die 
zaken brengen een gevoel van onbehagen 
voort. Ik denk dat een en ander terug te 
voeren is tot een crisis in de zingeving. 
De kerken signaleren al enige tijd dat het 
de mensen aan een geestelijk fundament 
ontbeert. Zolang het leven op orde is, 
hoeft dan niet meteen een probleem te 
zijn maar in tijden van maatschappelijke 

of persoonlijke crisis hebben mensen een 
houvast nodig. Iets of iemand waarin ze 
troost vinden. Lange tijd bood de kerk, 
de verbondenheid met God en de geloofs-
gemeenschap die geestelijke steun.’ 

Godsvraag
Uitgaande van de volgens bisschop De 
Korte menselijke behoefte aan troost ten 
tijde van crisis, lijken er grote mogelijk-
heden te liggen voor de katholieke kerk. 
Maar de aanhang kalft steeds verder af. 
‘De katholieke kerk is missionair maar dat 
wil niet zeggen dat ze mensen snel kan 
overtuigen. Veel Nederlanders zijn pro-
testant of katholiek opgevoed maar heb-
ben op enig moment de kerk de rug toe-
gekeerd. Deze voormalige gelovigen 
hebben een bepaald beeld van de kerk 
waardoor het bijzonder moeilijk is hen 
weer bij het instituut te betrekken. Een 
ander obstakel is dat christendom 
gemeenschap vooronderstelt. Wat je ziet 
is dat de samenleving en de religiositeit 
zijn geïndividualiseerd. De gelovige is 
bezig met het nastreven van het eigen 
geluk. Het wezenlijke van het christen-
dom is niet zozeer eigen geluk als wel 
liefde voor je naaste. De evangelische 
liefde vergt zelfgave, opoffering, jezelf 
wegschenken en leidt niet automatisch tot 
het grootste persoonlijke geluk. Toen ik 
mijn ambt aanvaardde in het bisdom 
Groningen-Leeuwarden heb ik gezegd dat 
de enige bestaansreden van de kerk de 
Godsvraag is. In het christendom verwijst 
die vraag naar God zoals die zich in het 
leven van Jezus liet zien, naar de mens en 
de samenleving. Wie God wil beleven is 
met andere woorden betrokken op de 
wereld en de ander. De bekende Zwit-
serse theoloog Karl Barth  (1886-1968) 
zei al dat het christendom geen mense-
lijke mogelijkheid is maar door Gods 
geest mogelijk wordt gemaakt. Tot geloof 
komen is een wonder. Je kunt je afvragen 
of en in hoeverre christenen erin zijn 
geslaagd echt volgelingen van Christus te 
zijn. Is het christendom voor velen niet 
meer dan een dun laagje vernis over een 
stevig heidens fundament? Hoe staat het 
werkelijk met onze zelfgave? Geloof is iets 
dat je telkens opnieuw moet ontvangen. 
Wat helpt is dat de kerk een profetisch 
woord laat horen als dingen fundamen-
teel mis gaan, wanneer problemen niet op 
een andere manier aangepakt kunnen 
worden. Voor zo’n kerk zet ik mij in.’

juli 2009 – nr 3
5



6
juli 2009 – nr 3

Inspiratiebronnen
‘Politici, ook van links, steken hun kop te 
snel in het zand. Het gaat niet goed met de 
wereld, vind ik. Kijk naar de kredietcrisis 
en klimaatcrisis en het grote aantal armen 
wereldwijd. De wereld verandert, maar de 
politiek verandert niet mee. Globalisering 

vraagt om nieuwe vormen van internatio-
nale samenwerking en nieuwe instituties. 
Maar de Verenigde Naties zijn vermolmd, 
de ontwikkelingssamenwerking gaat voort 
op de oude voet en Europa is vooral met 
zichzelf bezig.’

In zijn boek ‘Het pantser afleggen. 
Ideeën voor een open politiek’ lanceert de 
oud-politicus voorstellen hoe het anders 
kan. Pronk: ‘Eerlijk onder ogen zien dat 
mede door ons toedoen veel niet goed gaat 
in de wereld, hoeft ons niet pessimistisch 
te stemmen. Maar het is wel nodig om 
eerst de analyse te maken dat armoede en 
ongelijkheid in de wereld bewust in stand 

Als de politiek geen verschil maakt, wie of wat dan wel? Grote transnationale 
ondernemingen of de hebzucht van mensen? Dr. Jan Pronk (69), oud-minister van 
ontwikkelingssamenwerking, voormalig VN-kopstuk en nu voorzitter van het Inter-
kerkelijk Vredesberaad (IKV), blijft strijdlustig. Hij vindt het onbegrijpelijk dat 
mensen neerbuigend spreken over een begrip als maakbaarheid. ‘Waarom zou een 
politicus zich verlagen tot toeschouwer? De politiek kan en moet in onze wereld 
juist een verschil kunnen maken.’ Pronk put hoop uit de huidige generatie jongeren 
en de eerste daden van Barack Obama als president van de Verenigde Staten.

Bijbelse ethiek en rationaliteit leidend voor Jan Pronk

‘De politiek moet een verschil maken’
Theo Brand

worden gehouden door een mondiale mid-
denklasse die profiteert van de globalise-
ring. Van deze middenklasse maken wij in 
Nederland in grote meerderheid deel uit. 
Dat schept een grote verantwoordelijk-
heid.’

Pronk maakt geen geheim van zijn 
inspiratiebronnen. ‘Ik voel me christen en 
kom uit een middenorthodox hervormd 
gezin. De kernwaarden uit het Evangelie 
zijn inspirerend en richtinggevend voor 
mij. Neem de gelijkenis van de barmhar-
tige Samaritaan. Die kiest zijn naaste niet. 
Nee, het slachtoffer doet juist een beroep 
op hem. Het is dus andersom: ik kies de 
ander niet, maar de ander kiest mij. Hoe 
lezen wij dit verhaal tegen de achtergrond 
van de huidige mondiale verhoudingen?’

Herman Wijffels - tot voor kort bewindvoerder 
bij de Wereldbank en ook oprecht begaan met 
de wereldproblemen - zoekt het vooral in spiri-
tualiteit. Hoe staat u daar tegenover?

Pronk aarzelt. ‘Ieder zijn eigen keuze 
natuurlijk. Zelf vind ik spiritualiteit al 
gauw een vaag begrip. Het gaat mij vooral 
om een combinatie van rationaliteit en 
ethiek. Door een grondige analyse moet je 
proberen de werkelijkheid te doorzien. En 
dat beoordeel je vervolgens op basis van 
ethiek die voor mij mede religieus bepaald 
is. De ethiek zelf kan trouwens ook ratio-
neel bepaald zijn, als je denkt in termen 
van verlicht eigenbelang.’ 

‘Ook de christelijke traditie biedt spiritu-
aliteit, zo besef ik. Maar ik kom uit een 
middenorthodox gezin. Niet echt bevinde-
lijk, zeg maar. Als jonge kerkganger werd 
ik enorm geïnspireerd door theologen als 
Barth, Bonhoeffer, Buskes, Banning en 
Berkhof. Ik ben nogal rationeel aangelegd. 
Ik heb eerlijk gezegd moeite met het gebed, 
hoewel ik met bidden in een liturgisch 
kader wel uit de voeten kan. Mijn moeder 
heeft zich ooit bekeerd tot een Pinksterge-
meente en dat heeft thuis nogal wat ver-
wijdering gegeven. Misschien speelt ook 
dat feit een rol als het gaat om mijn reser-
ves ten aanzien van een begrip als spiritu-
aliteit.’

‘Voor een radioprogramma van de Evan-
gelische Omroep kreeg ik ooit het verzoek 

‘De kern van politiek bedrijven is de nood-
zaak om iets te veranderen, om er iets van 
te maken. Natuurlijk zijn er grenzen aan 
wat mogelijk is. Ook de sociaal-democra-
tie erkent dat de overheid het niet alleen 
kan. De rol van burgers en maatschappe-
lijke bewegingen is minstens zo belangrijk. 

Maar probeer als politicus wel te sturen. 
Doe alles wat in je macht ligt om verbete-
ringen tot stand te brengen.’

Pronk werpt zijn handen in de lucht. Al 
pratend loopt hij heen en weer door zijn 
eenvoudige werkkamer in het Institute of 
Social Studies in Den Haag, waar hij bui-
tengewoon hoogleraar is in de theorie en 
praktijk van internationale samenwerking. 
Anderhalf uur trekt hij uit voor het 
gesprek met De Linker Wang. Hij kan zich 
oprecht boos maken en blijft tegelijk de 
beleefde en nuchtere analyticus. Het gaat 
hem om gelijke rechten en kansen voor 
alle bewoners van de planeet aarde.
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Christenen zijn geroepen om in deze wereld tekens op te richten 
van het Rijk Gods. Ons geloof start bij het dubbelgebod om God en 
de medemensen als zichzelf lief te hebben. Menselijke verbonden-
heid heeft zijn fundament in Gods Verbond met ons. In de christe-
lijke Godsvisie is God als Vader dichtbij en tegelijkertijd ook de 
transcendente, de altijd grotere, de heilige. Jezus bidt om en ver-
kondigt de komst van het Koninkrijk. 
Al in de vroege kerk is ook gezegd: Hij is het Koninkrijk zelf (auto-
basileia). Christus is het Koninkrijk in persoon. Dit is naar twee 
kanten uit te leggen: de kant van de verzoening, schuldvergeving, 
en de kant van inzet voor de naaste. Hiervan getuigen de parabels, 
zoals het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Wij zijn geroe-
pen om tekens op te richten van het Koninkrijk van vrede en 
gerechtigheid. Eerder al verzet Amos, profeet in het Oude Testa-
ment, zich vanwege Gods wil tegen onrecht. God heeft met het hele 
volk een Verbond gesloten. Als de verschillen tussen rijk en arm 
heel erg groot worden, gaat dat tegen het gebod van God in. Uit de 
religieuze motivatie van een Verbond dat gesloten is met het hele 
volk klaagt Amos de sociale ongerechtigheid aan. Jezus doet het-
zelfde in zijn tijd, in dezelfde profetische traditie.

De tekenen van de tijd
Armoede heeft vele gezichten, ook in Nederland, in elk dorp of 
plaats. Schrijnend zichtbaar zijn de 110 voedselbanken en de 
15.000 huishoudens, die hiervan begin 2009 gebruik maken. Het 
taboe rond de voedselbanken is door de TV-serie en actie van de 
familie Froger duidelijk doorbroken. Minder zichtbaar is de stille 
armoede, die zich afspeelt achter de voordeuren van mensen in alle 
delen van Nederland, die er op het eerste gezicht vaak niet arm uit-

zien. Het zijn de gezichten van ouderen, vaak vrouwen met een 
AOW. De gezichten van allerlei uitkeringsgerechtigden, die een ver-
schraling van de voorzieningen moeten meemaken. Deze gezichten 
hebben allerlei etnische kleuren en afkomsten en ook vooral vrou-
wen. Het zijn gezichten van werkende mensen, die ondanks hun 
ploeteren in verschillende baantjes, op of onder de armoedegrens 
leven. Heel vaak zelfstandige ondernemers of familiebedrijven. Eén 
ingrijpende gebeurtenis kan mensen naar het bestaansminimum 
duwen: echtscheiding, overlijden, verlies van de baan, te hoge 
woonlasten. De gezichten van mensen met schulden laten vermoe-
den dat dit steeds vaker voorkomt. 
De kredietcrisis en de doorwerking hiervan in Nederland zal het 
aantal gezichten van armoede nog uitbreiden. Onduidelijk is nog 
hoeveel, maar zeker is dat veel mensen hun baan gaan verliezen. 
De werkgelegenheid krimpt. Armoede gaat toenemen. Als de over-
heid door de oplopende collectieve lasten gaat bezuinigen, betalen 
ontslagen mensen een dubbele prijs. Naast verlies van werk ook 
nog verlies van uitkering. 
Juist deze tijd vraagt erom de christelijke woorden van barmhartig-
heid en gerechtigheid politiek over iedereen te gaan vertalen. Soli-
dariteit is hiervoor de politieke term, die inhoudt dat degene met 
sterkere economische schouders meer lasten kan en mag dragen 
dan die met zwakkere economische schouders. Soberheid, delen, 
omzien naar elkaar zijn woorden, de tekenen, waarmee we de strijd 
tegen de crisis in kunnen gaan. Als we ze ook menen en navolgen.

Hub Crijns is directeur van landelijk bureau Dienst in de Industriële 
Samenleving vanwege de Kerken (DISK). 

De Andere Wang

Diaconie wezenskenmerk christelijk geloof
Hub Crijns

een brief te schrijven aan God. Dat paste 
in de programmaformule. Ik zei tegen de 
redacteur dat ik dat niet wilde. Ik heb 
immers een brief gekregen: de Bijbel. Mij 
wordt gevraagd daar concreet handen en 
voeten aan te geven. Niet om een brief 
terug te schrijven, maar om in actie te 
komen. Ja, zo sta ik daar in. Ik probeer 
met beide benen op de grond te staan. Uit-
eindelijk heb ik voor de radio-uitzending 
een brief geschreven waarin ik uitleg dat 
ik geen brief wil schrijven.’

Laten de kerken genoeg van zich horen?
‘Ik hoop dat de kerken het maatschappe-

lijk debat weer sterker gaan voeden. Dat 
zeg ik ook als voorzitter van het IKV. Ooit 
ben ik actief geweest binnen de Wereld-
raad van Kerken. Ik maakte deel uit van 
adviesgroepen rond economie en ontwik-
kelingssamenwerking. De Wereldraad 
heeft zo’n twintig jaar gezwegen en is 
vooral met zichzelf bezig geweest. Geluk-

kig ben ik onlangs uitgenodigd door de 
Wereldraad om in Genève mee te denken 
over de kredietcrisis. Het lijkt erop dat er 
beweging in zit. Soms ben ik wel wat 
jaloers op de Rooms-katholieke Kerk met 
de pauselijke brieven en encyclieken. Ook 
al ben ik het er niet altijd mee eens, het 
gaat vaak om gedegen en kritische bood-
schappen aan de wereld.’

‘Als IKV Pax Christi – als IKV werken 
we onder één naam samen met Pax Christi 

– zijn we grensverleggend bezig met 
diverse rapporten. Rapporten waarin we 
kerkelijk willen denken en dus ook kri-
tisch zijn. Neem ons recente rapport over 
nucleaire bewapening. Daarin pleiten we 
dat we eenzijdig stappen terug moeten 
doen om vertrouwen in te boezemen. En 
ons rapport over Israël en de Palestijnen 
uit oktober 2008. Daarin hebben we 
gepleit, al voor de oorlog in Gaza, om met 
Hamas te praten. Niet omdat het lieverdjes 
zijn. Maar wel omdat isoleren meer gevaar 

oplevert dan een poging tot dialoog.’
‘Onlangs organiseerden we een opwarm-

bijeenkomst voor kerkelijk werkers en 
vrijwilligers in het kader van de Vredes-
week. Zo’n 150 mensen waren er en ze 
vroegen zich af: hoe kunnen we thema’s 
van gerechtigheid, vrede en heelheid van 
de schepping weer laten doordringen bin-
nen de kerken? Ik heb gezegd dat zij zelf 
de kerk zijn en dat de thema’s dus al door-
gedrongen zijn. Wel moet het vuurtje zich 
verbreiden natuurlijk.’

Wat zijn voor u hoopvolle signalen?
‘Ik merk dat jongere generaties, zeg maar 

mensen van 20 tot 35 jaar, sterker betrok-
ken zijn bij internationale solidariteit en 
het milieu dan zo’n vijftien jaar geleden. 
Ze zijn niet activistisch, maar wel nieuws-
gierig, open en toegewijd. Dat is een posi-
tieve ontwikkeling. Wat ook hoop biedt is 
de lijn van president Obama, zoals de toe-

Lees verder op pagina 8 »
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nadering die hij zoekt met de moslimwe-
reld en zijn kritische houding richting 
kernbewapening. We moeten dit oppikken 
in Europa en niet denken dat we het hier 
beter doen. Momenteel lees ik Obama’s 
biografie. Ik vind hem een reflectief politi-
cus die voor zijn leeftijd veel heeft meege-
maakt.’

Pronk vindt dat Obama zich onder-
scheidt van veel van zijn generatiegenoten, 
met name in de Nederlandse politiek. ‘Wie 
nu aan de macht zijn, de veertigplussers, 
dat waren in de jaren tachtig de twintigers. 
Zij hebben zich toen afgezet tegen mijn 
generatie en omarmden de no-nonsense 
mentaliteit van management en efficiency. 
Ook in de PvdA is dat gebeurd.’

Pronk doelt onder meer op Wouter Bos. 
Die schreef in zijn boek ‘Dit land kan 
zoveel beter’ (2006) dat we niet met ieder-
een solidair kunnen zijn. Want elke vorm 
van solidariteit kan volgens Bos alleen in 
stand blijven door anderen daarvan uit te 
sluiten. Insluiting en uitsluiting horen bij 
elkaar. Wie met iedereen solidair is, is uit-
eindelijk met niemand solidair, zo schreef 
Bos in zijn boek. 

‘Hier was en ben ik het niet mee eens,’ 
zegt Pronk. ‘De sociaal-democratie beoogt 
een wereldwijde solidariteit zonder gren-
zen, hoe moeilijk dat misschien ook te 
realiseren is. Globalisering leidt ertoe dat 
onze lotsverbondenheid ook wordt erva-
ren over landsgrenzen heen.’

Wat meer idealisme vindt Pronk wel op 
z’n plaats, zeker in de PvdA. En hij her-
kent er iets van bij de nieuwe generatie 
twintigers. ‘Elke generatie doet het weer 
op zijn eigen manier, gelukkig.’

In 2007 deed Pronk een gooi naar het 
partijvoorzitterschap. Hij verloor nipt van 
de huidige partijvoorzitter Lilianne Plou-
men. Pronk kreeg tegenstand vanuit de 
partijtop, ook van de genoemde no-non-
sense generatie. Maar Pronk vond en vindt 
dat de strijd om het voorzitterschap eerlijk 
verliep en zei direct na zijn nederlaag 
tegen Ploumen dat hij altijd beschikbaar 
was voor een klus. Zij wist hem te vinden: 
Pronk leidde de commissie die het pro-
gramma 2009 mocht schrijven voor de 
Europese Verkiezingen.

Wat beoogde u met het Europese Verkiezings-
programma?

‘We hebben de scepsis ten opzichte van 
Europa serieus genomen, maar er wel iets 
tegenover willen plaatsen. De kritiek op 

Brussel is begrijpelijk maar naar verhou-
ding is de bureaucratie daar niet groter 
dan die in Den Haag of een gemiddelde 
Nederlandse gemeente. We zijn geen voor-
stander van een vervolmaking van de 
markt. Dat vinden we te eenzijdig kapita-
listisch. Een sociaal Europa vraagt om 
meer regelgeving. Maar dat roept ook 
weerstanden op. Dus moet het sociaal 
beleid ook weer het domein worden van 
nationale overheden waarbij de EU uiter-
aard wel de kaders stelt. Verder vragen de 
klimaatcrisis, kredietcrisis, energiecrisis, 
het antiterrorismebeleid en buitenlands 
beleid juist om meer Europa en een ster-
kere EU. Voor deze issues doen we er goed 
aan om als nationale overheid een stapje 
terug te doen. Helaas is deze genuan-
ceerde boodschap gezien de verkiezings-
uitslag bij de kiezers niet voldoende over-
gekomen.’

Hoe verklaart u de kloof tussen politiek en 
burgers, ook nu een protestpartij als de PVV 
zo groeit?

‘Politici worden vaak overweldigd door 
het systeem waarvan ze deel uitmaken. 
Dat leidt tot vervreemding bij de kiezers 
met degene op wie ze gestemd hebben. Ik 
ben voorstander van de representatieve 
democratie. Maar het antwoord wordt nu 
gezocht in populisme: u vraagt, wij 
draaien. Het zou moeten zijn: wij geven 
leiding en kom maar met kritiek waar we 
iets mee kunnen.’

‘Tijdens de Paarse kabinetten waren we 
als ministers beslist geen regenten maar 
we waren wel te veel managers. Managers 
verwijderen zich niet in verticale richting, 
ver boven de mensen, maar in horizontale 
richting. Denk aan de privatisering van de 

» De politiek moet een verschil maken publieke diensten met alle management en 
controle van dien.’

‘Mijn oplossing zou zijn: haal alle 
bureaucratische managementdimensies 
eruit. Schaf ook alle adviesraden af. Daar-
mee voorkom je technocratisering. Breng 
de keuzes terug naar het politieke domein. 
De macht moet weer terug naar de Tweede 
Kamer waar parlementariërs de toon zet-
ten.’

Biedt dat ook perspectief voor een politiek die 
wereldwijd gerechtigheid, vrede en heelheid 
van de schepping dichterbij brengt?

‘Ik denk van wel. Juist op deze thema’s 
moet de politiek het voortouw nemen. 
Mensen die aan het kortste eind trekken 
hebben recht op gelijke kansen. Het recht 
van de sterkste is tijdgebonden, zowel voor 
een samenleving als voor een individu. 
Uiteindelijk zijn alle aardbewoners afhan-
kelijk van elkaar. Door de welvaart niet 
eerlijk te verdelen creëer je verzet en roep 
je geweld op. Dat vergroot onveiligheid. 
Een eerlijke verdeling van welvaart wereld-
wijd en matiging van consumptie in rijke 
landen is nodig om vrede en veiligheid te 
garanderen. En om de natuur en het 
milieu te sparen. Ethisch gezien is het 
geboden. Maar je kunt ook redeneren van-
uit een verlicht eigenbelang. Het welzijn 
van de ander – hoe ver weg ook - en de 
kwaliteit van het milieu, komen ook jezelf 
ten goede. Je bent niet vrij als een ander 
niet vrij is.’

Jan Pronk, Het pantser afleggen. Ideeën voor 
een open politiek (ISBN-13: 9789035133662). 
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2008. 254 
pagina’s.
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Allereerst een compliment voor het artikel 
van Jan Mark ten Hove. Het is boeiend dat 
een student politieke geschiedenis zijn mas-
terscriptie schrijft over de verhouding van 
de christelijke identiteit van de EVP tot de 
identiteit van De Linker Wang. Tegelijk geeft 
zijn artikel aanleiding tot enkele correcties 
en een kritische reflectie.

Ten Hove schrijft dat de politieke partijen 
PSP en PPR afsplitsingen zijn van de Anti 
Revolutionaire Partij (ARP). Wat de PSP 
betreft is dit onjuist. Deze partij is een 
afsplitsing van de PvdA, waarbij ook een 
aantal ontevreden CPN’ers aansluiting vond. 
Overigens speelde wel een aantal theologen 
een rol bij de oprichting van de PSP in 1957. 
Maar zij waren zeker niet afkomstig uit de 
ARP en voelden zich beslist niet aangetrok-
ken tot confessionele politiek. 

De PPR is maar ten dele een afsplitsing 
van de ARP. Het waren overwegend progres-
sieve katholieken uit de KVP die aan de 
wieg stonden van de PPR in 1968. Later slo-
ten ook diverse christenradicalen vanuit 
protestants-christelijke hoek (ARP en CHU) 
zich bij de PPR aan. De partij koos er bewust 
voor om open te staan voor alle levensbe-
schouwelijke gezindten en geen confessio-
nele koers te varen.

Zelfontplooiing
De politiek-historicus poneert vervolgens 
een subjectieve stelling: ‘In het partijpro-
gramma van GroenLinks staan zelfontplooi-
ing en zelfbeschikking centraal, niet 
bepaald christelijke waarden’. Pardon? Sinds 
wanneer is zelfontplooiing geen christelijke 
waarde meer? Voor veel christenen is de ont-
plooiing van het individu juist een kern-
waarde, uiteraard in nauwe samenhang met 
waarden als naastenliefde en gemeenschaps-
zin. 

Ten Hove stelt dat ‘groen’ symbool staat 
voor de antiburgerlijke mens die afkerig is 
van gezag en die vaak antireligieus is. Ik 
vind dit een generalisatie die geen recht 
doet aan de veelkleurigheid van de achter-
ban van GroenLinks. De auteur vraagt zich 
vervolgens af of de achterban van De Linker 
Wang binnen GroenLinks gedoogd wordt 
of gewaardeerd. En snel komt hij zelf met 
een antwoord. ‘Ik constateer dat De Linker 
Wang een vreemde eend in de bijt is binnen 
de gelederen van GroenLinks.’

Met hoeveel mensen van De Linker 
Wang heeft Ten Hove over zijn hypothese 
gesproken? In elk geval heeft er geen leden-
enquête plaatsgevonden. Ook zijn er geen 
leden van de stuurgroep ondervraagd. De 
redenering van Ten Hove is niet op feiten 
gebaseerd en lijkt vooral gestoeld te zijn op 
een door zijn eigen achtergrond gekleurde 
waarneming. 

Beseft de auteur dat ook voor EVP’ers in 
de jaren tachtig waarden als emancipatie en 
zelfontplooiing – denk aan de positie van 
vrouwen en homoseksuelen – zeer belang-
rijk waren? Ook legden de meeste EVP’ers 
de boodschap van de Bijbel op een oecume-
nische manier uit, waarbij mensen uit 
andere religieuze tradities als bondgenoten 
werden gezien. Of de Bijbel nu richtsnoer 
of leidraad was, dat verschil lijkt weinig uit 
te maken. Ik bespeur vooral overeenkom-
sten tussen waar de EVP voor stond en 
waar De Linker Wang nu voor staat: een 
oecumenisch christelijke beweging voor 
gerechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping.

Christelijke veren
Eén ding is ontegenzeggelijk waar. Bij het 
opgaan van de EVP in GroenLinks, en het 
ontstaan van De Linker Wang, kwam er 

een einde aan het voeren van een linkse 
politiek op een confessioneel christelijke 
grondslag. In zekere zin is dat jammer. Het 
idee kon postvatten dat het christelijk 
geloof en progressieve politiek elkaar niet 
verdragen. Dat komt vooral omdat in veel 
christelijke kringen het nog steeds niet 
begrepen wordt dat confessionele politiek 
niet christelijker hoeft te zijn dan niet-con-
fessionele politiek. Leg maar eens uit dat 
wie zich met christelijke veren tooit, niet 
per definitie een christelijker beleid voert.

Ten Hove noemt in zijn artikel de PvdA 
een ‘van oorsprong niet-christelijke partij’. 
Feitelijk is dit onjuist. De PvdA is een ‘niet-
confessionele partij’ die in 1946 begon als 
Doorbraakbeweging van mensen met 
diverse levensbeschouwingen onder wie 
nadrukkelijk ook christenen zoals de rode 
dominees Banning en Buskes. Eigenlijk zijn 
de oprichting van de PPR in 1968 (vanwege 
het grote aantal christenen dat koos voor 
niet-confessionele politiek) en de totstand-
koming van GroenLinks in 1991 (vanwege 
het meedoen van de EVP) twee nieuwe 
Doorbraakbewegingen geweest.

Bezinning
Moet De Linker Wang ‘het christelijke 
geluid’ vertolken binnen GroenLinks? Nee, 
dat vind ik een verkeerd uitgangspunt. Veel 
leden van De Linker Wang vinden Groen-
Links immers de politieke partij die het 
best (of in elk geval het minst slecht) hun 
christelijke waarden vertolkt in de politiek. 
Denk aan onderwerpen als duurzaamheid, 
armoedebestrijding, emancipatie, interna-
tionale solidariteit en ontwapening. Ook 
vinden ze het prettig dat er reflectie en 
bezinning plaatsvindt op de verhouding 
tussen geloof en politiek. Niet in het minst 
om het besef levend te houden dat het 
beleid van een niet-confessionele partij als 
GroenLinks voor een belangrijke groep kie-
zers beter aansluit bij hun geloofsovertui-
ging dan het beleid van – met christelijke 
veren getooide – partijen als CDA, Christen-
Unie en SGP.

Theo Brand is politicoloog en is lid van de 
redactie en de stuurgroep van De Linker Wang.

Moeten christenen een getuigenisvol geluid laten horen binnen GroenLinks? En is 
De Linker Wang daarvoor het podium? Theo Brand legt liever een ander accent. 
Hij vindt de insteek van politiek-historicus Jan Mark ten Hove (De Linker Wang, 
mei 2009) te veel uitgaan van een kloof tussen gelovigen en niet-gelovigen. Met het 
opgaan van de Evangelische Volkspartij (EVP) in GroenLinks kwam er een einde 
van een linkse confessioneel-christelijke politiek, hoe sympathiek de EVP ook was. 
Maar het leidde ook tot een nieuwe Doorbraak binnen GroenLinks: een kruisbe-
stuiving van diverse linkse tradities met het oog op een betere wereld. 

Doorbraak kenmerkt De Linker Wang 

Hoe christelijk is de huidige confessionele 
politiek? Theo Brand
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Het bezoek van de oecumenische vrouwen-
groep Twente-Bethlehem aan Israël in 2006 
en mijn betrokkenheid bij een tegenbezoek 
van tien Palestijnse Christen- en Moslim-
vrouwen van het Arab Educational Institute in 
Bethlehem in oktober 2008 hadden al een 
wending in mijn beeld van Israël gebracht. 
Het gevoel van machteloosheid bij het con-
sumeren van de beelden van geweld had 
plaatsgemaakt voor een verlangen persoon-
lijk meer te weten te komen over het leven 
in Israël en Palestina.

Nakba
Sabeel, Arabisch voor ‘weg’ en ‘bron’, met 
name de bijbelse inspiratiebron van betrok-
kenen bij Sabeel, is in 1990 opgericht door 
Dr. Naim Ateek, een episcopale priester. 
Dertien kerkgenootschappen – orthodox, 
katholiek en protestants – zijn bij het werk 
van Sabeel betrokken. Sabeel is sindsdien 
uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van 
mensen die zich plaatselijk, regionaal, lan-
delijk en internationaal inzetten voor vrede, 
gerechtigheid en verzoening tussen Israëli-
ers en Palestijnen zonder gebruik van 
geweld. Elke twee jaar organiseert zij in 
Israël een week met lezingen, excursies, 
workshops, films en culturele ontmoetingen. 
De conferentiegangers kunnen eveneens 
deelnemen aan een voor- en naconfentie 
met bezoeken aan het bijbelse Israël en 
mensenrechtenorganisaties. In 2008 was 
het thema 60 jaar Nakba, herinnering, wer-
kelijkheid en verder. Nakba, Arabisch voor 
catastrofe of ramp, duidt op de impact van 
de stichting van de staat Israël voor de 
Palestijnen en de gevolgen van de toewijzing 
van land aan de Israëliërs. In 1948 werden 
vele Palestijnen vermoord of gedwongen te 

Palestijnse vluchtelingenkampen

‘Vertel ons verhaal verder’
Els du Rieu

Stilstaan bij vrede was voor een kleine groep mensen vijf jaar 
lang een woensdagmiddagactie op het bordes van station 
Enschede. Met een spandoek ‘stilte kring voor vrede’ en flyers 
om uit te delen stonden wij wekelijks een half uur in een kring. 
De indringende televisiebeelden van de aanhoudende bomaan-
slagen op stadsbussen in Jeruzalem in april 2002 waren voor 
mij voldoende motivatie om af en toe daar in stilte te staan. Het 
vormde nooit aanleiding naar Israël te gaan om daar ooggetui-
ge te zijn van het geweld. Daarin kwam verandering door een 
uitnodiging om de zevende internationale conferentie van 
Sabeel in Israël in november 2008 bij te wonen. 

vluchten. Ze verloren hun land door 
landonteigening of werden uit hun huizen 
verjaagd, waarna hun dorpen meestal in een 
puinhoop veranderden. In totaal zijn des-
tijds 531 dorpen vernield, 750.000 Palestij-
nen zijn gevlucht en verspreid over 59 
vluchtelingenkampen in Syrië, Libanon, Jor-
danië, Gaza en de Westbank.

Alternatieve Kruisweg
Ruim 200 deelnemers uit meer dan 20 

landen kwamen van 12 tot 19 november bij-
een in Nazareth en Jeruzalem. Er was een 
boeiend palet sprekers, uit verschillende 
disciplines en religieuze tradities, uit Israël, 
Palestina, de VS, Europa en Afrika. Op de 
slotdag werden de zestien Nederlandse deel-
nemers verrast door een vlammend betoog 
van mr. Dries van Agt.

Excursies verhelderden de geschiedenis van 
de Nakba. Zo reisden wij in groepjes met 
enkele in 1948 gevluchte Palestijnen naar 
hun verdwenen dorpen waar zij herinnerin-
gen van hun vlucht met ons deelden. De 
werkelijkheid van vier generaties leven als 
vluchteling werd zichtbaar door een wande-
ling in een vluchtelingenkamp nabij Bethle-
hem. De grimmigheid van de beperking 
door checkpoints en het negen meter hoge 
en 168 km lange veiligheidshek dat Oost-Je-
ruzalem van de Westbank scheidt en in veel 
gevallen ook Palestijnse families scheidt, 
kwam diep binnen door het wandelen van 
een alternatieve Kruisweg langs deze heden-
daagse alternatieve ‘staties’. De dagelijkse 
dreiging in Oost-Jeruzalem om huizen, 
gebouwd zonder vergunning, na een schrif-

telijke melding met de grond gelijk te 
maken, werd invoelbaar door een bezoek 
aan een recent vernield zeven etages tellend 
flatgebouw met in de puinhopen achterge-
bleven huisraad. 

Discriminerende stadsplanning
De standvastigheid van de verdreven men-
sen is groot. Zij zetten hun leven in tenten 
voort, soms zelf op de grond van hun ver-
nielde huis, of herbouwen het met hulp van 
de internationale gemeenschap. Het tempo 
van deze zinloze vernielingen is echter niet 
bij te benen. Recent kregen 800 huishou-
dens in de wijk Silhan, Jeruzalem, een brief 
met de aankondiging van een naderende 
woningsloop. In 2006 werden in Oost-Jeru-
zalem 50 woningen vernield. In 2007 waren 
dat er al 69, waardoor 250 mensen dakloos 
werden. De vernielingen zijn niet alleen uit 
represaille voor verzet of vanwege het 
gebrek aan een bouwvergunning. Zij zijn 
het directe gevolg van een discriminerende 
stadsplanning en de implementatie van het 
annexatiebeleid van de Israëlische overheid 
om Oost-Jeruzalem om te vormen tot Israë-
lisch gebied. 

Infrastructuur
Met een groep Nederlanders reisde ik na de 
conferentie door de Negev en bezocht onder 
meer Umm al Khayr, een recent door kolo-
nisten verwoest bedoeïenendorp ten zuiden 
van Hebron. Sindsdien wonen 21 families 
in twee tentenkampen. Wij gingen op de 
thee in een van de kampen. Zes huizen en 
vier schuren waren hier vernield. Een toilet-
gebouw, wat resten keuken, een omheining 

Toiletvoorziening van 
Umm Al Khayr
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Dag 1: Bus
Ik tref mijn collega uit Roemenië in de bus van de luchthaven 
van Wenen op weg naar St. Pölten. Daar vindt de jaarlijkse ont-
moeting plaats van Raden van kerken. We raken aan de praat. 
Het kernthema ‘islam’ vindt mijn collega maar zo zo. En ja, het 
gaat goed bij zijn Raad. Ik hoor met enige jaloezie dat er vijftien 
mensen werken. Deels betaald met een Nederlandse subsidie.

Dag 2: Verwaarloosbaar
De conferentie begint. We maken een eerste inventarisatie over het 
kernthema, de islam. De verschillen komen direct al naar voren. 
Slowakije heeft niets met het thema. Er woont een ‘verwaarloos-
baar’ aantal moslims in het land. Letten zijn meer gericht op de 
grote minderheid van Russen in het land. Het zijn vooral de West-
Europese landen – Engeland, Schotland, Ierland, Duitsland – die 
een voor Nederland herkenbaar geluid laten horen.

Dag 3: Opleiding
Vandaag een excursie. De Oostenrijkse Raad van Kerken heeft 
het georganiseerd. Naar Wenen. Trots meldt men dat Oostenrijk 
een gidsland is. Het Habsburgse rijk zorgde er voor dat moslims 
meer dan honderd jaar geleden vrijheid van godsdienst kregen. 
We gaan naar een opleidingscentrum. Jonge mensen kunnen er 
een hbo-opleiding volgen tot docent islam voor vmbo en onder-
bouw havo/vwo. Een moslimdocente vertelt dat ze dit jaar een 
module ‘geboorte en dood’ in het programma heeft gestopt, 
waarin moslimstudenten samenwerken met joodse en christelijke 
studenten. De studenten zijn onder de indruk van de vele over-

eenkomsten tussen de godsdiensten. Ze antwoordt ontkennend 
op de vraag of er ook gemengde liefdeskoppeltjes ontstaan. Het is 
al heel wat als moslims van de ene nationaliteit voorzichtig con-
tacten aangaan met moslims van een andere nationaliteit.

Dag 4: Verzwijgen
Er is een hoogleraar uitgenodigd: prof. dr. Wolfram Riess, gods-
dienstwetenschapper uit Wenen. Hij vertelt van een onderzoek 
dat hij met anderen uitvoert voor Unesco. Ze vergelijken gods-
dienstmethoden voor christelijke en islamitische opleidingen. Ze 
zijn vooral op zoek naar vooroordelen. Ze ontdekken dat christe-
lijke opleidingen de neiging hebben om geen informatie te geven 
over bijvoorbeeld allerlei Arabische geleerden die de basis heb-
ben gelegd voor de wiskunde in West-Europa. En ze ontdekken 
dat islamitische methoden de periode van de Verlichting in wes-
terse landen verzwijgen. Ze willen die periode niet echt toegan-
kelijk maken. Een Roemeense hoogleraar gaat te keer tegen de 
naïeve benadering van de westerse hoogleraar. ‘Misschien moet u 
zelf maar moslim worden’, tiert hij. ‘Wij in Oost-Europa met onze 
geschiedenis weten anders. Islamieten zijn erger dan Hongaren”.

Dag 5: Druk
Terug thuis. Direct het verslag gemaakt. Later komt het op de 
agenda van een vergadering waaraan ik zelf deelneem. Het wordt 
‘voor kennisgeving aangenomen’ De agenda staat vol met andere 
zaken die op dit moment even voorrang moeten hebben. 

De auteur is algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland

Klaas van der KampDagboek Islam

voor het vee, een reusachtige cactus, een 
duiventil gemaakt van vloerdelen, olieblik-
ken en jerrycans bepaalden de contouren 
van het dorp. In tegenstelling tot de bedoe-
ienen ontbreekt het de kolonisten in het 
naburige Karmel niet aan infrastructuur. Zij 
beschikken wel over waterleiding en elektri-
citeit. Een oude Arabische man vroeg ons 
smartelijk ‘vergeet ons niet, kom terug, ver-
tel ons verhaal verder!’ 

Deze benarde leefsituatie maakte diepe 
indruk op mij. Lekkende tenten, gebrekkige 
bescherming tegen de nachtelijke woestijn-
kou, beperkte sanitaire voorzieningen. 
Grootouders die op kleinkinderen pasten 
terwijl de moeders dagelijks kilometers lie-
pen om les te geven op de regionale basis-
school. 

Doorgaande weg
Eind mei 2009 was ik terug in Umm al 
Khayr. Dit keer vanwege een witnessreis 
georganiseerd door Kerk in Actie, dat ook in 
Israël werkzaam is. Nu doorzag en begreep 
ik iets meer van deze intens trieste situatie, 
Ondanks het Israëlisch burgerschap werden 
de bedoeïenen immers behandeld als twee-

derangsburgers levend in een aan hen toege-
wezen gebied, zonder recht op aankoop van 
land of bouw of uitbouw van een woning. Ik 
wist van de juridische strijd over de erken-
ning van eigendomsrechten van het land 
waar zij al voor de zesdaagse oorlog in 1967 
naar toe verdreven zijn. 

Onverwacht was ik ooggetuige van de 
voortgaande bouw van het naburige Karmel 
en de aanleg van een wegennet voor en door 
de kolonisten. Het protest van de bedoeïe-
nen, ondersteund door internationale waar-
nemers en inzet van een advocaat, had als 
voorlopig effect dat de hoge raad van het 
Israëlische hof de aanleg van een door-
gaande weg dwars door hun dorp net aan 
de rand tot een halt had geroepen. 

Dit keer konden wij door inzet van een 
van onze reisgenoten die Arabist is, recht-
streeks in gesprek met de familie-oudsten. 
Zo hoorden wij dat de lekkende tenten door 
een andere organisatie voor vluchtelingen 
vervangen waren door tenten van betere 
kwaliteit. Een golfplaten huis gaf weliswaar 
een winddichter onderkomen, maar in de 
zomerzon kon de temperatuur daarbinnen 
wel tot +50 graden oplopen. De sanitaire 

voorziening was nog steeds ontoereikend. 
Het open riool en gebrek aan voldoende 
schoon water leidde tot een toenemend aan-
tal gezondheidsklachten.

‘Vertel ons verhaal verder en kom nog 
eens terug’, zei de oude man bij ons 
afscheid.

Els du Rieu is doopsgezind theologe, studeerde 
theologie in Nederland en de Verenigde Staten 
en reisde met de vrienden van Sabeel door Israël 
en over de Westbank in november 2008 en mei 
2009. 

Meer informatie over Sabeel: www.vrienden-
vansabeelnederland.nl. 
Op 9 juli a.s. organiseert United Civilians for 
Peace (UCP) een internationaal symposium in 
Den Haag met als thema: The International 
Court of Justice and Israel’s Wall: 5 years on – 
Civil society in search of accountability. Aanlei-
ding is de 5e verjaardag van de uitspraak van 
het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, 
dat de bouw van de muur op de Westelijke Jor-
daanoever illegaal is. Meer hierover op www.
unitedcivilians.nl. 
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De ramp van droog en warm
Christian Jongeneel

Voor Nederlanders is ‘droog en warm’ een aanbeveling in de vakantie-
maanden. Maar voor een groot deel van de wereldbevolking zijn hitte en 
watergebrek een bedreiging voor het bestaan. Irrigatie doet meren verdam-
pen, gebrekkige regenval verdort de aarde, industrieën jagen water in grote 
hoeveelheden erdoorheen, erosie maakt dat water niet door de grond 
wordt vastgehouden. Hongersnood is de uiterste consequentie, wanneer de 
droogte werkelijk toeslaat.

Volgens het derde World Water Development Report, dat in maart door 
Unesco gepubliceerd werd, leeft 85 procent van de wereldbevolking op de 
droogste helft van de aarde. Een miljard mensen leeft op plekken waar niet 
of nauwelijks duurzaam water beschikbaar is. Door de klimaatverandering 
wordt dat alleen maar erger. Naar verwachting zal in 2030 bijna de helft 
van de wereldbevolking te kampen hebben met watergebrek. Maatregelen 
zijn snel nodig om het tij te keren, meent Unesco.

1:  In sommige delen van Kenya is al enkele jaren weinig 
regen gevallen, waardoor het vee sterft. (foto: flickr/
Oxfam International) • 2:  Nomadenhut in de Gobi, in 
het noorden van Azië, een van grootste woestijnen ter 
wereld. Warm is het er niet altijd. De temperatuur vari-
eert er door het jaar van min veertig tot plus veertig 
graden. De Gobi breidt zichzelf jaarlijks uit met 3600 
vierkante kilometer, een gebied iets groter dan de pro-
vincie Overijssel. (foto: flickr/pnp!) • 3:  Het Aralmeer in 
centraal Azië is door met name de katoenbouw uitgeput 
geraakt. Dit schip, dat hier ooit aan de kade van een 

vissersdorpje lag, is nu 150 kilometer verwijderd van 
het dichtstbijzijnde water. (foto: flickr/giladr) • 4:  De 
Mojave, in het zuidwesten van de Verenigde Staten, kan 
dankzij technologie de meest bewoonde woestijn ter 
wereld zijn. In het hart ervan ligt de miljoenenstad Las 
Vegas. Dankzij nationale parken als Jushua Tree en 
Grand Canyon is de Mojave een belangrijke toeristische 
trekpleister, maar watertekorten bezorgen de lokale 
politici de nodige kopzorgen. (foto: flickr/Wolfgang 
Staudt) • 5:  De overgang van de Sahara naar de Sahel 
in Tsjaad. Tussen 1970 en 1990 was het extreem droog 

in de Sahel, met alle gevolgen van dien. Inmiddels 
regent het er weer vaker, maar de regio, die zich uit-
strekt van de Atlantische Oceaan tot de Rode Zee, blijft 
kwetsbaar. (foto: flickr/vonbergen.net) • 6:  Het Taber-
nasgebergte in Andalusië. Overvloedige irrigatie heeft 
de grond uitgeput en verandert het zuiden van Spanje 
gestaag in een woestijn. (foto: flickr/egaldu)

• 7  De Chileense Atacamawoestijn geldt als de droogste 
plek op aarde. Sommige weerstations hebben nog nooit 
regen gemeten. De streek is altijd zo goed als onbe-
woond geweest. (foto: flickr/leo.prie.to)
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Bernhard Reitsma vindt dat christelijke 
politiek een contradictie is. In De Linker 
Wang (maart 2009) heeft hij zijn mening 
al toegelicht, die hij tijdens het debat kort 
opnieuw verwoordde. De werkelijkheid 
waar de politiek over gaat, is een voorlo-
pige werkelijkheid en is een opmaat tot de 
rest van het grote verhaal van God met de 
mens, is één argument. Een ander argu-
ment is dat religies absoluutheid claimen 
en geen vrijblijvende visies hebben. Ook 
in het christendom gaat het om een alom-
vattend model van de werkelijkheid en de 
mens die uiteindelijk tot bestemming 
komt in de relatie met God. Reitsma pleit 
wel voor ruimte voor het christelijk geloof 
in de maatschappij maar de visie van het 
christendom kan niet opgelegd worden, 
het kan alleen getuigend een plek krijgen. 
Hij besloot met een krachtige waarschu-
wing voor christenen die het christelijke 
politieke pad op gaan. 

Vereniging van het onverenigbare
Die krachtige waarschuwing zal niet Bas 
de Gaay Fortman gelden. Deze stond 
immers aan de wieg van de PPR, een partij 
die uit overtuiging juist niet confessioneel 
wilde zijn. Geen christelijke politiek dus 
voor de Gaay Fortman. Een partij kan vol-
gens hem niet gebonden zijn aan een belij-
denis: ‘Een politieke partij kan niet chris-
telijk zijn. Het bezwaar is dat je een 
christelijke politieke partij vereenzelvigt 
met het evangelie dat boven alle partijen 
uit gaat. De PPR was principieel niet con-
fessioneel.’ Niet zo gek dat De Gaay Fort-
man, na de PPR lid geworden van Groen-
Links, beide niet confessioneel, in het 

debat het meeste reageerde naar oud-dis-
puutgenoot Donner, juist principieel lid 
van een confessionele partij. ‘Je hebt het 
euvel van de onduidelijkheid’, zo betoogde 
De Gaay Fortman. ‘Een christelijke poli-
tieke partij is een vereniging van het 
onverenigbare. Mensen komen bij elkaar 
met een verschillende politieke visie en 
dat geeft ingebakken onduidelijkheid. De 
grondslag van het CDA zegt de Heilige 
Schrift als richtsnoer te nemen voor het 
politieke handelen. Dat het evangelie 
bezielt, begrijp ik, maar hoe gebruik je het 
evangelie in de politiek, in concrete vraag-
stukken zoals de keuze voor JSF of Saab?’ 

Ook het euvel der vereenzelviging pleit 
volgens De Gaay Fortman tegen christe-
lijke politiek. ‘Christen zijn is een manier 
van zijn. Laat anderen maar zeggen dat je 
christen bent. Ik ben GroenLinkser in 
GroenLinks, niet christen in GroenLinks. 
Pieter Jelles Troelstra zei al dat het pro-
bleem van christelijke partijen niet is dat 
ze christelijk zijn maar dat ze het niet zijn. 
Je moet niet bedenken wat exclusief chris-
telijk is. De eeuwige beginselen zijn het 
uitgangspunt: eerbied voor de schepping, 
menselijke waardigheid en gelijkwaardig-
heid zoals verwoord in artikel 1 van de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens en bij Paulus in Philippenzen 4:8, 
dat waren eenvoudig Griekse deugden van 
goede burgers. 

Verschillend mensbeeld
Donner is uit overtuiging juist lid van een 
confessionele partij en ziet een duidelijk 
verschil tussen christelijk geloof en poli-
tiek denken en het moderne denken. Het 

verschil zit hem in het mens- en wereld-
beeld: ‘Het moderne denken heeft de 
mens als norm terwijl voor christenen de 
mens Adam is, als persoon geschapen, 
niet alleen. De mens is zelfredzaam en 
hulpbehoevend. We zijn onze broeders 
hoeder en niet zelf de norm. ‘Het christe-
lijk geloof’, zo legde Donner uit, ‘is niet de 
maatstaf voor politiek handelen maar wel 
verplichtende inspiratie. Het geloof raakt 
het hele menselijk denken en doen, dus 
ook de politiek. Het geloof zegt dat je 
dienstbaar moet zijn aan de wereld maar 
in politiek blijven gelovigen als een kat in 
een vreemd pakhuis. Christelijk handelen 
is niet simpel overheidshandelen. Honge-
ren voeden, de andere wang toekeren, het 
is goed als mensen het doen, maar niet 
altijd goed als de overheid het doet, bij-
voorbeeld alle gevangenen vrijlaten, altijd 
de andere wang toekeren. De bijdrage van 
christenen ligt in de eigen visie op mens 
en samenleving. Hulp en steun staan cen-
traal door onderlinge organisatie met aan-
zien des persoons terwijl de overheid zon-
der aanzien des persoons moet handelen. 
Christelijke politici hebben een andere 
bril, een ander perspectief. De analyse van 
wat mensen behoeven vereist eenzelfde 
bril, daarom zijn er christelijke politieke 
partijen.’

Uitzondering
Cohen voelde zich op een andere manier 
een vreemde eend in de bijt, niet als chris-
ten in de politiek maar als atheïst in een 
debat met christenen. Hij signaleert met 
vele anderen een groeiende interesse voor 
zingevingvraagstukken. ‘Mensen zoeken 
antwoord op zingevingvragen en zoeken 
die bij verschillende religies. Het is goed 
om in de sociaaldemocratische beweging 
te kijken naar onze wezenskenmerken en 
om te kijken hoe verschillende geloven 
omgaan met die wezenskenmerken. We 
moeten als sociaaldemocraten doordenken 
wat het begrip solidariteit met zich mee-
brengt, ik kan me voorstellen dat dat ook 
geldt voor de christelijke politiek.’ 

‘Christenen zijn in de politiek geen vreemde eend meer in de bijt’ en ‘geloof is in de 
politiek als een kat in een vreemd pakhuis’. Geen vreemde eend maar wel op 
vreemd gebied: kennelijk schuurt er toch nog wat tussen geloof, religie, partijvor-
ming en politiek. Op 6 mei hadden VU Podium en VISOR in samenwerking met het 
wetenschappelijk instituut voor het CDA een debat georganiseerd over christenen 
in de politiek. Job Cohen, burgemeester van Amsterdam en PvdA-lid; Piet Hein 
Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en CDA-lid, Bas de Gaay 
Fortman, oud-Tweede Kamerlid GroenLinks en Bernhard Reitsma, theoloog en 
hoogleraar aan de VU, kruisten er de degens.

Debat over christenen in de politiek

Geen vreemde eend meer maar nog wel in 
een vreemd pakhuis

Marianne Mak
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Cohen houdt zich vast aan de universele 
mensenrechten en strikte scheiding van 
kerk en staat. Die twee moeten zich niet 
met elkaar bemoeien maar moeten zich 
wel op een bepaalde manier tot elkaar ver-
houden. Moet de staat kerken of moskeeën 
financieren als daar allerlei hulp of taalles-
sen gegeven worden? Cohen: ‘Ik ben voor 
neutraliteit maar als uitzondering kan de 
staat een groep die te maken heeft met 
grote achterstelling een keer een duwtje in 
de rug geven.’

Snijdend mes
Donner had wat moeite met het begrip 
solidariteit dat Cohen naar voren haalde. 
‘Solidariteit is altijd één groep tegen de 
andere. Misdadigers zijn ook solidair met 
elkaar’, aldus Donner waarop De Gaay 
Fortman hem fijntjes liet weten dat solida-
riteit één van de vijf beginselen is van het 
CDA. Voor Donner heeft solidariteit echter 
geen onderscheidend vermogen, onder-

scheidend is de visie op de mens. Volgens 
De Gaay Fortman moeten we ‘niet zoeken 
naar wat exclusief christelijk is, het geloof 
verbindt juist.’ 

Ook Cohen kwam nog terug op het 
onderscheidende aspect: ‘Wat is het snij-
dende mes? Is dat de gemeenschappelijke 
visie op de mens? Maar levert dat een 
richtsnoer op in het dagelijks leven?’ Don-
ner antwoordt dat je vanuit een andere bril 
mogelijk tot betere oplossingen komt. ‘Die 
ambitie moet je hebben, anders kies je 
voor een andere politieke partij. Solidari-
teit als begrip komt uit groepssolidariteit. 
Solidair met iedereen is verantwoordelijk 
voor iedereen. Ik pretendeer niet de begin-
selen te hebben en die op te leggen aan 
iedereen, dat is niet aan ons. Maar ik heb 
bepaalde opvattingen in geloof die ik deel 
met anderen. Samen vormen we die in een 
politiek programma zonder de claim dat 
dat een christelijk programma is.’ ‘Wat is 
nu het onderscheid’, vraagt De Gaay Fort-

man zich af richting Donner. ‘De vijf uit-
gangspunten van het CDA onderschrijven 
we toch allemaal?’ Wat Donner deed 
opmerken: ‘Je kunt je herinschrijven.’ 

Een vraag uit het publiek dat nog even 
mee kon doen aan het debat: ‘Wat doet het 
CDA met profetische kritiek zoals in de 
bijbel verwoord?’ Donner: ‘Het verhaal van 
de goede herder laat het verschil zien tus-
sen kerk en staat. De staat zal eerst die 99 
schapen veilig in de stal zetten en dan ach-
ter die ene aan gaan. We moeten niet 
christelijke opvattingen opleggen. Er is 
scheiding tussen kerk en staat. Omdat 
politiek om mensen gaat en mensen geloof 
hebben, is er ook geloof in de politiek.’ 
Daarmee zullen alle deelnemers aan het 
debat het eens zijn, maar over hoe dat 
geloof een rol speelt en een onderschei-
dend principe is, verschillen nog steeds de 
meningen.
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Op 13 mei werd voor de zevende keer de Ab Harrewijn Prijs uitge-
reikt. Het is niet alleen een manier om de naam van de jarenlange 
Linker Wang voorzitter in herinnering te houden, maar ook om con-
creet iets te betekenen voor de onderkant van de samenleving.

Gewoontegetrouw begon de uitreiking met een korte lezing van de 
vorige winnaar, Jan Mekelenkamp. Hij vertelde hoe het prijsbedrag 
werd ingezet om een uitje voor minima te organiseren. Het valt hem 
op dat deelnemers steeds vaker allochtoon zijn en steeds vaker uit 
plattelandsgemeenten komen in plaats van de stad.
Saskia Noorman-Den Uyl gaf dit jaar het volkscollege. Zij vertelde 
over de talloze problemen die aan de onderkant spelen en waarvoor 
zij zich, vaak nog samen met Ab Harrewijn, heeft ingezet. ‘Wat hoop 
geeft, is dat we de afgelopen 25 jaar wel iets geleerd hebben over hoe 
je een recessie overleeft en hoe de politiek fatsoenlijk kan blijven. 
En hoe je elkaar en de samenleving kunt aanspreken op wat sociaal, 
fatsoenlijk en eerbaar is.’
Na een muzikaal intermezzo door drie Afrikaanse vluchtelingen 
maakte juryvoorzitter Paul Rosenmöller bekend dat Tonnie Ver-
schoor de winnaar van 2009 is. Ook de vier genomineerden die het 
niet werden, krijgen echter een geldbedrag en – vaak minstens zo 
belangrijk – media-aandacht, met name in hun eigen regio.
Zo heeft genomineerde Frits van den Bosch van Zorg om Boer en 
Tuinder dankzij de prijs al veel publiciteit in agrarische tijdschriften 

Eigen regie
Joke Vos is de 65 voorbij en kijkt terug op 
een actief werkleven in de thuiszorg. ‘Via 
dat werk ben ik in veel gezinnen en fami-
lies hier in Emmen en Klazienaveen 
geweest. Ik heb gezien hoe mensen leven, 

wie ze zijn, wat ze kunnen en willen. Ik 
heb van daaruit vertrouwen opgebouwd. 
Ik ben tien jaar geleden benaderd om 
bestuurslid te worden. Toen werkte ik nog 
en was het vrijwilligerswerk naast de baan. 
Tonnie Verschoor kende mij via de FNV 

Vrouwenbond; hij is zelf lid van de FNV 
Vervoersbond, nu Bondgenoten. Ik ben nu 
ook actieve vrijwilliger, want als Vutter 
heb je meer tijd. Als je je gezond voelt en 
je gezond bent, kun je dit werk goed doen 
en ik kan er ook van genieten. We doen 
alles in overleg met de mensen. Zo regelen 
we de zaken, maken samen roosters. Ik 
coördineer wat er gedaan moet worden en 
we gaan rond de tafel zitten als er wat is. 
Meestal komen we er dan goed uit. Wat ik 
doe voor de andere mensen en het goede 
doel vind ik heel gewoon. En ik vind het 
leuk om te doen. Vanuit de achtergronden 
van mijn werk maak ik gemakkelijk con-
tact met de mensen. Het leukste is wel dat 
we alles samen kunnen doen onder eigen 
regie. Werken met vrijwillig(st)ers is leuk 
en inspireert. Ik heb weinig te klagen of te 

Vanuit een zonovergoten industrieterrein heet Tonnie Verschoor mij hartelijk wel-
kom bij de loods van Ons Wereld Huuske te Klazienaveen. Het is even wennen aan 
de donkerte binnen. We lopen via een gangetje naar een grote ruimte, die vol staat 
met spullen. Kasten, stoelen, alles wat nodig is voor de keuken, kleren (‘de winter-
collectie staat nu op zolder’), boeken, videobanden, allerlei spullen voor de aankle-
ding, kleine rommeltjes. Het kan niet missen: we staan midden in de kringloopwin-
kel, het hart van deze activiteit, die vooral georganiseerd wordt door een groep van 
15 enthousiaste vrijwillig(st)ers. Tonnie Verschoor is mede-oprichter en nu pen-
ningmeester en Joke Vos is bestuurslid van Ons Wereld Huuske. Na de bezichtiging 
van het bedrijf komen we in de keuken en koffiekamer terecht, het andere hart van 
deze ontmoetingsplek, waar vrijwillig(st)ers, klanten, mensen die spullen komen 
brengen heel wat uitwisselen. We zijn in Drenthe, dus er klinkt volop Drents.

Hub Crijns

Winnaars Ab Harrewijn Prijs 2009

Ons Wereld Huuske: Kringloopwinkel, ontmoetingsplek, ervaring opdoen,  
krachten herwinnen

Ab Harrewijn Prijs blijkt een effectief instrument
Christian Jongeneel
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gehaald. Ook kwam er een uitnodiging om deel te nemen aan sym-
posium over de armoede bij kleine boerenbedrijven. De muzikanten 
hopen hun honorarium in te zetten om een cd-opname te maken.
Op deze manier is de Ab Harrewijn Prijs dus een effectief instru-
ment om kleine initiatieven te steunen. Het model met de vijf nomi-
naties zorgt bovendien voor een maximale opbrengst aan geldelijke 
steun en publiciteit. Volgend jaar weer.

Winnaars Ab Harrewijn Prijs 2009

Ons Wereld Huuske: Kringloopwinkel, ontmoetingsplek, ervaring opdoen,  
krachten herwinnen

mopperen dat er iets tegen valt. Natuurlijk 
vallen er wel eens woorden, maar in 
gesprek met elkaar zijn die op te lossen. 
Een keer per jaar organiseren we een vrij-
willigersdag en zoeken we een leuke acti-
viteit uit. We houden het programma altijd 
geheim, het is een verrassing. Meestal 
gaan we met twee busjes onderweg. Het is 
een leuke activiteit, waar je elkaar weer 
anders leert kennen.’

Krachten herwinnen
Tonny Verschoor is de mede-oprichter van 
de Stichting Ons Wereld Huuske, samen 
met Tilly Oort en Henk de Vries. ‘Het idee 
voor een ontmoetingsplek waar wat 
gedaan en geleerd kan worden, is bij mij 
in de jaren negentig ontstaan. Ik was toen 
actief als voorzitter en secretaris in een 

huurdersvereniging. Je kwam daarin men-
sen tegen die de formulieren van de huur-
subsidie niet invulden. Bij gesprek daar-
over bleek dat ze niet konden lezen en 
schrijven. We konden toen helpen met het 
invullen van de formulieren. Maar je zocht 
ook naar wegen waardoor ze weer konden 
leren lezen en schrijven. Op een gegeven 
moment was het werk binnen de huur-
dersvereniging aan zijn eind gekomen. 
Van daaruit is de start gemaakt van de 
nieuwe stichting. We hadden in Coevor-
den gezien hoe daar voor hangjongeren 
een fietsenwerkplaats was gemaakt, 
waarin ook lascursussen werden gegeven 
als voorbereiding naar betaald werk toe. 
Dat wilden we ook hier in Klazienaveen, 
waar veel werkloosheid is en weinig banen. 
En mensen zijn niet meteen in staat om 

volop aan de slag te gaan. Ik heb daarom 
kritiek op het beleid van het kabinet, dat 
altijd maar praat over ‘werk, werk, werk’, 
maar nooit over begeleiding naar werk. 
Daar is juist veel behoefte aan. Dat aspect 
hebben we altijd heel belangrijk gevonden 
bij het ontwikkelen van onze Stichting. 
Naast kringloopwinkel is het ook een ont-
moetingsplek. Jongeren kunnen hier erva-
ring opdoen. Ouderen kunnen hun krach-
ten herwinnen. Mensen met een handicap 
of beperking kunnen uitzoeken wat ze wel 
kunnen, in plaats van aangesproken op 
wat ze niet kunnen. We hebben een aantal 
jaren een sociale begeleider gehad vanuit 
de gemeente via een Melkertbaan. Toen de 
computers een nieuwigheid waren, heb-
ben we veel computerlessen gegeven. We 

Ab Harrewijn Prijs blijkt een effectief instrument
Christian Jongeneel

Lees verder op pagina 18 »

Foto’s van linksboven naar rechtsonder: 

• Jan Mekelenkamp, winnaar Ab Har-
rewijn Prijs 2008
• Publiek bij de uitreiking, met op de 
voorgrond juryvoorzitter Paul Rosen-
möller en de ouders van Ab Harrewijn
• Drie jongeren uit Congo en Angola 
onder leiding van Wawa Emmanuel 
(midden) verzorgden het muzikale 
intermezzo
• Paul Rosenmöller leest het juryrap-
port voor. 
• Saskia Noorman-Den Uyl hield het 
jaarlijkse volkscollege

Foto’s: Peter de Bie
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hadden een negental van die apparaten. 
Nu is daar niet meer zoveel behoefte aan.’

Grote verrassing
‘Het winnen van de Ab Harrewijn Prijs is 
een grote verrassing geweest. We hadden 
dat helemaal niet verwacht.’ Tonnie en 
Joke hebben de uitslag van die woensdag-
middag in Den Haag nog scherp voor 
ogen. ‘Het waren alle vijf goede projecten. 
We hadden zelf gemikt op dat project uit 
Eindhoven: daar gaat zoveel in om. We 
waren blij genomineerd te zijn en daarom 
zijn we ook gekomen. Maar bij zoveel 
goede projecten win je nooit wat. En dan 
winnen we juist wel! Bij de huldiging was 
ik apetrots en ook geroerd. Het was een 
mooie dag.’ Tonnie Verschoor laat trots de 
krantenknipsels zien en in de keuken han-
gen uitgebreid de gemaakte foto’s bij elkaar 
op het prikbord. Hier hangen ook de foto’s 
van het diaconale werkbezoek dat de bis-
schop van Groningen-Leeuwarden met 
mensen uit de politiek, maatschappelijke 
organisaties en uit parochies dit jaar op 4 
maart gebracht heeft. De mensen van Ons 
Wereld Huuske zijn trots op de wisseltro-
fee, de certificaten en de publiciteit, die in 
de regio op gang is gekomen. De Dorps-
krant Klazienaveen, Het Nieuwsblad van 
het Noorden en radio Drenthe kwamen 
voor een interview. Op het internet is Ons 
Wereld Huuske nu ook bekend. ‘We heb-
ben er nieuwe aanloop en klanten door 
gekregen. Dat hadden we niet verwacht’, 
vertelt Joke Vos. ‘En we hebben veel felici-
taties gekregen uit de omgeving, ook van 
oud-bestuurders, en van de plaatselijke 
politiek’, vult Tonnie Verschoor aan. 
‘Natuurlijk ook van FNV-collega’s. Jaap 
Altena uit Amsterdam heeft Ab Harrewijn 
goed gekend. Hij heeft hele gesprekken 
met hem gevoerd. Hij feliciteerde met de 
nominatie en helemaal bij het winnen van 
de Prijs: proficiat, jullie hebben het echt 
verdiend. We zijn hartstikke blij met die 
aandacht.’ Tonnie Verschoor heeft Ab Har-
rewijn een paar keer gezien, maar niet zo 
intensief gesproken als de Amsterdam-
mers. ‘De schoonouders van Ab komen 
hier uit Drenthe weg, bij Westerbork, dat 
wel.’ 

Communiceren met handen en voeten
Tonnie Verschoor is inmiddels zo’n 20 jaar 
met Ons Wereld Huuske bezig. Altijd in 
een bestuurlijke rol en altijd als vrijwilli-
ger. ‘Omgaan met mensen blijft leuk. Men-

sen kunnen hier ritme krijgen, iets leren, 
begeleiding krijgen, een sociaal netwerk 
opbouwen. Vaak vereenzamen mensen als 
ze geen baan meer hebben, een laag inko-
men, niet goed kunnen lezen en schrijven. 
Hier hebben we volop vrijwilligerswerk. 
Er moeten spullen gehaald en gebracht 
worden, uitgezocht, schoongemaakt, soms 
gerepareerd, geprijsd, in de stellingen 
gezet van de winkel. Klanten willen gehol-
pen worden. Altijd hebben we tijd voor 
elkaar. We helpen met het invullen van 
formulieren. We verwijzen door naar 
instanties. We houden zelf contact met de 
instanties, zoals Sociale Dienst of UWV. 
Vrijwilligerswerk kan altijd, als je het maar 
even doorgeeft en regelt.’ 

Voor de kring van regelmatige bezoekers 
is ontmoeting en gezelligheid een belang-
rijk doel. ‘Klanten komen weg uit de hele 
regio en Duitsland. Eerder waren hier in 
de regio veel asielzoekers die spullen 
nodig hadden. Nu veel importwerkers, 
zoals Polen. Dat communiceren met han-
den en voeten is leuk’, zegt Joke Vos. ‘En je 
kunt mensen helpen.’ 

Nooit reclame
‘We werken niet commercieel. Wel vragen 
we redelijke prijzen voor de spullen, want 
wij moeten ook draaien.’ 

Tonnie: ‘We hebben de kosten van de 
loodshuur, de organisatiekosten en dat wat 
we voor de vrijwilligers organiseren, zoals 
de vrijwilligersdag. We zijn in Friesland 
geweest, in Groningen, in Giethoorn.’ 

Joke vult aan: ‘Andere plaatsen met 
eigen ogen zien is belangrijk. Want 
meestal blijven de mensen hier. Er is wei-

nig geld om grote reizen te maken. Ik zou 
het geweldig vinden als we eens naar Holi-
day On Ice zouden kunnen gaan. Maar dat 
is een dure kwestie.’ 

Tonnie: ‘Ook doen we met de feestdagen 
wat extra. Zo is er een particulier stel dat 
al een jaar of vijf met de Kerst aan de vrij-
willigers een rollade geeft. We organiseren 
leuke bijeenkomsten. Amateurverenigin-
gen voor toneel uit de omgeving gebruiken 
onze spullen ook. We krijgen dan vrij-
kaartjes en kopen dan kaartjes bij voor de 
vrijwilligers. De omzet is oké, we kunnen 
alle rekeningen betalen. We krijgen veel 
spullen na een herinrichting, verhuizing 
of een overlijden. De kinderen zijn vaak al 
helemaal ingericht. Wat we niet kunnen 
gebruiken gaat naar de stort. We helpen 
daar vaak bij en gebruiken dan het pasje 
van degeen van wie de spullen zijn. Onze 
bus wordt intensief gebruikt ja.’

Joke Vos meldt dat de klanten tevreden 
zijn. ‘We maken nooit reclame. We moe-
ten het hebben van mond-op-mond 
reclame. Want tevreden klanten nemen 
andere mee. We hebben nu met die publi-
citeit door de Prijs wel nieuwe toeloop 
gehad. We hopen dat Ons Wereld Huuske 
nog lang kan blijven draaien hier in de 
regio. Met die crisis die er aan komt en 
alle gevolgen daarvan is het gewoon 
broodnodig. Daar kunnen we echt iets in 
betekenen voor de mensen.’

Hub Crijns is lid van de jury van de Ab Har-
rewijnprijs.

» Ons Wereld Huuske

Tonnie Verschoor. Foto: Peter de Bie
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Actueel commentaar

Meer vrijheid van meningsuiting geen 
antwoord op Wilders 

Hans Feddema

Alom is er emotie in het land over de 
opmars van Geert Wilders en zijn PVV. 
Mark Rutte probeert hem de wind uit de 
zeilen te nemen door een initiatiefwetsvoor-
stel tot verruiming van de vrijheid van 
meningsuiting. Het voorstel kreeg een emo-
tionele lading, doordat de VVD de ontken-
ning van de Holocaust ook uit ons straf-
recht wil halen. En tevens omdat het naar 
het gevoel van velen niet los zou staan van 
het feit dat Wilders’ vergelijking van de 
koran met ‘Mein Kampf’ onder de rechter is.

De vrijheid van meningsuiting is een groot 
goed. Op zich is er niets mis mee eens wat 
te stoeien met dat grondrecht in de wet. De 
zaak ligt voor de VVD bovendien principi-
eel, maar de timing wijst tevens op het stem-
men proberen terug te winnen. Dat mag, 
maar het is de vraag of dat zo lukt. Mensen 
steunen Wilders immers vooral vanuit 
diepe emoties. Het moderne leven, door de 
socioloog Zygmunt Bauman betiteld als ‘het 
vloeibare leven’, gaat voor velen te snel. Er 
is globalisering, alles wordt open en het 
individu is teruggeworpen op zichzelf. 
Niets lijkt meer duurzaam en de spelregels 
veranderen voortdurend. Dat maakt onze-
ker.

En dan zijn er ook nog een miljoen mos-
lims bijgekomen, mensen die voorheen ont-
braken in het Nederlandse plaatje. Onze-
kerheid geeft angst. En vaak ook wrok, al of 
niet vanuit een soort slachtoffergevoel, dat 
op zoek is naar een zondebok. Aan de bit-
terballentafel ontstaan zo mythen als zou 
ons land verislamiseren. En als zou onze 
‘ joods-christelijke’ cultuur in gevaar zijn. 
Neem zulke zorgen serieus, zou ik zeggen, 
een en ander maakt nu eenmaal deel uit 
van onze ‘vloeibare’ samen leving van risico 
en angst. Het kwalijke alleen is dat populis-
ten erop inspelen. En ook nog met succes, 
omdat zij dieperliggende emoties weten te 
raken.

Maar dat maak je niet ongedaan door als 
VVD te proberen de regeringspartijen te 
overtreffen inzake vrijheid van meningsui-

ting. Emoties vragen om een ander ant-
woord. De Franse onderzoeker Dominique 
Moisi spreekt van drie dominante emoties 
in onze tijd. In Europa zou dat angst zijn, 
bij de Arabieren vernedering en in Azië 
hoop. Angst en vooroordelen kun je beter 
niet beantwoorden met dezelfde emotie of 
met felle ‘politiek-correcte’ tv-debatten. 
Mensen krijgen hierdoor het idee dat ze 
‘niet deugen’. Van belang is daarentegen 
contact en dialoog, waarin over en weer de 
angsten en zorgen met begrip worden 
besproken. 

‘Zoek de fans van Wilders op’, houdt deel-
raadvoorzitter van Slotervaart Ahmed Mar-
couch de moslims en hun organisaties voor 
in een artikel met dezelfde kop in De Volks-
krant van 30 mei 2009. Autochtonen zou-
den mijns inziens hetzelfde kunnen doen. 
Behalve begrip tonen ook rustig de feiten 
noemen. Bijvoorbeeld dat de voorheen 
hoogontwikkelde Arabische cultuur van-
daag nogal zwak is en voor ons verre van 
een gevaar vormt. Of dat de moslim in ons 
land veeleer aan het vernederlandsen is in 
plaats van andersom. Niet het (felle) debat 
en het elkaar vliegen afvangen over de rug-
gen van een minderheid heen is het ant-
woord, maar dialoog, open en constructief. 

Het zou wel eens kunnen zijn, dat hier de 
grote zwakte van het wetsvoorstel van de 
VVD ligt. In de zin dat het onbedoeld zal 
leiden tot verruwing van de samen leving. 
Dat is wel het laatste waarop we zitten te 
wachten, als angst in termen van Moisi ‘de 
afwezigheid van vertrouwen’ en vernede-
ring (zoals bij veel moslims), ‘gekwetst ver-
trouwen’ en ‘verlies aan hoop’ is. Rutte ont-
kent dat verruwing het gevolg zal zijn. Hij 
meent dat ons beschavingsniveau hoog 
genoeg is voor zelfdiscipline in onze uitin-
gen. Maar hij vergeet dat wij, ons bescha-
vingsniveau ten spijt, terug kunnen vallen 
op negatieve emoties. De vraag welk signaal 
we geven is dus belangrijk.

Het gaat er in het voorstel om dat we het 
kwetsen door anderen pareren via het 
woord en niet via een beroep op de rechter. 

Het is een bijna onbegrensde uitingsvrij-
heid die wordt bepleit. Maar of daar het 
goede signaal van uit gaat is zeer de vraag. 
Het publieke debat wil de VVD niet laten 
bepalen door lange tenen, heet het. De 
enige beperking is het aanzetten tot geweld 
en discriminatie van mensen. 

De filosoof Spinoza (1623-1677), criticus 
van wat hij noemt de ‘dwingelandij van 
dominees’, is ook sterk voor vrijheid. Maar 
medeburgers te schande zetten, bespotten, 
verdacht maken, veroordelen of kwetsen 
zou zijns inziens niet onder vrijheid van 
mening vallen. Dit omdat het de maat-
schappelijke cohesie zou ondermijnen. 
Anderszijds heeft zijn tijdgenoot John 
Locke een sterk punt, dat overtuigingen of 
opinies niet bij wet afdwingbaar zijn. 
Meningen kunnen bovendien vandaag 
omstreden zijn, maar op termijn de waar-
heid blijken te dienen en dus hun tijd voor-
uit zijn. Het is dan ook van belang dat we 
grote waarde hechten aan de vrijheid van 
meningsuiting. Niettemin ben ik geen voor-
stander van het verruimingsvoorstel van de 
VVD. 1) Omdat dit grondrecht nu in de wet 
al goed gegarandeerd is. 2) Om dat in het 
voorstel de grens met geweld en discrimi-
natie moeilijk te trekken is. Dan bedoel ik 
niet dat er ook verbaal geweld is, dus dat 
woorden tevens kunnen ‘doden’. Maar hoe 
te weten dat haat zaaien niet aanzet tot 
geweld? Direct dan wel indirect? Rutte 
beperkt zich tot het eerste, maar ook dat is 
niet waterdicht. De diepere oogmerken van 
mensen kennen we immers meestal niet. 3) 
Omdat we sinds enige decennia een vrij 
grote minderheid van nieuwkomers in ons 
midden hebben. In een risicosamenleving 
maakt dat mensen extra onzeker. Vreemde-
lingenhaat en latent racisme liggen daar-
door op de loer. Van beide kanten overi-
gens. In bijna absolute zin alles maar 
kunnen zeggen, inclusief beledigen en haat 
zaaien, is in zo’n situatie niet verstandig. 
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Herman Meijer: ‘Er zijn altijd anderen’
Ex-wethouder van Rotterdam en voormalig partijvoorzitter 

van GroenLinks Herman Meijer schreef een boeiend en opmer-

kelijk boek: ‘Er zijn altijd anderen’ (Skandalon, 2009). Meijer 

stelt en beantwoordt de vraag hoe de laatste veertig jaar 

Nederland zo ingrijpend kon veranderen. Vroeger waren er tal 

van sociale bewegingen die veel invloed hadden. Nu lijkt het 

land meer op een grote verzameling losse individuen. Maar, zo 

vraagt Meijer zich af, kunnen we wel zonder anderen? Meijer 

was lid van ‘Christenen voor het socialisme’ (een voorloper van 

De Linker Wang) en van bewegingen van radicale homo’s en 

vredesactivisten. Van binnenuit schrijft hij over beweegre-

denen in die groeperingen en plaatst ze in een breder maat-

schappelijk perspectief. In het komende nummer van De Linker 

Wang meer aandacht voor het boek. 

Conferentie tegen racisme
In Doorn was van 14 tot 17 juni een internationale conferen-

tie vanwege het veertigjarig bestaan van het Programme to 

Combat Racism (PCR) van de Wereldraad van Kerken. Thema 

was ‘Cohesie en uitsluiting’. Sam Kobia, algemeen secretaris 

van de Wereldraad, hield in de openingsviering de meditatie, 

waarin hij aan de hand van het bijbelverhaal over de barm-

hartige Samaritaan de vraag stelde wie onze naaste is. De 

deelnemers zochten een manier hoe kerken kunnen bijdragen 

aan het bestrijden van racisme. Hiertoe is een slotverklaring 

opgesteld. 

Het PCR werd vooral zichtbaar in de strijd tegen de apartheid in 

Zuid-Afrika. Maar ook nadien kwam er geen einde aan racisme 

en discriminatie. Zo maakt detentie deel uit van de Europese 

wetgeving rond ongedocumenteerden. En overal lijden 

groepen onder discriminatie en uitsluiting: Roma’s (Europa), 

Dalits (India), Afro-Amerikanen (Latijns-Amerika), Aboriginals 

(Australië), en etnische Afrikanen (Zuid-Afrika). Tijdens de con-

ferentie waren deze groepen vertegenwoordigd.

Ds. Peter Verhoeff preses PKN 
De generale synode 

van de Protestantse 

Kerk in Nederland 

(PKN) heeft op 23 

april ds Peter Ver-

hoeff, predikant te 

Alkmaar, gekozen 

als preses (voorzitter). Verhoeff (1962) studeerde theologie in 

Leiden, was predikant in Halle en sinds 2000 predikant van de 

Hervormde Gemeente te Alkmaar. Hij vervulde eerder bestuur-

lijke functies in de kerk en was voorzitter van de vernieuwings-

gezinde predikantenbeweging ‘Op Goed Gerucht’. Met hem is 

het meer progressieve geluid weer vertegenwoordigd in de 

kerktop. 

Milieu beweegt kerken
Uit heel het land kwamen dit voorjaar kerkleden naar Nijkerk 

voor de presentatie van de oproep ‘Kwetsbaarheid, verantwoor-

delijkheid en moed; klimaatverandering het uur van de waarheid’. 

Met deze oproep levert de Raad van Kerken in Nederland een 

eigen oecumenische bijdrage aan de bezinning en discussie 

rond klimaatverandering. De voorzitter van de projectgroep 

Kerk en Milieu, Hans Schravesande, overhandigde exempla-

ren ervan aan vertegenwoordigers van de Raad, de PKN en de 

Evangelische Alliantie. Zij benadrukten dat de gevolgen van de 

klimaatverandering voor de kerken een uitdaging en opdracht 

vormen tot structurele verandering en omkeer. De kerken doen 

mee aan de landelijke actie die de VN Klimaatconferentie eind 

dit jaar in Kopenhagen wil beïnvloeden. 

Bron: www.kerkenmilieu.nl

Islamitische activisten willen dialoog
Islamitische vredesactivisten willen toenadering tot politieke 

en vredesorganisaties in het Westen. Dat blijkt uit twee rap-

porten van IKV Pax Christi. Het onderzoek is uitgevoerd in 

Libanon, Syrië, Jordanië en Marokko. Sinds kort werkt de orga-

nisatie samen met islamitische mensenrechtenorganisaties in 

Marokko ter ondersteuning van projecten om radicalisering 

van jongeren tegen te gaan. Er is een lange traditie van vredes-

activisten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika die geweld-

loosheid vanuit islamitische teksten en tradities in de praktijk 

brengen. Veel activisten beklagen zich erover dat het Westen 

vooral aandacht heeft voor de extreme krachten in de regio, 

die zo versterkt worden ten koste van de vreedzame krachten. 

Bron: IKV Pax Christi.

VNO/NCW en RvK praten over 
duurzaamheid
Zowel de werkgeversorganisatie VNO/NCW als de Raad van 

Kerken zetten zich in voor duurzame ontwikkeling. De eco-

nomische recessie doet geen afbreuk aan die inzet. Dat kwam 

naar voren tijdens de jaarlijkse ontmoeting van de twee orga-

nisaties in mei. In het gesprek ging het vervolgens over de con-

sequenties. De organisaties kennen een belangrijke rol toe aan 

de consument: ‘Mensen in Nederland stemmen twee keer: een 

keer in het stemhokje en een keer bij de kassa’.

De Raad van Kerken benadrukte de ‘sense of urgency’, de 

noodzaak om haast te maken met het tegengaan van de 

temperatuurstijging om te voorkomen dat de klimaatveran-

dering onomkeerbare gevolgen heeft. De Raad benoemde de 

noodzaak om het economische systeem niet alleen te verbe-

teren - zoals de werkgevers voorstelden - maar ook ingrijpend 

te kritiseren. 

Vanuit VNO/CNW werd gesteld, dat het grote merendeel van 

de ondernemers gevoel hebben voor rentmeesterschap, ver-

antwoordelijkheid en bedrijfscontinuïteit. De berichten in de 

media alsof het bedrijfsleven gaat voor korte termijnbelangen 

en geld, gaan over enkele bedrijven en zijn niet representatief, 

aldus de werkgeversorganisatie.

Living Planet Report 2008 
Het Wereld Natuur Fonds maakte een Nederlandse uitgave van 

het tweejaarlijkse internationale rapport over de gezondheids-

toestand van de aarde, het Living Planet Report. Hierin staat 

onder meer hoe de ‘Mondiale voetafdruk’ sinds halverwege 

de jaren tachtig de ‘biocapaciteit’ – zeg maar de draagkracht – 

van de aarde heeft overschreden. Zie ook: www.wnf.nl. 

12 september: 
Expositie Non Verbaal
De Oranjekerk te Amsterdam organiseert de kunstexpositie 

Non Verbaal met als thema ‘Vrede onder ogen’. Dit thema 

sluit aan bij het jubileummotto van Kerk en Vrede dat 85 jaar 

bestaat. De opening is op zaterdag 12 september en de expo-

sitie duurt tot 10 oktober. Iedere theoloog, geestelijk verzorger 

of kerkelijk werker kan tot 31 augustus een kunstwerk rond het 

thema insturen. 

Meer info: www.oranjekerk.org en www.kerkenvrede.nl.

19-27 september: 
Vredesweek 
Thema: Naar een nieuw klimaat van Vrede. Met dit motto wil-

len de organisatoren appelleren aan onze gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid om te werken aan vrede, elkaar enthousi-

asmeren en inspireren om een nieuw Vredesklimaat te creëren. 

Zie: www.vredesweek.nl

2 oktober: 
Oecumenevlam voor Heino Falcke
Met een studiemiddag op vrijdag 2 oktober zet de Raad van 

Kerken kracht bij aan de overhandiging van de Oecumenevlam 

aan dr. Heino Falcke. De Oostduitse theoloog krijgt de prijs voor 

zijn betekenis in ‘die Wende’ en zijn initiatieven bij het conci-

liair proces. Spreker is prof. dr. Stephen Brown, sinds vijftien 

jaar verantwoordelijk voor Ecumenical News International (ENI), 

een onafhankelijk persbureau. Hij staat stil bij het conciliair 

proces en de invloed in de DDR. Drs. Laurens Hogebrink sluit 

daarop aan en prof. dr. Bob Goudzwaard spreekt de laudatio uit 

voor dr. Falcke die ten slotte zelf zal reageren. Aanvang: 13.30 

uur. Locatie: Boothzaal (universiteitsbibliotheek), De Uithof, 

Utrecht.

2 oktober 2009 - 2 januari 2010: 
Wereldmars voor Vrede 
Een Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid vindt plaats 

vanaf 2 oktober 2009. Gedurende 90 dagen zullen 90 landen in 

zes werelddelen bij de mars betrokken zijn en ongeveer 1 miljoen 

personen. De Wereldmars begint op 2 oktober in Nieuw Zeeland 

en eindigt op 2 januari 2010 in Argentinië. De mars komt ook door 

Nederland. Meer info: www.samenvoorvrede.nl

8 oktober: 
Geloven in duurzaamheid
In Zwolle organiseren de Oosterkerk en de Jeruzalemkerk 

(beide PKN) van oktober 2009 tot februari 2010 bijeenkomsten 

op zes donderdagavonden onder de titel ‘Geloven in duur-

zaamheid’ met onder meer dr. Greetje Witte-Rang, drs. Hans 

Schravesande (Kerk en Milieu) en oud-minister dr. Jan Pronk. 

Ook zijn er excursies. De aftrap is op donderdag 8 oktober. Meer 

info: theobrand@kpnplanet.nl.

U vindt meer bijeenkomsten op www.linkerwang.nl onder 

Agenda.
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Cor Ofman hield deze exegese als overwe-
ging in oktober 2008 in de Kritische 
Gemeente IJmond. Deze evangelietekst 
werd ook gelezen bij de begrafenis van Ab 
Harrewijn, bracht Ofman in herinnering. 
Ze werkten lang samen in Amsterdam en in 
De Linker Wang.

‘Ab was afkomstig uit de christenen voor 
het socialisme in de toenmalige CPN, ik uit 
de Evangelische Volkspartij, als iemand die 
had gehoopt op een evangelisch-radicale 
invulling van christelijke politiek. Omdat 
het evangelie niet aan rechtse politiek is 
voorbehouden. We waren niet automatisch 
elkaars bondgenoten. Door mijn gerefor-
meerde opvoeding met een vleugje bevin-
delijkheid was ik van origine niet links. 
Links was ‘rood’ en de ‘rooien’ gingen naar 
de openbare school; ik moest verder lopen 
naar de Abraham Kuyperschool. Soms 
moest je onderweg vechten tegen de 
‘rooien’. En ik was niet zo’n vechtersbaas. 
We vonden elkaar in de praktijk: op een 
avond over ‘kerk en werk’ ontmoette hij 
een jongen die in de prostitutie had gezeten, 
die aandacht vroeg voor een groep in de 
marge van de samenleving, die met de nek 
werd aangekeken. En we gebruikten onze 
netwerken om te komen tot een inloopplek 
waar de jongens welkom waren, om te eten, 
voor schone kleren, en aandacht.’

Exegese: Matteus 25

Waar wachten we eigenlijk op?
Cor Ofman

‘Wat mij intrigeert in dit verhaal is dat het 
kennelijk gaat om een oordeel over de vol-
keren. Het gaat niet om een puur persoon-
lijk engagement alleen, maar om de vraag 
hoe je als bevolking omgaat met mensen 
die deel uitmaken van de rafelrand van de 
samenleving. Het gaat niet om het pannetje 
soep van de enkeling, maar om de vraag of 
je je als overheid, als volkerengemeenschap 

– en ook als geloofsgemeenschap – druk 
maakt over de vraag of er mensen buiten de 
boot vallen, buitengesloten worden. 

Het lijkt wel alsof het evangelie zegt: als 
je de minsten buitensluit, sluit je jezelf bui-
ten. We worden niet afgerekend op onze 
individuele compassie, maar op het huma-
nitaire gehalte van onze samenleving. Een 
gesloten samenleving heeft geen toekomst 
in Gods koninkrijksconcept.’

Onzichtbare onderklasse
‘De contouren van die samenleving, van dat 
land van belofte, zijn al zichtbaar gemaakt 
in het Boek van de joden, de Tenach, het 

Eerste Testament. Telkens wordt het volk 
van God ingeprent: heb zorg voor de arme, 
de weduwe en de wees, én de vreemdeling. 
Kom op voor wie zwak is en niet op eigen 
kracht voort kan.

In mijn werk voor de protestantse diaco-
nie van Amsterdam kom ik die mensen 
tegen. En ze komen van heinde en ver. 
Vluchtelingen en economische migranten. 
Ze zijn het geweld en de honger in eigen 
land ontvlucht, op zoek naar een beter 
bestaan. Maar hier zijn ze niet welkom. 
Soms lijken ze zich te schikken in hun lot. 
Ze weten creatief te overleven, omdat ze 
deel uitmaken van een grote migrantenge-
meenschap, waar ze worden opgevangen.

Van de pakweg twintig tot vijfentwintig-
duizend ‘ongedocumenteerden’, zoals we 
illegalen in Amsterdam politiek correct 
noemen, weet het grootste deel op de een of 
andere manier het hoofd boven water te 
houden. Met zwaar en vies werk, waar wij 
onze neus voor ophalen, op tijdstippen 

Matteüs verhaalt over het laatste oor-
deel dat door de koning wordt geveld 
over alle volkeren. Het gaat in dit ver-
haal om degenen die het koninkrijk 
mogen binnengaan, de rechtvaardigen, 
en zij die worden buitengesloten. 
De volkeren worden beoordeeld naar de 
mate waarin zij eten en drinken gaven, 
toen de koning honger en dorst leed, 
hem gastvrij opnamen en van kleding 
voorzagen, toen hij als vreemdeling en 
naakte rondzwierf, en naar hem omza-
gen toen hij ziek was en gevangen zat.
De tekst is een opsomming van mensen 
die op barmhartigheid lijken te zijn aan-
gewezen. In die onaanzienlijken kom je 
de Mensenzoon tegen. Incognito. Waar 
zij lijden, lijdt hij. Alleen waar zij gehoor 
vinden worden de helpers gerechtvaar-
digd. De rechtvaardigen worden ‘gekend’ 
in hun inzet voor de onaanzienlijksten 
van hun broeders of zusters.

Michelangelo –Het laatste oordeel

Lees verder op pagina 22 »
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waarop wij op één oor liggen. Onderbe-
taald en uitgebuit, maar ze redden het. 
Soms delen ze een tweekamerwoning met 
zijn tienen of meer.

Vandaag sprak ik nog een echtpaar dat al 
twee jaar op een kamertje woont waar net 
een tweepersoonsbed in past, met hun hele 
hebben en houden onder het bed en er 
naast opgestapeld. Ze houden het vol 
omdat ze geloven dat het uiteindelijk goed 
komt. Omdat het in hun land van herkomst 
nog erger is. Nog gewelddadiger, nóg armer, 
nóg beperkter.

Het is de onzichtbare onderklasse die 
zich in de grote steden bevindt en die tame-
lijk onzichtbaar blijft. Op zondag gaan ze 
zichzelf te buiten, zingen ze zich het geloof 
te binnen en weten ze zich bemoedigd bin-
nen hun kerkgemeenschap. Ze redden het 
met de hakken over de sloot. Naast alle 
soms onmetelijke rijkdom is er de pure 
armoede van mensen die wekelijks van 25 
euro moeten rondkomen. Of nóg minder.

Ik ken ze, want ik kom ze tegen. De 
groep die niet meer kan werken, omdat ze 
ziek zijn geworden. Mensen met HIV. Ze 
vallen opeens buiten de boot, ook in hun 
eigen gemeenschap. Er rust een taboe op. 
Sommigen lopen rond met hun medicatie 
in hun rugzakje, bang dat anderen van hun 
ziekte zouden afweten. Vrouwen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel. Vaak 
met één of twee kinderen. Wie wil ze voor 
langere tijd huisvesten zónder bijbedoeling?’

Talent
‘De protestantse diaconie van Amsterdam 
heeft er bewust voor gekozen om zich in te 
zetten voor deze groep  gemarginaliseerden. 
‘Helpen die geen helper hebben’ was het 
eeuwenoude adagium. ‘Helpen onder pro-
test’ is daar bijgekomen.

Je komt de rafelrand van de samenleving 
alleen maar op het spoor door ervoor open 
te staan. Op 12 september 2008 hebben we 
Het Wereldhuis geopend, een plek waar 
mensen zonder papieren bij uitstek welkom 
zijn. Ze worden niet gezien als zielige men-
sen, maar ook als mensen met potentie. Die 
elkaar helpen bij elkaars kracht te komen. 
Empowerment heet dat.

Er komen Filippino’s bijeen die elkaar en 
anderen taalles en computerles geven, er is 
een vakbond voor illegalen, waarin mensen 
uit Azië en Afrika zich verenigd hebben. Ze 
organiseren zich in zelforganisaties en 
geven in voorlichtingsbijeenkomsten infor-
matie over het recht op toegang tot de 

gezondheidszorg, over wat je moet doen als 
je door de politie wordt gecontroleerd op je 
papieren.’

‘Mensen ‘zonder papieren’ hebben vaak uit-
stekende papieren. Er zitten artsen en ver-
pleegkundigen onder, vroedvrouwen en 
accountants, schrijvers en dichters. Er veel 
talent onder de ongedocumenteerden. Er is 
een dansgroep uit Ecuador, mensen uit 
Congo die muziek maken.

Je moet, vindt de diaconie, weten over 
wie je het hebt, als je je sterk wilt maken 
voor hun rechten.

Het is een zeer concrete opdracht om 
namens de gemeente van de Heer zo nodig 
de burgerlijke gemeente en de burgerlijke 
overheid te wijzen op het gebrek aan barm-
hartigheid. In de geschiedenis van de dia-
conie was er vaak sprake van ‘bedeling’, je 
hand ophouden, genadebrood eten, en de 
plicht van een onderdanig en godvruchtig 
leven. Maar de bijbel spreekt over de rech-
ten van armen, weduwen en vreemdelin-
gen, niet over hun plichten.’

Ogen en oren
‘Als het om plichten gaat, worden die opge-
dragen aan heel het volk van God. Vanuit 
het besef dat het zichzelf heeft ontworsteld 
aan de onderdrukking in het Angstland 
(Egypte), nee, eerder nog dat ze door de 
Eeuwige zelf met een sterke arm zijn 
bevrijd. Dat was natuurlijk theologie ach-
teraf! In de Tora klonk nog: bedenk dat jul-
lie slaaf zijn geweest, jullie waren de onaan-
zienlijken. In het evangelie neemt de Heer 
zelf de plaats van de onaanzienlijksten in, 
van hen die de minsten zijn.

Er valt niet mee te sjoemelen of over te 
onderhandelen: alle hongerigen en dorsti-
gen, nabijen en vreemden vallen onder het 
recht van Gods koninkrijk. God wijst de 
volkeren op hun plicht om te zorgen. Dat is 
geen opdracht aan regeringsleiders of amb-
tenaren of van een diaconie alléén. Het 
heeft ook zijn weerslag op onszelf als calcu-
lerende burgers die zich willen indekken bij 
een terugtredende overheid. Uiteindelijk 
mag ieder mens mag worden bevraagd op 
de zorg die hij of zij heeft voor degene in 
nood die zich heel concreet bij je aandient.

Goddank, we hebben ogen die niet 
bedoeld zijn om anderen met een vernieti-
gende blik aan te kijken, maar die zeggen: 
ik neem jouw nood serieus.

Goddank, we hebben oren die kunnen 
luisteren naar een ander; en wie zijn oren de 
kost geeft, hoort mensen op adem komen 
omdat er iemand is die naar hen luistert.

Matteüs 25: 31- 46
31 Wanneer de Mensenzoon komt, 
omstraald door luister en in gezelschap 
van alle engelen, zal hij plaatsnemen op 
zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle 
volken voor hem worden samengebracht 
en zal hij de mensen van elkaar scheiden 
zoals een herder de schapen van de bok-
ken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts 
van zich plaatsen, de bokken links. 
34 Dan zal de koning tegen de groep 
rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door 
mijn Vader gezegend, kom en neem deel 
aan het koninkrijk dat al sinds de grond-
vesting van de wereld voor jullie bestemd 
is. 35 Want ik had honger en jullie gaven 
mij te eten, ik had dorst en jullie gaven 
mij te drinken. Ik was een vreemdeling, 
en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, 
en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jul-
lie bezochten mij, ik zat gevangen en jul-
lie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen 
de rechtvaardigen hem antwoorden: 

“Heer, wanneer hebben wij u hongerig 
gezien en te eten gegeven, of dorstig en u 
te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben 
wij u als vreemdeling gezien en opgeno-
men, u naakt gezien en gekleed? 39 Wan-
neer hebben wij gezien dat u ziek was of 
in de gevangenis zat en zijn we naar u toe 
gekomen?” 40 En de koning zal hun ant-
woorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jul-
lie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of 
zusters, dat hebben jullie voor mij 
gedaan.” 41 Daarop zal hij ook de groep 
aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie 
zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen 
naar het eeuwige vuur dat bestemd is 
voor de duivel en zijn engelen. 42 Want 
ik had honger en jullie gaven mij niet te 
eten, ik had dorst en jullie gaven me niet 
te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en 
jullie namen mij niet op, ik was naakt en 
jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en 
zat in de gevangenis en jullie bezochten 
mij niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoor-
den: “Heer, wanneer hebben wij u honge-
rig gezien of dorstig, als vreemdeling of 
naakt, ziek of in de gevangenis, en heb-
ben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij 
zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: 
alles wat jullie voor een van deze onaan-
zienlijken niet gedaan hebben, hebben 
jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun 
staat een eeuwige bestraffing te wachten, 
de rechtvaardigen daarentegen het eeu-
wige leven.’

Uit: Nieuwe Bijbelvertaling

» Waar wachten we eigenlijk op?
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Goddank, we hebben een mond, die – in 
plaats van de ander de huid vol te schelden 

– ook woorden kan spreken die anderen 
opbeuren en uit de put halen.

Goddank, we hebben handen die niet 
alleen kunnen pakken en graaien of zich 
tot vuisten verharden, maar die een ander 
kunnen vasthouden en strelen.

Goddank, we hebben een hart dat zich 
niet afsluit voor mensen die we niet mogen, 
maar dat zich openstelt voor wie op onze 
weg worden geplaatst.

Goddank, we zijn mensen, we zijn heel 
bijzonder, we zijn allemaal even kwetsbaar 
en allemaal kinderen-van-God.’

Oproep om te kiezen
‘En als de koning vraagt naar wie er deel 
willen uitmaken van zijn koninkrijk van 
recht en vrede, dan is dat een ‘hemels’ 

koninkrijk. Niet een plek ver weg, waar we 
ooit zullen komen, maar een plek hier op 
aarde, heel dichtbij, waar Gods spelregels 
worden uitgevoerd. Het ‘hemelse’ rijk van 
God is tegelijk heel aards, heel laag-bij-de-
grond. Want God wil onder ons wonen 
zoals hij dat in de woorden en daden van 
Jezus heeft laten zien.

Uiteindelijk wil dit verhaal zoveel moge-
lijk mensen insluiten in plaats van uitslui-
ten. Het is een oproep om te kiezen. Voor 
open ogen, harten en handen voor hen die 
onaanzienlijk zijn in de ogen van de men-
sen, maar kostbaar in de ogen van God, zo 
kostbaar dat de Mensenzoon zich met hen 
op één lijn stelt, één van hen had kunnen 
zijn.

De Eeuwige houdt van mensen met 
‘gevouwen’ handen: die bidden om verande-
ring van een hufterige en inhalige samenle-

ving; die bidden om verandering in henzelf: 
dat ze bewaard mogen worden voor de heb-
zucht van het eigen gewin en het mogen 
uitdelen van hun overvloed.

De Eeuwige houdt van mensen met ‘lege’ 
handen, Handen die nog niet gevuld zijn 
met dingen die ze niet willen afstaan. 

De Eeuwige houdt van mensen met ‘open’ 
handen: die achter hun ellebogen niets te 
verbergen hebben.

De Eeuwige houdt van ‘zegenende’ han-
den: die de ander de hand boven het hoofd 
houden en zó als het ware zeggen: van mij 
heb je geen kwaad te duchten, voel maar, 
vertrouw me maar.

Dus als het er op aankomt: wat doen onze 
handen? Waar wachten ze nog op? Waar 
wachten we nog op?’

Rabih is in de Paasnacht tot christen 
gedoopt. Gerson Gilhuis, als protestant-
se dominee verbonden aan het Drugs-
pastoraat, en Cor Ofman waren zijn 
peters. Cor schreef over Rabih in het 
decembernummer van De Linker Wang. 

Ter herinnering: Rabih is geboren in 
Amsterdam en woonde met zijn ouders in 
Oost. Na een brand besloten zijn ouders om 
met hun kinderen terug te gaan naar hun 
geboorteland Marokko. Rabih zelf kwam 
op later terug naar Nederland. ‘Illegaal’. 
Want zo heet je als je niks hebt om een ver-
blijfstitel aan te ontlenen. De wet schrijft nu 
eenmaal andere regels dan de liefde. Ook 
als je meer van Nederland houdt dan van 
Marokko. Omdat hij geen dak boven zijn 
hoofd had, geen hand die hem voedde, viel 
hij terug op mensen die hem verleidden tot 
verkeerde dingen. Noem het maar een 
bende in Nieuw-West. Marokkaanse jonge-
ren die het niet zo nauw namen met mijn 
en dijn. Hij werd ‘meeloper’ maar niet van 
harte. 
Rabih weet soms niet goed wie hij is. Vol-
gens de Marokkaanse en Nederlandse wet-
geving is een kind van Marokkaanse 
ouders ook Marokkaan. Maar Rabih heeft 
daar niet om gevraagd. Hij is vóór alles 
Amsterdammer (van geboorte) en Neder-
lander (van gevoel). Hij voelt zich geen 
moslim, want die godsdienst vereenzelvigt 
hij met Marokkanen met dat K-woord. En 

die hebben hem ooit het leven zuur 
gemaakt. 
Hij is erg ‘op Jezus’. En hij had een groot 
verlangen om ‘bij Jezus te horen’, gedoopt te 
worden. Dat gaat niet op slag en stoot. 
Christen word je niet zomaar. Christen zijn 
is sowieso ‘(christen) aan het worden zijn’, 
moet Maarten Luther ooit geschreven heb-
ben. Christenen blijven ‘mensen van de 
weg’, er is geen finish, het gaat maar door. 
Zou Rabih zich ooit hebben laten dopen als 
hij mij niet had leren kennen? Hij was een 
aantal keren komen praten, op doorverwij-
zing van Gerson. Vanwege zijn belangstel-
ling voor Jezus en zijn verlangen naar 
‘doping’ volgde hij een ‘alpha cursus’ die in 
de katholieke Vredeskerk in Amsterdam 
Zuid werd gegeven. Hij wilde graag een bij-
bel. Hij kreeg een zakbijbeltje dat mijn eer-
ste partner ooit van mijn moeder had 
gekregen. Hij maakte zich verdienstelijk als 
vrijwilliger in een inloophuis en in een ver-
pleegtehuis. Hij wilde zich zo graag ver-
dienstelijk maken, zichzelf bewijzen dat hij 
geen Marokkaan met de K-kwalificatie was.
Hij werd eens aangehouden voor fietsen in 
een voetgangersgebied. En meteen als ille-
gaal in hechtenis genomen. Bijna dertien 
maanden verbleef hij op de detentieboot in 
Zaandam. Hij maakte tekeningen. Van 
bewakers, van medegedetineerden, maar 
vooral van Bijbelverhalen. Jacob bij de Jab-
bok, de Samaritaanse vrouw bij de bron, de 
kruisweg. Een aantal tekeningen is opgeno-

men in de jaaragenda die de geestelijke ver-
zorging aan gedetineerden uitreikt. 
Op de detentieboot stak hij zijn nieuwe 
geloofsvoorkeur niet onder stoelen of ban-
ken. Dat zette regelmatig kwaad bloed bij 
andere Marokkaanse gedetineerden. Het 
leidde tot een vechtpartij met een van de 
vroegere ‘bendeleden’. Kort voor dit jaar 
werd hij op bevel van de rechter uit vreem-
delingenbewaring ontslagen. Er was geen 
kans op uitzetting: het land van zijn her-
komst is Nederland. 
Onlangs kwam hij tegen wil en dank 
opnieuw oog in oog te staan met dezelfde 
man die hem op de detentieboot in elkaar 
had geslagen. Met drie kornuiten probeer-
den ze hem op klaarlichte dag op het Mer-
catorplein te ontvoeren. Hij werd geschopt 
en met een mes een aantal keren gestoken; 
een oog werd net niet geraakt. En de 
omstanders keken toe. Een aantal malen 
riep hij toeschouwers op de politie te bellen. 
Het politiebureau bevond zich aan de over-
kant van het plein. Niemand stak een hand 
uit. Het was ‘Witte Donderdag’.
In de Paaswake is Rabih gedoopt. Rabih 
Thomas heet hij voortaan. Een – op dit 
moment nog – aan het gezicht gehavende. 
Op het nippertje aan erger ontkomen. En 
nu tot christen gedoopt. Door het water 
heen, door de dood heen. Verrezen. Nieuwe 
mens. 
Dat hij vooral mens mag worden.

Rabih werd Thomas
Cor Ofman, eerste Paasdag 2009
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Column

Mogen homoseksuele  
docenten christelijk zijn?

Liesbeth Timmers

Toen ik begin juni vernam wat de Raad 
van State had geadviseerd in de kwestie 
van homoseksuele docenten op bijzondere 
scholen, sloeg ik steil achterover. En nog 
altijd ben ik verbaasd, verontwaardigd en 
teleurgesteld.

Helaas is het advies nog niet openbaar, 
maar uit wat nu bekend is, kan ik niet 
anders concluderen dan dat het voor het 
bijzonder onderwijs heel gemakkelijk 
wordt om homoseksuele docenten te 
weren of te ontslaan. Zij krijgen in dit 
advies een grote vrijheid om aan hun per-
soneel ‘beroepsvereisten’ te stellen. Blijk-
baar is de Raad van State zich nog wel 
bewust van het gevaar dat dit met zich 
mee kan brengen: deze beroepsvereisten 
mogen namelijk niet leiden tot discrimina-
tie. Daarom moeten ze ‘voldoende kunnen 
worden herleid tot de godsdienst of levens-
beschouwing die de grondslag van de 
instelling vormt’. Bovendien moeten ze 
consequent worden toegepast.

Er mag dus niet gediscrimineerd worden. 
Dan is het toch goed?! Waarom maak ik 
mij dan zo druk? Omdat ik denk dat bij-
zondere scholen maar al te graag conse-
quent willen zijn. Als je je school homovrij 
wilt hebben, is het toch heerlijk, zo’n 
advies?! Er hoeft alleen maar in je grond-
slag te staan dat homoseksualiteit een gru-
wel in Gods ogen is, en dan mag je alle 
homoseksuele docenten die op je school 
rondlopen eruit gooien, en kun je dito sol-
licitanten weigeren, wetend dat je daarmee 
in je recht staat. Immers: in je grondslag 
staat dat je tegen homoseksualiteit bent, 
dus als je als beroepsvereiste stelt dat men 
geen homo mag zijn, kan dit ondubbelzin-
nig worden herleid tot de grondslag, en je 
past het consequent toe. Ook al mag het 
niet, dit advies baant dus de weg naar 
directe discriminatie: een bepaalde groep 
mensen wordt immers stelselmatig uitge-
sloten. En dat zou toch niet moeten kun-
nen?!

Natuurlijk, het is niet eenvoudig in deze 
kwestie te komen met een goed advies. 
Het is ook een dilemma hoe je het verbod 
van discriminatie kunt verenigen met de 
vrijheid van onderwijs en van godsdienst. 
Deze grondrechten gaan niet zonder slag 
of stoot samen. Dit wordt heel toepasselijk 
‘botsende grondrechten’ genoemd. 
Gewoon maar een van beide rechten 
schrappen, dat is te gemakkelijk. Dat 
ouders een school kunnen kiezen die past 
bij hun levensbeschouwing, is een groot 
goed, dat niet zomaar overboord gegooid 
moet worden. Maar de laatste zin van arti-
kel 1 van de Grondwet (‘Discriminatie 
wegens godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht of op 
welke grond dan ook, is niet toegestaan.’) 
mag evenmin geweld worden aangedaan. 

De wetgever tobde hier vijftien jaar gele-
den ook al mee en kwam toen met de 
‘enkele feitconstructie’. Ik geef toe, die 
regeling is ook niet alles. Het is nu zo dat 
het enkele feit dat iemand homoseksueel 
is voor bijzondere scholen geen grond mag 
zijn deze persoon te ontslaan of niet aan te 
nemen. Er zijn ‘bijkomende omstandighe-
den’ nodig. Echt duidelijk is deze regeling 
nooit geweest. Maar één ding is wél klip 
en klaar: scholen mogen het pure feit dat 
iemand homoseksueel is niet gebruiken 
om deze persoon te weren of te ontslaan. 
Grondslag of niet.

Maar goed, het moest nog duidelijker. Dus 
een college van wijze mensen is hierop 
gaan broeden en daar is iets uit gekomen. 

En daar sta je dan, als christelijke homo-
seksuele docent die werkt of wil werken 
op een school waar je je thuis voelt, met 
een grondslag waarmee je je verwant voelt, 
maar waar homoseksualiteit (nog) niet 
openlijk besproken kan worden. Je had 
enige mate van rechtsbescherming. Het 
was niet veel, maar toch.... En dan komt er 
zo’n advies. Adieu rechtsbescherming! 

Vogelvrij verklaard! Dat bijzondere scho-
len grenzen mogen stellen ten aanzien van 
het gedrag van hun docenten, okee. Maar 
waarom zou je je aanstootgevend gedra-
gen? Je onderschrijft immers de grondslag 
van deze school; waarom zou je er anders 
zoveel moeite voor doen daar te werken?! 

In de samenleving wordt homoseksualiteit 
steeds meer geaccepteerd, ook in christe-
lijke kringen. Laat het dan niet zo zijn dat 
de wetgeving christelijke homoseksuele 
docenten dwingt om te kiezen tussen 
homo zijn en christelijk zijn! Laat de wet-
geving meegaan in de trends van onze 
samenleving, en geen ruimte creëren voor 
een beweging de andere kant op. Want 
wat nou als straks steeds meer homosek-
suele christelijke docenten hun seksuele 
identiteit niet meer kunnen en willen 
negeren? Moeten ze dan maar hun chris-
ten-zijn opgeven?

Liesbeth Timmers is secretaris van CHJC. 
CHJC is een vereniging van christelijke homo’s, 
lesbiennes en biseksuelen en heeft als doel 
mensen met een christelijke levensovertuiging 
die homoseksueel of biseksueel zijn samen te 
brengen en daarnaast de integratie van homo-
seksuelen binnen kerk en samenleving te 
bevorderen. 
Voor meer informatie: www.chjc.nl.
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De Linker Wang bezint zich tijdens een 
openbare debatbijeenkomst op zater-
dag 21 november in Utrecht over het 
thema ‘Crisis als duurzame kans’. Spre-
ker is theoloog Erik Borgman. Ook 
Paul Hendriksen van de Transition 
Town beweging in Nederland zal 
 spreken. Meer informatie op pagina 10 
en op www.linkerwang.nl.
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Redactioneel 

Supermarkt
In de supermarkt waar ik veel van mijn 
huishoudelijke boodschappen doe, merk ik 
dat het aantal biologische producten lang-
zamerhand groeit. En de laatste tijd zie ik 
zelfs af en toe een artikel met een fairtrade-
merkje er op. Maar verreweg de meeste 
artikelen hebben dat niet. Ik probeer me 
voor te stellen hoe de productieketen van 
die producten in elkaar zit. Welke schakels 
zitten er in, en hoe moeilijk zou het zijn om 
die duurzaam te maken? Wie beslist daar-
over? En wat zou er nodig zijn om zo’n 
beslisser ertoe over te halen zo’n schakeltje 
te verduurzamen? Of beter nog fairduurza-
men, om aan te sluiten bij een conferentie 
van Oikos en het platform DSE, waarvan in 
dit nummer verslag wordt gedaan. Want 
dat is uiteindelijk toch het doel van de 
duurzaamheidsbeweging. 

Duurzaamheid gaat al lang niet meer 
over milieu en natuur alleen, maar ook over 
gerechtigheid en vrede. Ook de Raad van 
Kerken verbindt deze begrippen in zijn kli-
maatbrief, die in december verscheen. De 
brief werd in maart tijdens een bijeenkomst 
van de werkgroep Kerk en Milieu en het 

Christelijk Ecologisch Netwerk aangeboden 
aan enkele Nederlandse kerktopmannen.

Verder zijn in dit nummer geloof en poli-
tiek rijk en gevarieerd vertegenwoordigd. 
Behalve christendom komen Islam, Boed-
dhisme, Israël en spiritualiteit langs. Over 
een half jaar zijn er weer gemeenteraadsver-
kiezingen. Nieuwkomer Partij voor Mens 
en Spirit wil hieraan in een paar gemeenten 
meedoen. Maar wat is dat voor een partij? 
Lijkt ze op GroenLinks, of neigt ze meer 
naar D66 of SP? Of heeft de partij een echt 
nieuw programma? Ter kennismaking een 
interview met de voorzitter.

Een aankomend religiewetenschapper 
heeft ontdekt dat ook de Islam kan inspire-
ren tot duurzaamheid, en hij beschrijft hoe 
dat zit. En weet u dat boeddhisten waar-
schijnlijk betere feministen zijn dan chris-
tenen? Maar de theorie is waarschijnlijk 
verder dan de praktijk, concludeert Mari-
anne Mak, die het onderzocht. 

Een van de stuurgroepleden is actief bij 
de Rainbow Family, en doet verslag van de 
Gathering die deze zomer plaatsvond in 
Oekraïne, en geeft zijn persoonlijke visie 

op de beweging. De Linker Wang was in de 
persoon van Theo Brand ook aanwezig op 
het Flevofestival. Hij ondervond dat dit 
tijdschrift positieve reacties opriep, evenals 
trouwens spreekster Femke Halsema. 

Als u om boeiende lectuur verlegen zit, is 
het nieuwe boek van ex-GroenLinksvoor-
zitter Herman Meijer volgens Theo Brand 
de moeite waard. Dat geldt ook voor de 
Nederlandse vertaling van een zestig jaar 
oud boek van een voormalige Israëlische 
soldaat en parlementslid over de manier 
waarop Israël met de Palestijnen omgaat. 
Sommige geschiedenissen blijven zich her-
halen, blijkt daaruit. Nog een boekje, van 
de voormalige missiepriester Henny Groe-
nen, verhaalt van omgekeerde missie. Wat 
dat is, kunt u lezen in de bespreking van 
Job van Keulen. 

Daarmee is dit nummer ook een beetje 
een supermarkt. Met hopelijk alleen maar 
duurzame artikelen. Deel ze gerust met 
anderen!

Herman Radstake
eindredacteur
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Partij voor Mens en Spirit wil een spirituele politiek

‘Bewustzijnsgroei leidt tot een betere wereld’ 
Theo Brand

‘De economie behoort de vloeiende bloed-
stroom van de samenleving zijn, dienst-
baar aan de ontwikkeling van mensen. 
Maar de trend is nu dat we steeds meer 
moeten consumeren zodat de economie 
kan groeien. De overheid is afhankelijk 
van marktpartijen met grote commerciële 
belangen. Ook als burgers zijn we afhan-
kelijk gemaakt van een beperkt aantal 
grote bedrijven door verregaande vercom-
mercialisering.’

Lea Manders is onder meer geïnspireerd 
door de Verklaring van Tilburg waarin 
vernieuwingsgezinde economen en weten-
schappers een meer duurzame economie 
voorstaan. ‘Stel mensen in staat beter 
gesubsidieerd hun eigen zonnepanelen of 
aardwarmtesystemen te plaatsen zodat ze 
meer autonoom zijn qua energievoorzie-
ning,’ zegt ze. ‘Burgers zijn nu te afhanke-
lijk van grote bedrijven als Shell. Omdat 
deze bedrijven door middel van belastin-
gen veel geld in het laatje brengen van de 
overheid, houdt het systeem zichzelf in 
stand. Voor de Nederlandse wapenindu-
strie geldt hetzelfde verhaal.’

‘Het onderwijs is steeds meer gericht op 
kennisverwerving en het klaarstomen van 
leerlingen voor een technisch of econo-
misch proces. Er is daarentegen weinig 
oog voor persoonlijke ontwikkeling en 
ontplooiing. Het is tijd dat we de wereld 
vanuit een ander perspectief gaan bekij-
ken. Minder door geld en meer door gees-
telijke en menselijke waarden gekleurd.’

Wat is uw definitie van spiritualiteit? 
‘Die definitie kan ik niet zomaar geven. 
Onze achterban denkt hier ook verschil-
lend over. Maar de gemeenschappelijke 
noemer is het besef dat er meer is tussen 
hemel en aarde. En dat we bewustzijns-
ontwikkeling zien als de moderne oplos-

De Partij voor Mens en Spirit wil meedoen aan de Tweede-Kamerverkiezingen in 
2011. De beweging baseert zich op een spirituele levensvisie en telt tot nu toe ruim 
450 leden en vier plaatselijke afdelingen. In Amsterdam, Rotterdam, Bolsward en 
Eindhoven hoopt de partij mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 
2010. Door welke spiritualiteit laat de partij zich leiden? Voorzitter Lea Manders 
(53): ‘Beleidsmakers redeneren te veel vanuit het materiële aspect. Geestelijke en 
morele waarden krijgen nauwelijks ruimte. Het is tijd voor een politiek vanuit het 
hart’.

sing voor de problemen van deze tijd. Spi-
ritualiteit is een breed begrip. Vergelijk het 
met Liefde. Kun je zo’n woord in hapklare 
brokken uitleggen? Nee, het moet vooral 
in de praktijk gebeuren. Voor mij persoon-
lijk heeft spiritualiteit te maken met liefde, 
authenticiteit, eenheid en bewustzijns-
groei. Dat zijn de vier pijlers waarop Mens 
en Spirit haar gedachtegoed fundeert.’

‘Emancipatie is belangrijk: het is nodig 
dat achtergestelde groepen de kans krijgen 
om een stap verder te komen. Maar eman-
cipatie dient gevolgd te worden door 
‘emensipatie’, jezelf en de ander zien en 
behandelen als totale mens, bestaande uit 
lichaam, geest en ziel. Heeft de politiek, 
ook de linkse politiek, daar genoeg oog 
voor? Ik denk van niet.’ 

‘Bewustzijnsgroei is de oplossing voor 

veel leed in de wereld. Wie zich bijvoor-
beeld bewust wordt van egoïsme of 
groepsegoïsme dat in wezen ontstaat van-
uit angst, kan door zijn of haar eigen frus-
traties heen kijken en ziet grotere verban-
den. Niet angst maar hoop en bewuste 
keuzes worden dan de basis van hoe men-
sen in het leven staan.’

‘De dreiging die uitgaat van terrorisme, 
economische crises en migratiestromen 
wordt vaak uitvergroot en gebruikt door 
een aaneenschakeling van denken en com-
municeren in termen van angst. Ook de 
achterban van Geert Wilders heeft angst. 
Of die angst terecht is of niet, het is goed 
deze angst open te willen aanhoren en 
serieus te nemen. Om te kijken waar die 
vandaan komt en wat je ertegen kunt doen. 
Maar tevens moeten we beseffen dat angst 
wordt gecreëerd om mensen en volkeren 
te manipuleren.’

Ziet u geloof en spiritualiteit niet als 
privé zaken?
‘Jawel, maar spiritualiteit is meer dan dat. 
Als ik kijk naar de Nederlandse politiek - 
met het CDA en de ChristenUnie in de 
regering - dan zijn religie en politiek niet 
gescheiden. En dat begrijp ik ook. Je 
levensbeschouwing is bepalend voor de 
keuzes die je maakt in de politiek. Daarom 
hoop ik dat mensen die zich laten inspire-
ren door nieuwe vormen van spiritualiteit 
gaan meedoen met Partij voor Mens en 
Spirit.’ 

‘Onze eigenheid staat op het spel, onze 
eigen manier van leven. Kijk naar de pri-
vacywetgeving en naar de gezondheids-
zorg. Door de Europese Claimwetgeving 
mag je niet op de verpakking van een 
geneesmiddel vermelden dat het werkt 
zonder dat het aan bepaalde wetenschap-
pelijke normen voldoet. Die normen zijn 
gebaseerd op uitgangspunten die een zeer 
grote groep andersdenkenden niet of 
slechts deels onderschrijft. Waarom wordt 
er geen kwalitatief onderzoek gedaan naar 
de resultaten van alternatieve geneeswij-
zen? En waar blijven de goede opleidin-
gen? In plaats daarvan worden de beoefe-
naars ervan belachelijk gemaakt of op het 
verdachtenbankje geplaatst. Voor mijzelf 
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zijn alternatieve geneeswijzen een manier 
van leven en méér dan een prima aanvul-
ling op de reguliere gezondheidszorg. Het 
gaat om het koppelen van beide benade-
ringen vanuit gelijkwaardigheid.’

‘En hoe zit het met de privacy van men-
sen? In de levensvisie onze achterban leeft 
sterk het gevoel dat de overheid makkelijk 
misbruik maakt van de mogelijkheden om 
mensen in de gaten te houden. Daar moe-
ten we als partij wat mee. Zowel in de 
richting van de soms te bemoeizuchtige 
overheid die zijn boekje te buiten gaat als 
in de richting van de argwanende burger.’

Kunt u uw idealen niet verwezenlijken 
binnen een gevestigde politieke partij?
‘GroenLinks en D66 zijn de partijen die 
programmatisch op een aantal punten 
openingen bieden’, zegt Manders. ‘Maar 
nieuwe invalshoeken blijven vaak in de 
lucht hangen. Er zijn mensen binnen deze 
partijen die geïnspireerd zijn door vormen 
van nieuwe spiritualiteit en daar ook poli-
tieke consequenties aan zouden willen 
verbinden. Maar de partijen als geheel zul-
len zich er liever niet mee associëren of op 
laten aanspreken. Ik heb Femke Halsema 
bijvoorbeeld nog niet in de bres zien 
springen voor alternatieve geneeswijzen. 
Onze komst in de Tweede Kamer zou een 
maatschappijvisie die is geïnspireerd door 
nieuwe vormen van spiritualiteit, meer 
acceptabel en misschien zelfs salonfähig 
kunnen maken.’

Hoe staat u tegenover georganiseerde 
godsdienst en de kerken?
‘De georganiseerde en geïnstitutionali-
seerde religie is vaak gestold in een 
systeem waarin mensen te weinig authen-
ticiteit en vrijheid ervaren. De mystieke 
kanten van de grote wereldgodsdiensten 
zijn aantrekkelijk, maar niet de regels, 
dogma’s en instituten. In onze achterban 
worden de Bijbel en de Koran vaak als 
gezaghebbend ervaren, maar dat geldt niet 
voor het systeem dat er later omheen 
gegroeid is. Systemen corrumperen. Maar 
ik weet ook dat mensen die samen iets 
willen bereiken niet zonder organisatie en 
systeem kunnen. Als partij zijn we ook 

een organisatie. We proberen te werken 
aan een flexibele partijvorm en mentali-
teit.’

‘Ons mensbeeld houdt globaal in dat 
God of het goddelijke enerzijds en de 
mens anderzijds niet gescheiden zijn. De 
mens is in essentie goddelijk; daar groeien 
we naartoe. Veel mensen in onze achter-
ban geloven in reïncarnatie. Niet iedereen, 
maar ikzelf wel. De mens is in mijn ogen 
overigens niet perfect. Imperfectie hoort 
bij het leven; perfectie zou stilstand bete-
kenen.’

‘Zelf ben ik Rooms-katholiek opgevoed. 
Mijn ouders zijn gestopt met naar de kerk 
gaan toen ik zes jaar was. Wel heb ik altijd 
op katholieke scholen gezeten. Als scholier 
moest ik biechten. Regelmatig moest ik 
bedenken wat ik fout zou hebben gedaan. 
Ik ben toch niet zondig, dacht ik. Ik heb 
dat als onderdrukkend ervaren. Voor mij 
werd de aantrekkingskracht van de kerk 
uiteindelijk nul komma nul.’ 

Hoe verklaart u het succes van bijvoor-
beeld de EO Jongerendag en van de – 
rond de Paus georganiseerde – Wereld 
Jongerendagen?
‘Als ik die jongeren zie, dan denk ik: wat 
zoeken ze daar? Ik denk dat jongeren vaak 
tussen de wal en het schip vallen. Alles is 
al dichtgetimmerd. Ze hebben behoefte 
aan inspiratie en richting die hen op zulke 
evenementen geboden wordt. Ik vraag me 
af of de jongeren zich nadien ook allemaal 
voegen naar het kerkelijk instituut. Ander-
zijds zetten jongere generaties zich ook af 
tegen mijn generatie die ze als zweverig en 
te vrijblijvend ervaren. En toegegeven: iets 
van organisatie heb je wel nodig als je 
samen iets wilt beleven of bereiken. Dat is 
in onze achterban iets waar weinig, soms 
te weinig, gevoel voor is.’

Hoe ziet uw achterban eruit?
‘Onze achterban is divers en bestaat uit 
onder meer modern spirituelen, Boeddhis-
ten, aanhangers van Bahai of liberaal en 
spiritueel geïnspireerde Christenen. Wat 
overeenkomt is de overtuiging dat we 
leven willen vanuit het hart. Spiritualiteit 
leidt tot liefde en verbondenheid. Als dat 

doordringt in de politiek, gaat er echt wat 
veranderen. Dan gaan we in het Westen 
ook niet meer groeien ten koste van de 
arme landen. Onze achterban maakt zich 
ook boos over het feit dat enkele missers 
door enkele alternatieve genezers in de 
media alle aandacht krijgen, terwijl jaar-
lijks in ziekenhuizen 1700 mensen onno-
dig overlijden door fouten. En toch wor-
den we min of meer gedwongen om ons 
regulier te laten behandelen.’

‘Velen in onze achterban zijn niet-stem-
mers. En ze worden niet makkelijk lid van 
een partij. Politiek zien ze als een ver van 
mijn bed show rond machtsspelletjes. 
Onder de nieuwe spirituelen bestaat geen 
groepscultuur en nauwelijks een wij-besef. 
En dat terwijl onderzoek uitwijst dat er 
gemeenschappelijke noemers zijn. Ik hoop 
dat de Partij voor Mens en Spirit deze 
mensen kan mobiliseren en ervan kan 
overtuigen dat een andere, door spirituali-
teit gevoede, politiek mogelijk is.’

Nederland kent drie nieuwe politieke 
partijen die spiritualiteit als leidraad 
kiezen. Naast Partij voor Mens en Spirit 
zijn dat ‘Heel Nederland’ (met als kern-
woord ‘holisme’) en ‘Nieuw Nederland’ 
(met als kernwoord ‘bewustzijnsverrui-
ming’). Lea Manders, voorzitter van 
Partij voor Mens en Spirit, zegt hier-
over: ‘Zie het als drie experimenten met 
elk hun eigen benadering. Ik sluit niet 
uit dat de partijen op termijn samen 
verder gaan. Mensen die zich met spiri-
tualiteit bezighouden zijn authentiek en 
daardoor ook individualistisch. En 
zoals altijd in de politiek, spelen ook 
ego’s een rol. Concessies doen is soms 
een leerstuk voor onze groep.’
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Klimaatbrief Raad van Kerken, verbinden en verbeelden

Schetsen voor een duurzame toekomst
Herman Radstake

‘De nieuwe Air Jordan-schoenen van Nike 
zijn veel milieuvriendelijker dan de sport-
schoenenfabrikant vertelt. De zool is 
gemaakt van oude stukjes Sneakers. Maar 
geen woord hierover in de reclame over 
het nieuwe model. Er zou uit marktonder-
zoek gebleken zijn dat de klanten zoeken 
naar een product met de kenmerken ‘ fast, 
slick and hip’. Ook al werkt Nike nog steeds 
hard aan het opschonen van de keten van 
productie, blijkbaar is de term ‘clean chic’ 
voor hun klanten geen extra verkoopargu-
ment.’ 

‘Shell verkocht een veel milieuvriendelij-
kere brandstof niet beter met een groen 
verkoopargument, maar pas toen de bood-
schap veranderd werd: beter voor de 
levensduur van de motor. En vandaag gaat 
het bij Shell ook over de portemonnee. 
Met de nieuwe benzine kunnen meer kilo-
meters gemaakt worden. Dat dit uiteraard 
ook beter is voor de planeet, mag de koper 
er zelf bij verzinnen.’ 

Twee berichten uit de P+, het tijdschrift 
over People Planet Profit, van juni. Op ver-
jaardagsfeestjes blijken nog steeds verras-
send veel mensen nog nooit van het 
Nieuwe Rijden te hebben gehoord. Kli-
maatcrisis? ‘Nou, daar hou ik me niet mee 
bezig’ of ‘ze vinden er vast wel wat op’. 
Een paar jaar geleden dreigden veel biolo-
gische veeboeren weer terug te gaan naar 
oude productiemethoden: de consument 
liet het biologische vlees in de schappen 
liggen, omdat het nogal duurder was dan 
de niet-biologische vleesproducten. Neder-
land leek ineens tot armoede vervallen. 
Maar het uitgavenpatroon voor andere 
producten toonde eerder het tegendeel. 
Groen en duurzaam zijn nog voor te wei-
nig consumenten een aantrekkelijk alter-
natief.

Komt er iemand bij de hemelpoort, vraagt Petrus: ‘Heb je wel duurzaam geleefd?’ 
‘Eeh, nou, niet zo bewust. Maar ik heb hard gewerkt en veel geld verdiend.’ Zegt 
Petrus: ‘Tja, dan wordt het moeilijk, want het is hier toevallig net heel druk met 
mensen die zijn doodgegaan van de honger, door overstromingen en oneerlijke han-
del. Iets met een klimaatcrisis, misschien heb je ervan gehoord. Zij hebben voorrang.’ 
Weinig mensen zullen zich door deze variant op vele grapjes laten motiveren om hun 
leven te verduurzamen. Wat zou daar wel toe kunnen aanzetten? In een paar bijeen-
komsten is er het afgelopen half jaar intens en met grote betrokkenheid over de 
duurzame wereld en omstreken gedebatteerd. Hoe keken inleiders en deelnemers 
tegen de opgave aan?

Bekering
In december 2008 publiceerde de Raad 
van Kerken de Klimaatbrief ‘Kwetsbaar-
heid, verantwoordelijkheid en moed’ (zie 
voor een samenvatting pag. 8). De brief 
werd in maart officieel aan enkele promi-
nenten van Nederlandse kerken aangebo-
den tijdens een bijeenkomst van onder 
meer Kerk en Milieu en het Christelijk 
Ecologisch Netwerk in Nijkerk. 

Hans Schravesande, voorzitter van Kerk 
en Milieu, plaatste de klimaatbrief in een 
rijke christelijke traditie. Hij herinnert aan 
de beweging Nieuwe Levensstijl, de ver-
klaring van de Raad van Kerken in 1988 
en het conciliair proces voor vrede, 
gerechtigheid en heelheid van de schep-
ping. Ook memoreert hij dat de werk-
groep Kerk en Milieu al in 1999 heeft 
opgeroepen tot halvering van de CO

2
-uit-

stoot in Nederland. Feitelijk staat er dus 
niet zo veel nieuws in de klimaatoproep, 
maar de urgentie is wel veel groter. Met 
deze nieuwe oproep hoopt de Raad van 
Kerken dat de aangesloten kerken het 
onderwerp – dat tot op heden weinig aan-
dacht geniet – hoog op de agenda zetten. 

Hierna overhandigde Schravesande de 
klimaatoproep aan Henk van Hout, voor-
zitter van de Raad van Kerken in Neder-
land, ds. De Fijter, synodevoorzitter van 
de PKN, en Arnold van Heusden, voorzit-
ter van de Evangelische Alliantie. 

Van Hout had het over apocalyptische 
tijden. De klimaatverandering vraagt radi-
cale ingrepen en dus ook een radicale 
bezinning, in de kerken ook wel ‘bekering’ 
genoemd. Van Hout ziet als belangrijkste 
aspecten van deze bekering: (besef van) 
kwetsbaarheid, verbondenheid (met mede-
mens en milieu) en soberheid. Met deze 
oproep schaart de Nederlandse Raad van 

Kerken zich bij de gezamenlijke Europese 
kerken, de Wereldraad van Kerken en de 
Britse Raad van Kerken, die dergelijke 
oproepen al eerder deden.

Arnold van Heusden brengt de klimaat-
crisis in verband met de recente krediet-
crisis en het financiële korte-termijnden-
ken van ondernemingen door het belang 
van kwartaalcijfers op de eerste plaats te 
stellen. Thomas More waarschuwde 600 
jaar geleden al in zijn Utopia voor geld-
honger. Van Heusden wist dat er binnen 
de Evangelische Alliantie op kleine schaal 
in ‘nederigheid’ en in ‘stilte’ veel goeds 
gedaan op klimaatgebied. De Evangelische 
Alliantie wil dergelijke ‘best practices’ bun-
delen, aan het licht brengen, stimuleren en 
verbreden.

Oliedom
Volgens PKN-voorzitter ds. De Fijter kan 
een structuurverandering alleen bereikt 
worden door een wezenlijke omkering. 
Later in het discussiepanel legt hij uit dat 
het weinig zin heeft om alleen naar bij-
voorbeeld bankpersoneel en bonussen te 
wijzen, maar dat je ook bij jezelf en in 
kleine kring moet nagaan: Wie kan ik vra-
gen ‘Mag ik je auto een paar dagen lenen?’ 
Hij stelt onder meer voor om een concrete 
actie op touw te zetten voor ‘Church 
Wheels’: door de kerken gekochte auto’s 
tegen gepaste vergoeding beschikbaar stel-
len voor gemeenschappelijk gebruik. Hel-
dere en eenduidige voorlichting vind hij 
belangrijk, want nu zien kerkelijke 
gemeenteleden door de bomen het bos niet 
meer op klimaatgebied. Hij besluit met de 
oproep: Kerk, maak uw roeping waar!

Weerman Reinier van den Berg wees 
erop dat het nu voor 95% zeker is dat de 
wereldwijde temperatuurstijging wordt ver-
oorzaakt door menselijke CO

2
-uitstoot. In 

de nabije toekomst kan hierdoor het ijs op 
de poolkappen en op Groenland smelten, 
waardoor de zeespiegel met 5 tot 7 meter 
zou kunnen stijgen. De oorzaak van het kli-
maatprobleem ligt, zei hij de klimaatbrief 
na, vooral in de westerse wereld, terwijl 
vooral mensen in derdewereldlanden de 
gevolgen voelen. Hij riep de kerken op om 
elkaar ‘te groen af te zijn’ en te stoppen met 
het ‘oliedomme gedrag’. ‘Als de kerken het 



oktober 2009 – nr 4
7

In de eerste drie maanden van 2009 waren al 2161 mensen toegela-
ten tot een schuldsaneringstraject op grond van de regeling Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen. Over heel 2008 waren dit er 
2924. De effecten van de crisis worden nu goed zichtbaar rond de 
schuldproblematiek. In november vorig jaar hadden 178.000 gezin-
nen problematische schulden, blijkt uit een onderzoek van de 
Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) van kredietban-
ken. Volgens de NVVK was het aantal ‘risicovolle huishoudens’ in 
februari al gestegen tot een totaal van 500.000. Een stijging van 
150.000 in zes maanden tijd, want in september vorig jaar was dat 
nog 350.000, volgens onderzoek van het Leger des Heils. Bij 20 tot 
40% van de huishoudens met schulden gaat het om mensen met een 
laag inkomen, dat zijn 40.000 tot 90.000 huishoudens. In 2008 
meldde een op de twintig huishoudens in de laagste inkomensklasse 
schulden te moeten maken, tegen een op de honderd in de hogere 
inkomensklassen. Er zijn meer verzoeken om schuldhulpverlening, 
het aantal incasso-opdrachten en huisuitzettingen groeit, en kerken 
en voedselbanken verlenen meer hulp. 

Schuldhulpverlening
De verantwoordelijkheid voor schuldhulp is in Nederland bij de 
overheid gelegd. En die moet daar ook blijven, ook als het veel geld 
gaat kosten. Dat is de op interventie gerichte manier van problemen 
oplossen. Schuld aflossen en schuld saneren is een taak, die voor 
professionals is weggelegd. Maar hiermee is niet alles gezegd. Naast 
interventie is er ook behoefte aan een op presentie gerichte manier 
van helpen. Aanwezig zijn, een luisterend oor bieden, een praatpaal 
zijn, ondersteunen in moeilijke dagen is even belangrijk. Onder 
andere kerken en andere maatschappelijke organisaties hebben een 
belangrijke rol in die presentie-benadering. Zij zien vaak eerder dan 
professionals waar problemen zijn. Ze kunnen vanuit het vertrou-

wen dat zij hebben met de mensen die in schuldproblemen terecht 
zijn gekomen de boel op gang brengen door mensen te verwijzen of 
te begeleiden naar de juiste instanties. Daarnaast is het belangrijk 
dat helpers erbij blijven. Als mensen in de molen van schuldhulp en 
-sanering komen, komt er heel veel op hen af. Ze kunnen best een 
‘maatje’ gebruiken, want het leven wordt er niet vrolijker op. 

Maatschappelijk debat
Rond schulden en schuldhulpverlening dient een publiek debat 
gevoerd te worden, in de samenleving, in maatschappelijke organi-
saties, in kerken. Economisch handelen is gebaat bij op de pof leven, 
bij lenen, bij investeren en later weer aflossen. Maar dat kan ook 
goed mis gaan, en dan moet de zaak wel afgelost worden. De kre-
dietcrisis van het afgelopen jaar heeft geleerd dat het in het groot mis 
kan gaan (banken, verzekeringen, beleggers) en dan kost het miljar-
den. Iets minder groot kan het ook fout gaan (multinationals, onder-
nemingen) en dan kost het miljoenen. En in het klein kan men in de 
problemen komen (bedrijven, zelfstandigen, burgers) en dan praten 
we over duizenden. De ethiek wil in die situaties nog wel eens gaan 
schuiven: bij miljarden kunnen we het niet meer overzien, bij mil-
joenen kunnen we al meer zeggen dat eigen verantwoordelijkheid 
belangrijk is, en bij duizenden vinden we al snel dat mensen hun 
problemen zelf moeten oplossen. Een merkwaardige stellingname. 
Christenen kunnen in het debat hun waarden als rechtvaardigheid, 
solidariteit en duurzaamheid inbrengen. Hun meningen over schuld, 
vergeving en verzoening dragen belangrijk bij aan de meningsvor-
ming over economie en geloof en leiden tot manieren van hulpverle-
ning en schulddelging.

Hub Crijns is directeur van landelijk bureau DISK 

De Andere Wang

Kleine nood door schulden groeit ook
Hub Crijns

Lees verder op pagina 9 »

goede voorbeeld gaan geven op energiege-
bied, zullen ze mens, maatschappij en poli-
tiek overtuigend inspireren tot bijbels, mis-
sionair, bewogen, economisch verantwoord 
en geloofwaardig handelen.’

Enthousiasme
Wijnand Duyvendak verklaarde te zijn 
getroffen door de kracht van de oproep, 
die spreekt over ‘het grootste probleem en 
de grootste uitdaging van de 21e eeuw’. Er 
kan er maar één de grootste zijn, dus zo’n 
uitspraak betekent nogal wat. De relatie 
met derde wereldproblematiek sprak hem 
aan, omdat dit benadrukt dat internatio-
nale solidariteit en naastenliefde onmis-
bare pijlers zijn voor een rechtvaardig kli-
maatbeleid. Ook hij schetste gevaarlijke 
gevolgen in de nabije toekomst. De in de 
klimaatoproep genoemde 10 tot 20 jaar 
‘genadetijd’ vond hij veel te optimistisch. 

Hij riep de kerken op om een maatschap-
pelijke beweging op gang te brengen, maar 
achtte individuele bewustwording en 
wezensverandering onvoldoende; er zullen 
ook breed gedragen vergaande politieke 
besluiten nodig zijn, aldus Duijvendak.

Anne-Meta Gerritsen, verreweg het 
jongste en het enige vrouwelijke panellid, 
vertelde over haar ontmoetingen als 
ambassadrice van Fair Climate met India-
nen in het Braziliaanse Amazonegebied. 
Vertroebeling van het water en een lage 
waterstand maakten de traditionele vis-
vangst bijna onmogelijk. De oorzaak is de 
toenemende erosie door ontbossing voor 
het telen van soja, waarvan Nederland de 
op één na grootste importeur ter wereld 
blijkt te zijn. Dit illustreerde nog eens dui-
delijk dat de (westerse) mens deel van het 
probleem is, en ook deel van de oplossing 
moet zijn. Blijf niet hangen in een machte-

loos schuldgevoel, maar gebruik de kli-
maatproblematiek om verbeteringen met 
kracht ter hand te nemen, was haar bood-
schap. Ze wenste iedereen er ‘veel plezier’ 
bij. Want, zo besloot ze, ‘alleen met 
enthousiasme en plezier zullen we veran-
deringen tot stand kunnen brengen’.

De discussie leverde als gebruikelijk nog 
meer ideeën en suggesties op. Overigens 
bleek tijdens de vijf workshops dat er ook 
al veel gaande is. In een ervan werden bij-
voorbeeld succesvolle klimaatsparende 
activiteiten gepresenteerd: een meetinstru-
ment dat het kerkelijk energieverbruik kan 
helpen verminderen, het stimuleren van 
decentrale energieopwekking, meer effi-
ciënte kerkverlichting en het gebruik van 
kerkdaken voor zonnepanelen en kerk-
grond voor windturbines. Voorgesteld 
werd om een kerkelijk steun- en stimula-
tiepunt voor energiebeleid op te richten. 
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In een uitgebreide motivatie neemt de 
Raad bewust een profetische positie in. Hij 
stelt dat er, om rampen te voorkomen, niet 
minder dan een wezenlijke omkeer nodig 
is op de momenteel ingeslagen weg. Alleen 
met radicale maatregelen op zeer korte ter-
mijn op het gebied van energiegebruik en 
CO

2
 uitstoot is de opwarming van het kli-

maat, met alle gevolgen van dien, nog te 
stoppen. Daartoe zullen we ons idee van 
de maakbaarheid van het leven moeten 
loslaten om te komen tot het besef dat 
mens en natuur in kwetsbaarheid met 
elkaar verbonden zijn en afhankelijk van 
één atmosfeer waarin al het leven deelt. 

Erkenning van kwetsbaarheid is bijbels 
gesproken een moment van waarheid dat 
tot een nieuwe, positieve inzet leidt. Vanuit 
kwetsbaarheid kunnen wij erkennen dat we 
een deel van het probleem vormen en in die 
zin schuldig en zondig zijn, zonder ons 
daardoor te laten verlammen. Integendeel, 
erkenning van schuld in kwetsbaarheid kan 
juist leiden tot nieuwe, bevrijdende inzich-
ten, tot nieuwe wegen om mens te zijn naar 

Gods beeld en tot nieuwe perspectieven op 
vrede, gerechtigheid en heelheid van de 
schepping. Zo kunnen we vervolgens ver-
antwoordelijkheid nemen en moed vatten 
om op weg te gaan naar een werkelijk goed 
leven op aarde, in verbondenheid met 
medemensen, dieren en planten.

Waar de westerse maatschappij, vanwege 
de hoge uitstoot van broeikasgassen, de 
belangrijkste oorzaak is van de huidige 
klimaatverandering worden juist arme lan-
den het meest door de gevolgen getroffen. 
Dat betekent dat de rijke landen zich niet 
alleen moeten richten op het normaliseren 
van hun eigen ‘ecologische voetafdruk’, 
maar evenzeer op het ondersteunen van 
ontwikkelingslanden bij het realiseren van 
klimaatneutrale verbeteringen van hun 
economie en de leefomstandigheden van 
hun bewoners. De kerken, met hun inter-
nationale contacten en opdracht tot solida-
riteit, dienen daarbij een voortrekkersrol te 
spelen. Onderlinge verbondenheid van 
christenen wereldwijd vindt zijn oor-
sprong in God, die een verbond sluit met 

de mensen, de dieren en de gehele aarde 
(Genesis 9).

Het probleem van de klimaatverandering 
vraagt vindingrijkheid van pioniers op 
allerlei terrein. In de kerkgeschiedenis zijn 
mooie voorbeelden te vinden van kerkelijke 
gemeenschappen die de moed hadden om 
pioniers in veranderingsprocessen te zijn, 
zoals de Benedictijnen en Franciscanen. In 
de wereldwijde Oecumene werden in de 
afgelopen veertig jaar talloze initiatieven 
genomen voor studie en actie. In ons eigen 
land probeerden kerkelijke groepen in de 
jaren zeventig n.a.v. het rapport van de 
Club van Rome ‘een nieuwe levensstijl’ te 
realiseren. Twintig jaar later leidde het Con-
ciliair Proces voor gerechtigheid, vrede en 
heelheid van de Schepping in de kerken tot 
veel bewustwording op milieugebied.

Het is de innige wens en hoop van de 
Raad van kerken dat vanuit deze traditie 
de huidige ‘klimaatoproep’ tot een veel-
heid van initiatieven zal leiden voor 
schoon en duurzaam energiegebruik.

De volledige tekst van de klimaatoproep, voor-
zien van enkele bijlagen, is bij de Raad van 
kerken in Nederland verschenen als aflevering 
van de reeks Oecumenische Bezinning. Te 
bestellen of te downloaden via de website 
www.raadvankerken.nl. Ook te downloaden 
via Kerk en Milieu (www.kerkenmilieu.nl).

Oproep Raad van Kerken in Nederland (samenvatting)

Kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en moed

Klimaatverandering: Het moment van de  waarheid
In deze ‘klimaatoproep’ neemt de Raad zich voor om de klimaatverandering bij 
haar leden en de politiek onder de aandacht te brengen en daarvoor een program-
ma uit te werken en uit te dragen. De Raad roept kerken, kerkleden en politieke en 
maatschappelijke organisaties op om de ernst van de huidige klimaatsituatie onder 
ogen te zien. De Raad wil hen stimuleren om te zoeken naar spirituele motivatie en 
concrete maatregelen voor een duurzame leefstijl die bijdraagt aan een goede kwa-
liteit van leven, nu en in de toekomst.

» Schetsen voor een duurzame toekomst

FairDuurzamen
Op 23 juni hield Oikos samen met het Plat-
form DSE (Duurzame en Solidaire Econo-
mie, waaraan ook De Linker Wang deel-
neemt) een grote conferentie in de 
Utrechtse Geertekerk ter afsluiting van het 
driejarig project Duurzaamheid en Gerech-
tigheid. Onder de titel ‘Fair Duurzamen? In 
Beweging!’ werd gediscussieerd over de 
mogelijkheden om mondiale duurzaamheid 
en rechtvaardigheid te laten samengaan. 

Voorgesteld werd om dit in een FairGreen 
New Deal vast te leggen. Fair – eerlijk – 
gaat over het bestrijden van de wereldwijde 
armoede, die dit jaar naar verwachting 
groeit tot een ongekend hoogtepunt van 

ruim een miljard mensen. Green gaat uiter-
aard over milieu, klimaat en duurzaamheid. 
Deze eerlijke groene New Deal herinnert 
aan de New Deal van de Amerikaanse pre-
sident Rooseveldt in de crisisjaren, waar-
mee succesvol is ingegrepen in de massa-
werkloosheid. 

In een door eenvoud, helderheid en com-
pleetheid uitblinkend betoog vatte Oikos-
onderzoeker en gastheer Christiaan Hogen-
huis samen over welke kwesties het gaat en 
welke partijen hierbij een rol spelen. Met de 
korte samenvatting hieronder doe ik 
onrecht aan dit betoog, maar de hoofdlijn 
vond ik te waardevol om u te onthouden. 

De huidige productie en consumptie ver-
oorzaakt sociaal onrecht en is ecologisch 
niet houdbaar, begon hij. Duurzaamheid 

streeft op beide terreinen houdbaarheid na. 
De FairGreen New Deal omvat duurzaam-
heid, zowel ecologisch (Planet), sociaal 
(people) en economisch (profit) als interna-
tionale rechtvaardigheid, vooral ten 
opzichte van ontwikkelingslanden. Hogen-
huis had berekend dat de Fair Green New 
Deal, rekening houdend met bevolkings-
groei en voetafdruk, voor Nederland nog 
17% van het huidige Bruto Nationaal Pro-
duct overlaat. Is dit een aanvaardbare uitda-
ging? Hoe kunnen we dan de FairGreen 
New Deal tot stand brengen? 

Onzekerheid
De inzet van vele organisaties en mensen, 
binnen en buiten kerken, heeft milieu en 
natuur merkbaar en meetbaar verbeterd, 
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Wanneer kunnen we duurzaam winkelen?

vervolgde Hogenhuis. Maar er is nog wat 
meer nodig, en het moet ook sneller. Oikos 
zoekt daarom brede samenwerking en aan-
trekkelijke toekomstbeelden. Hogenhuis 
schetste de huidige situatie: De duurzaam-
heidswereld is versnipperd door het ontbre-
ken van overeenstemming en strategie. Er 
is onenigheid over begrippen, overtuigende 
toekomstbeelden missen en er is een ‘class 
bias’ (verschil in kenmerken van bevol-
kingsklassen) tussen de voorhoede en het 
grote publiek. 

Mensen zijn momenteel erg onzeker. 
Hoewel dat van alle tijden is, richten ze 
zich nu tegen de islam. Ter bestrijding van 
de onzekerheid zoeken mensen houvast in 
(meer) materiële welvaart. Juist dat brengt 
nieuwe problemen en onzekerheden met 
zich mee. Zolang de onzekerheid aanhoudt, 
zullen mensen niet bewegen naar FairDuur-
zaamheid, stelde Hogenhuis. 

Als centrale vragen legde hij de deelne-
mers voor: hoe verbinden we ons tot brede 
samenwerking voor structurele veranderin-
gen? Welke aantrekkelijke toekomstbeelden 
kunnen helpen zowel duurzame welvaart 
als kwaliteit van leven te bereiken? Kortom: 
verbinding en verbeelding, de naam van het 
volgend project van Oikos, dat met deze 
conferentie van start is gegaan.

Ont-ideologisering
Hogenhuis deed zelf al voorzetten voor ant-
woorden. Om de versnippering tegen te 
gaan stelde hij voor te concentreren op 
waarden en alledaagse beelden, in plaats 
van technische of juridische scenario’s: wat 
vinden we van waarde en willen we behou-
den en overdragen? De verbeelding is nodig 
om nieuwe waarden te vinden. Hiervoor is 
meer debat nodig, waaraan ook zo veel 
mogelijk mensen moeten kunnen deelne-
men. 

Verhelderend en uitdagend vond ik zijn 
analyse van het gebrek aan samenwerking: 
er is onenigheid over de vraag of technolo-
gie of gedragsverandering de beste weg naar 
duurzaamheid is; en of de oplossing moet 
komen van ‘de markt’ of van ‘de overheid’. 
Om zich te verbinden in samenwerking 
riep hij op onnodige tegenstellingen te 
doorbreken en de problemen te ont-ideolo-
giseren. Dat is nodig om een FairGreen 
New Deal mogelijk te maken.

Na hem toonde (toen nog) CNV-voorzit-
ter René Paas zich een ware duurzaam-
heidsheld. Maar – hij hield zorgvuldig bin-
ding met het CNV-verleden – niet als 

revolutie. Bruggen bouwen en overleg moe-
ten leiden naar een geleidelijke overgang. 
Revolutionaire schokken zouden werkgele-
genheid en rechtspositie in gevaar kunnen 
brengen. Paas was zich intussen wel bewust 
dat de verschillende crises urgent om aan-
pak vragen. Hij liftte mee op de slagzin 
waarmee president Obama de Amerikanen 
om zijn vingers wond: Yes we can. 

Draagvlak
Tijdens de discussie zijn vele meningen uit-
gewisseld en boeiende uitspraken gedaan. 
Zo werd ervoor gepleit om niet meer te pra-
ten over krimp, vermindering en opoffe-
ring, of over producten en technologie, om 
ons meer te richten op zijn dan op hebben.

Versobering verdient nuancering: het wel 
nodig om minder materiaal te verbruiken, 
maar dat hoeft niet tot minder gebruiksarti-
kelen of lagere kwaliteit van leven te leiden. 
Bijvoorbeeld door producten te delen met 
anderen. 

Oorlogen zijn rampzalig voor het klimaat, 
zo werd gesteld, en juist onduurzaamheid 
en onrecht geven vaak aanleiding tot con-
flicten. Duurzaamheid hangt zo ook direct 
samen met vredesvraagstukken.

De oude tradities en waarden van religies 
kunnen perspectief bieden in het omgaan 
met de aarde, natuur en onze omgeving, 
klonk het hoopvol. Uit religies kunnen ook 
verbindende waarden worden geput. De 
opkomende spiritualiteit kan een belang-
rijke weg zijn naar duurzaamheid. 

Voor welke oplossing dan ook, hij gaat 
alleen werken als er meer draagvlak is in de 
samenleving dan nu. Dat zou kunnen wor-
den bereikt door meer mensen en groepen 

te betrekken bij het zoeken naar oplossin-
gen. Daartegenover werd ingebracht dat het 
tot stand brengen van zo’n breed draagvlak 
te langzaam gaat voor de urgente problemen. 

Snellere verandering werd verwacht van 
aanpassingen van het systeem, bijvoorbeeld 
wat Cradle to cradle nastreeft: niet alleen 
bestaande producten langzaam minder 
slecht maken, maar in één keer beter. Tech-
nologie kan juist belangrijk zijn om deze 
nieuwe, meteen betere producten te maken.

Sinds de tijd van de Club van Rome is er 
gepraat over mooie beelden, bijvoorbeeld 
door De Kleine Aarde, maar de urgentie is 
nu te hoog om hiermee door te gaan. 
Daarom moet de politiek maatregelen 
nemen waarin rechtvaardigheid en men-
senrechten leidraad zijn. En ook hiervoor is 
het urgent om te werken aan draagvlak.

In de middag focuste de discussie op de 
rechtvaardigheid. Dat betreft vooral de 
positie van ‘het zuiden’ ofwel ontwikke-
lingslanden. Op dit terrein van globalise-
ring en internationale politieke organisaties 
als de G20 en de Verenigde Naties wordt 
vooral van de Nederlandse politiek actie 
verwacht. Werk aan de winkel voor lobby-
isten! Maar met de wereld als speelveld 
raakte de gedachtewisseling verspreid over 
alle windstreken. Van globale rechtvaardig-
heid als nieuwe sociale kwestie tot millen-
niumdoelen en van de rol en invloed van de 
Nederlandse politiek op het internationale 
speelveld tot de ecologische voetafdruk. De 
verslagen van deze discussies beveel ik van 
harte aan. Ze zijn -met veel meer- te vinden 
op de internetsite van Oikos (www.stich-
tingoikos.nl).

» Schetsen voor een duurzame toekomst
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Toekomstbeeld
De vraag naar het aantrekkelijk toekomst-
beeld bleef bij mij hangen, juist omdat er 
van de politiek momenteel relatief weinig 
visie te verwachten valt. Stel dat de voor-
stellen zouden worden uitgevoerd, tot welk 
toekomstbeeld leidt dit dan? En wie moet 
hiervoor dan wat precies doen? Ik pluk uit 
de verslagen van de bijeenkomsten.

De overheid dwingt bij bedrijven door 
maatregelen en wetten duurzame produc-
tieketens af en stimuleert met subsidies de 
ontwikkeling van duurzame producten. In 
internationale verbanden, zoals binnenkort 
in Kopenhagen, dringt zij aan op ver-
gaande verdragen. De politiek laat zich 
aanspreken door de kerken en neemt een 
voorbeeld aan hun klimaatmaatregelen. 
Internationale solidariteit en naastenliefde 
zijn de peilers van het klimaatbeleid, de 
overheid legt hebzucht wettelijk aan ban-
den. Oorlogen gelden als klimaatschending 
en worden internationaal verboden. 

De kerken gaan als organisaties hun eigen 
bedrijfsvoering doorlichten en verduurza-
men: zonnepanelen en windmolens instal-
leren, energieverbruik meten en verminde-
ren, duurzame verlichting aanbrengen. Ze 
zullen de politiek aanspreken en aanzetten 
tot meer duurzaamheid. Ze roepen hun 
leden op om duurzaam te leven. Daarmee 
maken ze de roeping van kerken waar. Ker-
ken zijn elkaar te groen af en geven het 
voorbeeld voor mens, maatschappij en 
politiek. Kerken en andere religies raadple-
gen hun oude tradities om gezamenlijke 
verbindende waarden te formuleren. 

Oikos werkt samen met veel, zo niet alle 
andere duurzaamheidsorganisaties. Deze 
zijn het eens over strategie en begrippen, 
schetsen samen een aantrekkelijk toe-
komstbeeld en ze bereiken een breed 
publiek, dat ook op grote schaal meedebat-
teert over nieuwe waarden en toekomst-
beelden. 

Betrokken burger
Op het bordje van individuele burgers en 
consumenten ligt eigenlijk maar een een-
voudige taak: zich duurzaam gedragen op 
alle terreinen van het leven. Ze voelen zich 
wel bang en onzeker over de klimaatveran-
dering en realiseren zich dat de ongeremde 
economische groei etc. op den duur niet 
houdbaar is. Maar ze vertalen de angst niet 
door zich tegen de islam te keren, maar 
juist door faire en duurzame producten te 

consumeren, waar mogelijk te consuminde-
ren. Nieuwe technologieën maken duur-
zame producten mogelijk waardoor de 
levenskwaliteit gelijk kan blijven. Burgers 
dragen breed vergaande politieke besluiten 
om klimaatverandering tegen te gaan (onge-
acht lastenverzwaring, minder autogebruik, 
duurdere producten). Hebzucht geldt niet 
meer als deugd, mede-deelzaamheid wel. 
Mensen in de westerse wereld erkennen dat 
hun gedrag oorzaak is van de problemen in 
ontwikkelingslanden, voelen zich over dit 
onrecht schuldig en kiezen voor rechtvaar-
dige verdeling en eerlijke wereldhandel.

Heldere en eenduidige voorlichting helpt 
kerkleden hun taak te overzien en de juiste 
keuzes te maken. Vanuit het besef van 
kwetsbaarheid voelen ze zich verbonden en 
kiezen voor soberheid voor het gebruik van 
minder materiaal en delen ze auto’s van de 
kerk. 

Het (internationale) bedrijfsleven was wat 
onderbedeeld in de documenten en discus-
sies. Maar uiteraard zullen bedrijven in het 
aantrekkelijke toekomstbeeld maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Zodat we 
hun producten zonder gewetensbezwaren 
kunnen consumeren. Met mate natuurlijk.

Dit schetsje is gauw getekend. Probeer 
het ook eens thuis bij de borrel of een goed 
glas (biologische fairtrade) wijn. Welke 
duurzaamheidskwesties moeten urgent 
worden aangepakt? Hoe ziet de wereld er 
uit als dat is gelukt? Welke stappen moeten 
hiervoor vanaf nu worden gezet? En welke 
bijdrage denkt u zelf te kunnen en willen 
leveren? Uw antwoorden kunt u meenemen 
naar de bijeenkomst van De Linker Wang 
op 21 november. 

Met dank aan Hans Meek voor zijn verslag van 
de netwerkbijeenkomst van Kerk en Milieu. 

» Schetsen voor een duurzame toekomst

Landelijke bijeenkomst De Linker Wang

Crisis als duurzame kans
Op 21 November 2009 organiseert de Linker Wang een landelijke bijeen-
komst voor leden en belangstellenden met als thema: ‘Crisis als duurzame 
kans’. De bijeenkomst vindt plaats van 10.30 tot 15.00 uur in het landelijk 
bureau van Groen Links, Oude Gracht 312 te Utrecht.

De thematische ondertitel van deze dag 
luidt: ‘Transition towns’ als concretise-
ring van de ‘Verklaring van Antwerpen’. 
In de Verklaring van Antwerpen pleit het 
platform duurzame en sociale economie 
(www.economischegroei.nl) voor een 
politieke ‘green new deal’, waarbij de 
integriteit van de biosfeer en de univer-
sele rechten van de mens twee onlosma-
kelijke peilers vormen voor een nieuwe, 
duurzame en sociale economie, met abso-
lute terughoudendheid in materiële con-
sumptiegroei en inzet van nieuwe, 
gedurfde technologie (zie ook artikel in 
De Linker Wang van maart 2009, pag 
11-13). Ook GroenLinks streeft dit doel 
na. 

Transition Towns is een uit Engeland 
afkomstige basisbeweging op milieu- en 
duurzaamheidsgebied. Ze wil op zo veel 
mogelijk plaatsen lokale groepen oprich-
ten die met elkaar een nieuwe, locale eco-
nomische organisatie proberen te realise-
ren zonder afhankelijkheid van olie of 
andere fossiele brandstof (http://transiti-
ontowns.nl/). Op 21 november is te zien 

en te beluisteren wat dit Transition 
Towns initiatief precies inhoudt en gaan 
we met elkaar van gedachten wisselen 
hoe we vanuit onze religieuze en spiritu-
ele inspiratie tegen zowel grootschalige 
als kleinschalige duurzaamheidsinitiatie-
ven aankijken, er mee om kunnen gaan 
en/of mee kunnen doen.

Na ontvangst met koffie en thee en een 
korte opening zal theoloog Erik Borgman 
een voordacht houden onder de titel ‘Tus-
sen urgentie en vertrouwen’. Hierna zal 
Paul Hendriksen van Transition Towns 
Nederland ons vertellen en laten zien hoe 
er bij dit initiatief niet alleen met hoofd 
en handen gewerkt wordt, maar vooral 
ook vanuit en met het hart. Na tijd voor 
lunch en ontmoeting zullen we tot 14.30 
uur in gevarieerde verwerkingsvormen 
onze ideeën, wensen, zorgen, dromen en 
beelden op het gebied van een duurzame 
toekomst met elkaar delen en uitwerken. 
Na een korte theepauze is er vanaf 14.45 
uur nog een korte huishoudelijke verga-
dering.
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Meer dan tweehonderd overwegend jon-
ge mensen zitten op vrijdag 21 augus-
tus in een volle circustent. Ze zijn 
bezoekers van het Xnoizz Flevofestival 
en luisteren naar Femke Halsema. Op 
dit christelijke jongerenevenement ver-
telt ze over haar boek ‘Geluk!’. Als niet-
gelovige zegt Halsema zich een vreemde 
eend in de bijt te voelen. En sommigen 
in de zaal benaderen haar ook op die 
manier. Maar, zo zegt ze, binnen 
GroenLinks zijn ook christenen actief. 
En voor festivalgangers die zich aange-
sproken voelen, is De Linker Wang de 
volgende dag met een informatiestand 
op het festival aanwezig.

Een vrouw van rond de twintig loopt het 
podium op en de muziek gaat langzaam 
uit. Ze pakt de microfoon en zegt: ‘We 
moeten nog even wachten. Mevrouw Hal-
sema heeft wat vertraging opgelopen.’ De 
muziek gaat weer aan. Links en rechts in 
de tent lezen mensen in het Nederlands 
Dagblad. Tien minuten later 
betreedt Femke Halsema, in 
een vlotte jurk, de volge-
stroomde tent.

Consumptie
Ze vertelt over de 
inhoud van haar boek. 
Aan de orde komen de 
krediet-, klimaat-, voed-
sel- en energiecrisis. En ze 
staat stil bij de samenhang 
van deze vier wereldwijde crises. 
Uiteraard komt de noodzaak om als maat-
schappij een andere richting in te slaan 
aan de orde. Consumptie hoort bij het 
leven, maar wel binnen de perken. Burgers 
onderling en de overheid moeten con-
sumptie niet tot doel verheffen. Want uit-
eindelijk gaat het om het geluk van alle 
mensen en het behoud van de schepping. 
Tot op zekere hoogte is welvaart een voor-
waarde voor een gelukkig leven. Maar 
teveel welvaart en te grote verschillen in 
welvaart maken de wereld er beslist niet 
beter op. Duurzaamheid en selectieve eco-
nomische groei zijn daarom broodnodig, 
aldus de GroenLinks partijleider.

Halsema’s woorden ontmoeten veel 
instemming. Het publiek, overwegend van 
orthodox-protestantse of evangelische 
huize, staat open voor haar maatschappij-
kritische verhaal. Uit de toon van het 
debat blijkt respect, maar soms ook iets 
van een kloof. ‘Hoe we het ook met elkaar 
eens zijn, we komen wel uit verschillende 
kampen’. Nee, zo wordt dat niet hardop 
gezegd natuurlijk. Maar het is wel de 
teneur die soms tussen de regels van het 
debat te beluisteren is. Gelukkig bena-
drukt de partijleider dat er ook christenen 
actief zijn binnen GroenLinks. En ze 
noemt Bas de Gaay Fortman en Ab Harre-
wijn. Helaas niet de in 2009 actieve men-
sen van De Linker Wang.

Hoofse liefde
Het debat waaiert diverse kanten op en 
gaat over openbaar vervoer, over de positie 
van de vrouw in de maatschappij en over 
technologie. Is niet alle prioriteit voor 
technologie de oorzaak van veel ellende, 

zo wil een vragensteller weten. 
Halsema: ‘Met technologie op 

zichzelf is niets mis. Het is 
de vraag waar je technolo-
gie voor inzet. Zonder 
technologie geen duur-
zame elektrische auto’s 
of levensreddende medi-
sche apparatuur. De 

internetrevolutie heeft ook 
iets fascinerends en biedt 

mensen nieuwe mogelijkhe-
den. Met internetdating kun je zelfs 

spreken van een terugkeer van de hoofse 
liefde. Partners hebben eerst maandenlang 
met elkaar gechat voordat ze elkaar voor 
het eerst ontmoeten. Dat moet in christe-
lijke kringen toch tot de verbeelding spre-
ken.’

Met de vraag of Halsema oog heeft voor 
de ‘echte oorzaak’ van de crises en of ze 
gelooft in God, is het moeilijk bruggen 
slaan. De spreekster is immers humanist. 
‘Dit lijkt wel op de laatste vraag die 
Andries Knevel altijd aan zijn gasten stelt’, 
werpt Halsema terug. Het publiek kan 
erom lachen. Dat te midden van alle crises 
er misschien ook een zingevings- of spiri-

tuele crisis is, kwam zo helaas niet ter 
sprake. Terwijl ook een humanistische 
GroenLinkser daar zinnige dingen over 
zou moeten kunnen zeggen. 

De vraag hoe Halsema aankijkt tegen de 
rol van kerken, leidt tot meer verbinding 
en herkenning. ‘Ik merk als Tweede-Ka-
merlid dat er veel goede dingen gebeuren 
vanuit kerken, bijvoorbeeld rond de 
opvang van vluchtelingen en asielzoekers. 
En het valt me op dat ik vaak door kerken 
en christelijke gezelschappen wordt 
gevraagd om over mijn boek te vertellen,’ 
aldus Halsema.

Informatiestand
De volgende dag, zaterdag 22 augustus, 
staat De Linker Wang de hele dag met een 
informatiestand op het festival. De stand 
wordt bemenst door de schrijver van dit 
artikel en de 22-jarige Sebastiaan Hex-
spoor. De festivalgangers nemen verspreid 
over de dag zo’n tachtig exemplaren van 
De Linker Wang mee, tientallen wervings-
folders en 45 mensen doen mee aan de 
Linker Wang Quiz: tien meerkeuzevragen 
over geloof en politiek (vragen, antwoor-
den en prijswinnaars staan op de site van 
De Linker Wang). De drie prijswinnaars 
ontvangen een gratis jaarabonnement. Uit 
gesprekken in de informatiestand blijkt 
dat het publiek diverse achtergronden en 
opvattingen heeft. Van verbazing (‘dat kan 
toch niet: geloof en GroenLinks?’ en ‘als 
christen stem je toch op de ChristenUnie’) 
tot instemmende reacties (‘wat goed dat 
jullie hier staan’ en ‘ik stem al jaren op 
GroenLinks’). 

De Linker Wang op christelijk evenement

Festivalpubliek waardeert Halsema
Theo Brand

Het Xnoizz Flevo Festival is een meer-
daags openluchtfestival dat sinds 1978 
jaarlijks in augustus wordt georgani-
seerd. Het festival profileert zich door 
haar christelijke identiteit en biedt een 
programma van live (gospel) popmu-
ziek, sprekers, theater, cabaret, sport en 
film. Het festival trekt elk jaar ongeveer 
tienduizend bezoekers, het merendeel 
tussen 16 en 30 jaar.



5. Jongetje in een verwoest dorp in het noordwesten. (flickr/hdptcar/unicef/Pierre Holtz) 
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2. Veel mensen schuilen in de bush een paar kilometer van hun dorp, omdat dit veiliger is (flickr/hdptcar/undp). 3. VN-konvooi passeert een gewapende man (flickr/hdptcar/unicef)

4. Twee rebellen in het noordoosten (flickr/hdptcar/unicef/Pierre Holtz) 

1. Rustende rebel (flickr/hdptcar/unicef/Pierre Holtz). 
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De vergeten oorlog van Centraal Afrika
Christian Jongeneel

Sommige oorlogen halen geregeld de krant, doorgaans omdat er 
westerse landen bij betrokken zijn. Er zijn echter ook conflictgebie-
den die zelden de krant halen. Meestal liggen die in Afrika en eisen 
ze ieder voor zich meer levens dan de Amerikaanse bezetting van 
Irak of de schermutselingen in Afghanistan. Kongo, Somalië, Sudan 
doen vermoedelijk wel een belletje rinkelen. Maar de Centraal Afri-
kaanse Republiek (CAR)?

De CAR is een voormalige Franse kolonie met een democratisch 
gekozen president, wiens invloed echter niet verder reikt dan de 
hoofdstad Bangui. De rest van het land is overgeleverd aan wette-
loosheid, met daartussendoor een enkele ngo, die hulpgoederen bij 
de bevolking probeert te brengen.
In het noorden grenst de CAR aan Sudan en Tsjaad. De oorlog in de 
Sudanese provincie Darfur raakt ook dit gebied van de CAR, met 
strijders en vluchtelingen die over de grens trekken. Sudanese en 
Tsjadische opstandelingen lanceren er aanvallen op de legers van 
hun respectievelijke landen. Twee binnenlandse rebellengroepen 
hebben het gemunt op president François Bozizé, en het leger treedt 
meedogenloos op tegen hen en iedereen die ze van steun verdenken.
In het zuidoosten van de CAR houdt het van oorsprong Ugandese 
Lord’s Resistance Army huis. Deze groep, waarvan de leiders door het 
Internationaal Strafhof gezocht worden, beweegt zich plunderend 
tussen Uganda, Kongo, Sudan en de CAR. De Kongolese rebellen-
leider Jean-Pierre Bemba, die vanuit het zuiden van de CAR ope-
reerde, staat inmiddels wel voor het hekje in Den Haag. Het westen 
van de CAR is het rustigst, al worden ook daar regelmatig gewa-
pende bandieten gesignaleerd die hulptransporten vanuit Kame-
roen overvallen.

2. Veel mensen schuilen in de bush een paar kilometer van hun dorp, omdat dit veiliger is (flickr/hdptcar/undp). 3. VN-konvooi passeert een gewapende man (flickr/hdptcar/unicef)

6. Vluchtelingetje uit Darfur (flickr/hdptcar/unhcr/Nicolas Rost) 7. Kind toont lege kogelhulzen (flickr/hdptcar/unicef/Pierre Holtz)

6

7



14
oktober 2009 – nr 4

Feminist: beter boeddhist dan christen? 
Marianne Mak

Christelijke feministische theologie gaat 
uit van de ervaringen van vrouwen en 
kent verschillende strategieën, bijvoor-
beeld onderzoek van teksten die door 
vrouwen geschreven zijn en van teksten 
waarin vrouwen een rol spelen, onderzoek 
van de sociale, religieuze en politieke con-
text waarin teksten ontstonden en waarin 
vrouwen leefden, en het opnieuw interpre-
teren van teksten. Deze strategieën zijn 
ook in het boeddhisme te vinden. Er is 
onderzoek van teksten die door vrouwen 
zijn geschreven: de Therigatha, over de 
ervaringen van de vroege vrouwelijke vol-
gelingen van de Boeddha. De Therigatha 
hebben een evenknie in de Theragatha, 
die over de monniken gaan. Uit een verge-
lijking tussen de Therigatha van de non-
nen en de Theragatha van de monniken 
blijkt dat de vrouwen veel meer strijd 
moesten leveren om non te worden dan de 
mannen om monnik te worden. Waar-
schijnlijk kregen zij met meer weerstand 
te maken omdat zij de normale rollen van 
vrouwen (trouwen en kinderen baren) 
negeerden. Van mannen werd het verlaten 
van de normale rolpatronen makkelijker 
geaccepteerd; bovendien waren mannen 
die niet trouweden, maar ascese betracht-
ten al langer bekend en aanvaard. 

Essentie scheiden van cultuur
Het boeddhisme van onze tijd kent ver-
schillende stromingen, onder andere The-
ravada boeddhisme, Mahayana boed-
dhisme, Zenboeddhisme en Tibetaans 
boeddhisme. In het Westen zijn met name 
de laatste twee stromingen in opkomst. In 
het Tibetaans boeddhisme kunnen non-
nen niet volledig gewijd worden terwijl 
monniken wel die mogelijkheid hebben. 
Bij westerse vrouwen die opgegroeid zijn 
met gelijkheid tussen vrouwen en mannen 

en die boeddhistisch non worden, roept 
deze ongelijkheid weerstand op. Zij lossen 
dat bijvoorbeeld op door de essentie van 
het boeddhisme en de Tibetaanse cultuur 
van elkaar te scheiden. Zoals het boed-
dhisme in elke cultuur waar het wortel 
schoot, betekenisvol is gemaakt, zo verta-
len vrouwen teksten, interpreteren deze en 
maken ze betekenisvol voor de huidige 
Westerse cultuur. Vrouwen nemen wel lei-
dende rollen op zich maar hebben in 
boeddhistische centra en tempels vaak 
nog ondersteunende rollen. 

Man worden
Het boeddhisme heeft zich ontwikkeld in 
een patriarchale maatschappij en is daar 
natuurlijk door beïnvloed. Vrouwen waren 
weinig autonoom want ze moesten gehoor-
zaam zijn aan hun vader, echtgenoot of 
zonen. Afhankelijk van de stroming in het 
boeddhisme kunnen vrouwen wel of niet 
verlichting, nirvana, bereiken. In de Lotus-
sutra, één van de belangrijkste teksten van 
het Mahayana boeddhisme, kan een 
vrouw verlichting bereiken. Een voorbeeld 
is de Naga-prinses, maar zij moet hiervoor 
wel in een man veranderen. Nog niet echt 
gelijk, dus, maar in een andere sutra kan 
Jewel Brocade gewoon vrouw blijven, ook 
als zij verlichting bereikt. Een argument 
dat transformatie van vrouw in man nodig 
was, is dat het anders niet geaccepteerd 
werd in die tijd. Maar als het boeddhisme 
niet-egalitaire ideeën opnam in haar 
canon, waren die ideeën kennelijk niet zo 
tegenstrijdig met de eigen leer. Het verhaal 
over Jewel Brocade laat zien dat transfor-
matie geen noodzakelijke voorwaarde was 
voor een vrouw om verlichting te bereiken. 

Vrouwen zijn vaak moeder maar moe-
ders zijn in het Boeddhisme eigenlijk 
slecht af: zij kunnen hun kinderen niet 

negeren en zijn hierdoor altijd gebonden 
en gehecht. Dat is een nogal lastige uit-
gangspositie in een religie waarin gehecht-
heid een groot obstakel is om de verlich-
ting te bereiken.

Boeddhisme en feminisme
Hoe staat het met de boeddhistische leer? 
Een belangrijk aspect in het boeddhisme 
is leegte, vergankelijkheid. Alles is leeg, 
vergankelijk, een constructie van taal of 
van bewustzijn: dan zou er geen ongelijk-
heid hoeven te zijn tussen vrouwen en 
mannen. Rita Gross merkt op: ‘Boed-
dhisme is feminisme, tenminste als het 
boeddhisme trouw is aan zichzelf.’ Boed-
dhisme en feminisme kunnen elkaar vin-
den in het gezamenlijke doel van bevrij-
ding. Het boeddhisme kent onder invloed 
van de patriarchale samenleving waarin 
het ontwikkeld is, misschien niet echte 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
maar de basisleer en basissymbolen zijn 
wel egalitair, laat Gross (zelf boeddhist) 
zien in haar boek ‘Buddhism beyond patriar-
chy’ (Boeddhisme voorbij patriarchaat, 
red). 

Boeddhanatuur
Eén strijd die feministisch boeddhisten 
niet hoeven te leveren is die over een man-
nelijke schepper-god. Het boeddhisme 
kent geen schepper-god. Mannen hebben 
niet meer waarde door een mannelijke 
schepper-god. Omdat er geen schepping is, 
is er ook niet een scheppingsordening, 
zoals in het christendom, die nogal parten 
speelt/heeft gespeeld op het gebied van 
gelijkheid van vrouwen en mannen. 

Geen schepper-god en scheppingsorde-
ningen maar wel karma als mogelijk knel-
punt voor vrouwen want je kunt toch 
beter niet als vrouw geboren worden. 
Karma geeft oorzaak en gevolg aan: wat je 
doet en met welke intentie, heeft gevolgen 
voor je karma en wedergeboorte. Een 
vrouwenleven was of is verre van ideaal en 
minder aantrekkelijk dan een mannenle-
ven. Het traditionele boeddhisme vermijdt 
dan ook liever vrouwelijke wedergeboorte. 

Maar er is een ander begrip: tathagata-
garbha, Boeddhanatuur, letterlijk Boed-
dha-embryo. Deze letterlijke betekenis 
waardeert het vrouwelijke op. Belangrijker 

Het boeddhisme moet haast wel een paradijs zijn voor vrouwen die gelijkheid 
nastreven. Geen scheppingsordening waarbij de man eerst geschapen werd en de 
vrouw later, geen schepper-god die meestal als mannelijk gezien wordt en mannen 
zo indirect meer waarde geeft. Deze aspecten, die in het christendom de ongelijk-
heid tussen mannen en vrouwen vaak legitimeerden, kent het boeddhisme niet. 
Helaas, boeddhistische nonnen hebben veelal een lagere status dan monniken. Kun 
je als feministe maar beter geen boeddhist zijn? Bestaat er feministisch boeddhisme 
net zoals er in het christendom feministische theologie is? Marianne Mak 
 onderzocht deze vraag tijdens haar studie theologie en doet verslag van haar 
bevindingen.
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Het programma van de Wereldraad van Kerken ter bestrijding 
van racisme (PCR-programma) bestond 40 jaar. De Raad van 
Kerken in Nederland mocht de daarbij passende studieconferen-
tie organiseren.

Dag 1: Voorbereiding.
Daags voor de conferentie nemen we nog een keer alles door. 
Vooral de komst van de koningin bij het slot vraagt minutieuze 
voorbereiding. Namen op stoelen. Veiligheidscontroles. Informa-
tie naar het Hof over de mensen die de koningin mag spreken. 
Maar ook het regelen van onderkomens voor de andere gasten. 
Het zorgen voor eten. Excursies. Eindeloos veel details.

Dag 2: Opening.
De secretaris-generaal van de Wereldraad, Sam Kobia, houdt de 
openingsmeditatie in de Maartenskerk in Doorn. Wat is die man 
slecht verstaanbaar. Een Keniaan die Engels spreekt en nauwe-
lijks rekening houdt met de galm in de middeleeuwse kerk. Maar 
wel een goede tekst. ‘Met de vreemdeling delen we niet alleen 
een glas water en stuk brood, maar het door God gegeven avon-
tuur van het leven zelf ’. En: ‘Racisme is een zonde tegen God’. 
Zelf moet ik iets zeggen tijdens de receptie. Ik vertel over de 
meer dan 4000 officiële klachten over racisme binnen Neder-
land. Sam Kobia reageert direct. Hoe het toch zit met die partijen 
in Nederland die wonnen tijdens de Europese verkiezingen, par-
tijen die zich tegen migranten keren. Het is wel duidelijk dat het 
imago van Nederland als tolerant land aan flarden ligt.

Dag 3: Gastvrij.
Baldwin Sjollema, de eerste directeur, zet de toon voor de inlei-
ders. Hij herinnert aan de geschiedenis. De PCR was vooral 
gericht op de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. Hij denkt nu 

eerder aan Fort Europa. Hij pleit voor een herontdekking van het 
begrip ‘gastvrijheid’. Een mooi begrip. Zeker vanuit geloofsper-
spectief: Abraham was gastvrij en bleek achteraf God zelf onder-
dak te hebben verleend.

Dag 4. Palestijnen.
De slotverklaring komt in zicht. Diverse minderheden beginnen 
een eigen lobby onder het motto: wie is het zieligst? Uit onder-
zoek blijkt dat de Roma’s het meest gediscrimineerd worden in 
Europa. Een Engelsman breekt een lans voor Dalits in India. 
Nora Carmi staat voor Palestijnse zaak. Ze lijkt haar doel te 
bereiken. Het concept van de slotverklaring noemt zionisme een 
zonde. De tegenlobby komt op gang. ‘Als je dat er in zet kost het 
ons veel geld van kerkleden’ zegt iemand. ‘Maak er van: som-
mige vormen van zionisme zijn racisme’. Nora is tegen. Alsof er 
ook vormen zijn van zionisme die legitiem zijn. De eindtekst 
pleit voor ‘mensen die lijden onder raciale discriminatie, zoals 
het Palestijnse volk’. Een ICCO-afgevaardigde is teleurgesteld. 
‘De angel is er uit’.

Dag 5. Majesteit.
De majesteit komt. Daarom komt ook RTL-Boulevard. We zijn in 
de wolken. Nu nog zorgen dat de televisie iets uitzendt. We vra-
gen Michael Blair. Een pikzwarte Canadees. Kleurrijk. We geven 
wat tips. ‘Waarschijnlijk vragen ze alleen naar wat je van de 
koningin vindt. Zeg iets liefs over haar’. De voorspelling komt 
uit. Michael heeft het begrepen: ‘It was an honour for me as a black 
man to shake hands with the queen. I will not wash my hands for a 
while’.

Klaas van der Kamp is algemeen secretaris van de Raad van Kerken

Dagboek: Racisme

nog is dat de Boeddhanatuur geen gender 
heeft, hetzelfde is in mannen en vrouwen. 
Geen legitimering dus van gender-hiërar-
chie of voor het belemmeren van vrouwen 
om verlicht te worden. 

Wereld te winnen
Er zijn binnen het boeddhisme duidelijk 
sporen te vinden van feministisch boed-
dhisme. Het boeddhisme lijkt op het 
gebied van gelijkheid zelfs een voorsprong 
te hebben op het christendom: geen 
schepper-god die mannen in hun ogen 
meer waarde geeft, geen scheppingsorde-
ning, een centraal thema van vergankelijk-
heid dat onderscheid tussen mannelijk en 

vrouwelijk van alle belang ontdoet. Verder 
is het boeddhisme goed te interpreteren 
vanuit het feministische perspectief van 
gelijkheid. Of je als feministe goed af bent 
als boeddhist is de vraag, net zo goed of je 
als feministe goed af bent als christen. Het 
boeddhisme lijkt in zichzelf meer aan te 
sluiten bij het feministische ideaal van 
gelijkheid van iedereen. Ook het boed-
dhisme is echter een kind van zijn tijd en 

is ontwikkeld in een patriarchale of beter – 
om met Elizabeth Schussler Fiorenza te 
spreken – kyriarchale* samenleving en 
ook daar is nog een wereld te winnen op 
het gebied van gelijkheid.

*  De term kyriarchaat is gebaseerd op de Griekse woorden voor ‘heer’ of ‘meester’ en ‘heersen 
over’. Schussler Fiorenza geeft de voorkeur aan de term kyriarchaat boven patriarchaat omdat 
de ongelijkheid niet alleen langs lijnen van gender loopt maar ook langs die van ras, sociale klasse 
etc. Kyriarchaat geeft aan dat er een elite is van heersers/meesters die heersen over andere men-
sen. Vaak mannen die heersen over vrouwen maar ook over andere mannen.

Klaas van der Kamp
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De planning van dit samenzijn werd tradi-
tiegetrouw afgestemd op cycli van de 
natuur: van nieuwe maan 22 juli tot 
nieuwe maan 20 augustus 2009 was de 
gathering zelf, in de weken ervoor de 
opbouw en in de weken erna de opruiming 
en schoonmaak. Het hoogtepunt was de 
volle-maanviering van 5 op 6 augustus. Op 
dat moment waren er ruim 2000 mensen 
met vele nationaliteiten, culturen, religies 
en achtergronden. Ongeveer de helft van 
hen was afkomstig uit de omringende lan-
den zoals Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland 
en Moldavië. Ruim 40% kwam uit EU-lan-
den en Scandinavië, de overigen uit de rest 
van de wereld: Israël, Noord- en Zuid-
Amerika, Zuid-Afrika en India. 

Informele ‘Checks and balances’ 
Niemand heeft het recht een algemeen-gel-
dende uitspraak te doen over wat de ‘Rain-
bow Familie’ precies is. Sterker nog: nie-
mand mag namens ‘dé’ Rainbow Familie 
spreken. Dat is maar goed ook. De infor-
mele checks and balances binnen de Rain-
bow Familie voorkomen dat één of enkele 
groeperingen en personen de overhand 
krijgen. In dit artikel deel ik mijn visie op 
de vraag wat ik versta onder de ‘Rainbow 
Familie’ – vooral aan de hand van thema’s 
die bij mijn weten de belangstelling hebben 
van lezers van De Linker Wang. (voetnoot 
1)

Persoonlijk zie ik de Rainbow Family of 
Living Light als een informeel, internatio-
naal netwerk met mensen van diverse ach-
tergronden, nationaliteiten en culturen. 
Interreligieuze en interculturele dialoog 
komt daar vanzelf tot stand via alle moge-
lijke workshops, ‘praatcirkels’ en andere 
gesprekken. In de Rainbow Familie zijn er 
allerlei vrijzinnige varianten te vinden van 
religieuze stromingen, onder andere joden-
dom, soefisme en andere vrijzinnige varia-

ties op de islam, christendom, hindoeïsme, 
‘ietsisme’ en verschillende animistische 
benaderingen. Geen enkele culturele, reli-
gieuze of politieke stroming krijgt voor-
rang boven de andere; voor elke kleur van 
de regenboog is er ruimte en diep respect.

Sinds ruim 30 jaar spreidt dit netwerk 
vanuit de VS en West-Europa zich steeds 
verder uit over de hele wereld. Tijdens de 
Europese Gathering in Oekraïne werd de 
Rainbow Familie van Wit-Rusland in het 
leven geroepen. 

Wat in dit informele netwerk gedeeld 
wordt, valt duidelijk te benoemen: een 
passie voor de natuur en moeder aarde, 
een drang naar vrijheid én een sterke, 
natuurharmonische gemeenschapszin, 
wars van materialisme. Het sociale, ecolo-
gische en spirituele engagement is er zeer 
sterk. Ook kun je er een interessante 
balans observeren tussen gezond individu-
alisme en gemeenschapszin. Zowel indi-
vidu als gemeenschap komen goed tot hun 
recht in de Rainbow Familie. Verder is er 
een principiële non-organisatie, zonder lei-
der of overheersende groep. Ook is er geen 
formele organisatie, zetel of rechtspersoon. 
Alle besluiten worden genomen via con-
sensusbesluitvorming in speciale raden en 
praatcirkels. De gang van zaken in de keu-
ken wordt bepaald via een ‘keukenraad’. 
Het geld komt binnen via vrijwillige bij-
dragen in de ‘magische hoed’ (magic hat) 
die rondgaat bij elke maaltijdcirkel die 
tweemaal daags plaats vindt; in grote lij-
nen wordt de besteding ervan bepaald via 
de magic hat council, een speciaal beraad 
van mensen die zich opwerpen om zich 
met het geld bezig te houden.

Mini-samenleving
De plaats en tijd van een volgende Rain-
bow Gathering komt aan de orde in de 
Vision Council, het beraad waarin visies op 

de grote lijnen worden uitgewisseld en 
belangrijke besluiten worden genomen. De 
gang van zaken in de ‘huidige’ gathering 
wordt er grondig geëvalueerd. Ieder die 
aan een gathering deelneemt, heeft ook het 
recht plaats te nemen in zo’n beraad. 

In het algemeen functioneert een Rain-
bow Gathering als een tijdelijke mini-sa-
menleving met alles wat er bij hoort: keu-
ken, waterleiding, gemeenschapstenten, 
afvalverwerking en zelfs een ‘healing area’ 
met artsen, verpleegkundigen en anderen 
met geneeskrachtige of therapeutische 
kwaliteiten. Alles wordt als het ware van 
onderop geregeld – ieder pakt een klus aan 
waar zij of hij een visie op heeft. Proble-
men worden aangepakt vanuit een ‘shanti 
sena’ benadering - een aanpak gericht op 
de-escalatie en minimalisatie van geweld. 

Niet geïdoliseerd
Tussen de Rainbow Gatherings door wor-
den talrijke pogingen ondernomen om iets 
van de ‘spirit’ van deze bijeenkomsten uit te 
werken in woon-werkgemeenschappen – 
vooral in Europa, de VS, Australië, Nieuw-
Zeeland, India en Israël. Ook op gebied van 
onderwijs, economie en duurzaam samen-
leven komen steeds meer initiatieven van 
mensen die aan deze gatherings deelnemen. 
Verder zijn er kleinere groepen die bewust 
tussen de gatherings door een rondreizend, 
nomadisch bestaan leiden.

Oude tradities
Waar de ‘Rainbow Familie’ precies van-
daan komt? Daarover wordt verschillend 
gedacht. 

Sommigen schrijven het toe aan een 
legende van de Hopi-indianen, een stam in 
Florida. In deze legende wordt de mens-
heid opgedeeld in elf hoofdstammen, die 
samen alle culturen, religies en talen verte-
genwoordigen. In een tijd dat de natuur in 
gevaar zou zijn, zou er een twaalfde stam 
ontstaan – de zogenaamde ‘krijgers van de 
regenboog’, bestaande uit bewust levende 
en werkende mensen uit de andere elf 
hoofdstammen. 

Anderen twijfelen aan deze lezing en 
zien de Rainbow Familie vooral als een 
nasleep van de sociaal-culturele ontwikke-
lingen in de jaren 60 en 70. Hippies kwa-

Een visie op de ‘Rainbow Family’’

Sociaal, ecologisch en spiritueel

De jaarlijkse Europese Rainbow Gathering vond de afgelopen zomer plaats in de 
Karpaten, een gebergte in het uiterste westen van Oekraïne, vlakbij de grenzen van 
Polen, Slowakije en Hongarije. Bewust was er weer een plaats gekozen ver van de 
bewoonde wereld, midden in de natuur. Sinds een jaar of veertig komen steeds 
meer mensen uit heel de wereld bij elkaar in regionale, nationale, Europese of 
internationale ‘Rainbow Gatherings’ in steeds meer landen. Ze delen een passie 
voor natuur en een sterke relativering van materialistische verlangens. Bas Roufs 
was er dit jaar weer bij en geeft zijn visie op deze beweging.

Bas Roufs
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men samen in natuurgebieden in de VS en 
elders en probeerden daar al doende het 
bijbehorende levensgevoel in de praktijk te 
brengen en te verstevigen. 

Wel is duidelijk dat er diverse cultuur-
historische tendensen zijn die van aan-
zienlijk oudere datum zijn, maar die in de 
Rainbow Familie samenkomen. De neiging 
bijvoorbeeld om je af te zonderen van de 
grote stedelijke samenleving en het bijbe-
horende materialisme is al eeuwen terug te 
vinden bij monniken en monialen zoals 
Franciscanen en Kartuizers. Vergelijkbare 
tendensen zijn te vinden in oude tradities 
bij Boeddhistische en Hindoeïstische 
kloosters. De romantische gerichtheid op 
motieven zoals natuur, gevoel, emotie en 
gemeenschapszin is terug te vinden in de 
Duitse romantiek en Nederlandse kunste-
naarskolonies in de 19de eeuw. 

Touwtjes en plakband 
Natuurlijk gaan er ook allerlei dingen mis, 
net als in ieder ander menselijk verband en 
samenzijn. Ook het fenomeen ‘Rainbow 
Gathering’ kan beter met realiteitszin 
benaderd worden. Sterker nog, een ‘Rain-
bow Gathering’ lijkt losjes van ‘touwtjes en 
plakband’ samen te hangen. Maar 
ondanks deze schijnbare fragiliteit zijn er 
al veertig jaar Rainbow Gatherings. Dat 
hangt nauw samen met de checks and 
balances – in combinatie met een sterk spi-
rituele inslag dat het belang van een ego of 
een groep overstijgt. 

De delicate consensusbesluitvorming in 
de ‘Vision Council’ in Oekraïne is hiervan 
een goed voorbeeld. Er moest een keuze 
gemaakt worden tussen twee legitieme uit-
nodigingen voor de Europese Gathering in 
2010: voor Moldavië en voor Finland. 
Beide uitnodigingen werden gedragen 
door betrouwbare, gecommitteerde men-
sen die hun verantwoordelijkheid voluit 
wilden nemen. Voor beide uitnodigingen 
waren er goede argumenten aan te voeren. 
In het voordeel van Moldavië sprak niet 
alleen het prettige klimaat en landschap, 
maar ook de mogelijkheid om daar te 
komen zonder visa: voor mensen uit oost 
én west. 

Anderzijds was er een sterke energie 
richting Finland. Dit had te maken met de 

mogelijkheid die door velen gevoeld werd 
om juist daar de Rainbow Familie weer in 
contact te laten komen met basiswaarden 
en -tradities die de afgelopen jaren onvol-
doende aan bod waren gekomen. Dit heeft 
niet alleen te maken met de natuur en de 
prettige zomers daar, maar ook met het 
sterke contact dat de Scandinavische ‘Ting’ 
heeft met die tradities. De ‘Ting’ is een 
Noordeuropese variant van de Rainbow 
Familie. Kortom, het gevoel via Finland 
terug te kunnen gaan naar de wortels gaf 
de doorslag voor het consensusbesluit dat 
op 16 augustus is gevallen: de Europese 
Gathering in 2010 zal daar plaatsvinden. 

Deze consensus was het resultaat van 
een delicaat onderhandelingsproces. Rus-
sen, Oekraïeners en Witrussen waren aan-
vankelijk helemaal niet geporteerd voor 
Finland – vanwege de problemen die ze 
hebben om aan een ‘Schengenvisum’ te 
komen. Het was navrant om mee te maken 
hoe een recente ontwikkeling, de steeds 
dichtere grens van het ‘Fort Europa’, de 
gang van zaken in en rond de Vision 
Council beïnvloed heeft. Maar de heilige 
geest waait waarheen hij wil en laat zich 
niet door dit soort bureaucratische over-
wegingen inperken. En als je ergens echt 
wilt kunnen komen, dan kun je er ook 
komen. Deze inzichten werden gaandeweg 

ook gemeengoed bij de zusters en broeders 
uit de voormalige Sovjet-Unie. Verder 
spannen Scandinaviërs en andere West-
Europeanen zich in om mee te zoeken 
naar mogelijkheden om aan visa te komen.  

Sterke gemeenschapszin 
Tot slot. Wat mij aanspreekt in een Rain-
bow Gathering is moeilijk exact onder 
woorden te brengen. Wél kan ik het aan-
duiden met een voorbeeld: de zeer sterke 
gemeenschapszin die ik voel als we in het 
begin van een maaltijdcirkel in een grote 
kring staan, hand in hand, bij het zingen 
van een lied bij een ondergaande zon in 
een zeer mooi landschap. Dit gevoel geeft 
een duiding van datgene wat ik wérkelijk 
belangrijk vind in het leven. Al het andere 
is voor mij commentaar, invulling en 
detail. 

Bas Roufs is lid van de stuurgroep van De Lin-
ker Wang. Tevens is hij actief betrokken bij de 
Rainbow Familie en heeft hij daarom deelgeno-
men aan de Europese Gathering in Oekraïne. 

Noot:
Zelf draag ik zorg voor een Engelstalige website 
over de Rainbowfamilie; op en vanuit die site 
zijn diverse andere visies op dezelfde vraag te 
vinden: http://circleletter.rainbowinfo.net/

De maaltijdcirkels zijn het kloppende hart van een Rainbowgathering.
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De ervaringen van Henny Groenen met ...

... omgekeerde missie
Job van Keulen

Groenen groeide op in een goed katholiek 
gezin en wist al vroeg in zijn leven dat hij 
missionaris wilde worden. Hij genoot van 
de geborgenheid van het Rijke Roomse 
leven in de voor- en naoorlogse jaren en 
wilde dat ook uitdragen. Aan armen en 
onwetenden het evangelie brengen. De leer 
die hij thuis, op school en in de kerk kreeg 
aangeboden onderwijzen. Hij ging al in 
1962, na zijn priesterwijding, naar Brazilië, 
waar hij in Sao Paulo zijn wijsheid mocht 
doceren aan jonge mannen en later als pas-
tor mocht werken in een klein plaatsje in 
het binnenland. Zoals hij dat gewend was, 
passend in de officiële katholieke cultus.

Het eerste signaal dat hij toch niet zo 
goed bezig was, kwam al gauw. Een man 
die een dood kindje in een kartonnen doos 
voor het altaar op de grond zet, knielt, bidt 
en huilt. De pastorale hulp van Groenen 
wordt ruw afgewezen. De man gaat huilend 
met zijn doos naar buiten, in de regen, om 
zelf zijn kindje te begraven op een plaats 
waar hem dat niets kost. Groenen blijft in 
verwarring achter, in twijfel over zijn missie.

Bevrijdingstheologie
Groenen ontdekt gaandeweg de politieke 
werkelijkheid in Brazilië. Een genadeloze 
dictatuur die geen tegenspraak duldt, men-
sen martelt en laat verdwijnen. Een econo-
mie die arme mensen armer maakt. Landei-
genaren die de massale armoede uitbuiten 
in hun voordeel. En de kerk die veelal op 
de hand van de dictatuur is en meewerkt 
aan berusting in het onrecht. 

Hij komt in aanraking met het volk dat 
die dictatuur ondergaat en met het eenvou-
dige volksgeloof dat hen op de been houdt. 
In basisgemeenten delen de mensen samen 
hun bestaan. Laten zich inspireren door de 
bijbelse verhalen. Vooral de verhalen over 
Jezus, zoals hij rondtrok en het lot van 
armen deelde. Groenen wordt geconfron-
teerd met het begin van wat later de bevrij-
dingstheologie werd genoemd.

‘... niet denken vanuit kerk, school, ziekenhuis, maar vanuit de andere kant, vanuit 
mensen die niet geïdentificeerd zijn met ‘het systeem’, de volkse mens, de buitenstaan-
der, de cliënt, de arme, de naamloze die niet meetelt.’ Deze en nog veel meer teksten met 
soortgelijke strekking vind je in de autobiografie van Henny Groenen (1936) onder de 
titel ‘Heb je soms wat te drinken voor mij? Ervaringen met omgekeerde missie’.

Daar leert hij veel van. In 1971 komt hij 
tot het besef dat hij terug moet naar Neder-
land om nog wat te studeren. Hij doet dat 
in Nijmegen. Een doctoraal opleiding pas-
toraal-theologie. Volgt colleges bij Schille-
beeckx en andere vrijzinnige katholieke 
geleerden. Leest boeken van onder andere 
Hans Küng. Zijn afstudeerscriptie krijgt als 
titel: ‘Werkelijkheidservaring & Pastoraal 
handelen van de kerk’. 

Kant kiezen
Hij komt tot een geheel andere kijk op 
kerk, religie en geloof dan de traditionele. 
Zoiets als hij later in zijn autobiografie zal 
 schrijven:

‘De navolging van Jezus wordt heel con-
creet als het Jezus-verhaal niet wordt ver-
schraald tot de boodschap van het lijden 
en de dood en de verrijzenis van een 
Godszoon, maar alle accent legt op de 
manier van leven van Jezus, hoe hij zelf 
optrad in allerlei situaties, hoe hij mensen 
toonde hoe alles anders wordt als je begint 
bij de armen en mensen in liefde bijeen 
weet te brengen en dat hij dáárom geëxe-
cuteerd werd als logisch gevolg van zijn 
optreden.’

In die tijd ontmoet hij ook opnieuw Hil-
degard, een Duitse verpleegkundige. Zij 
vraagt hem ten huwelijk, maar hij moet 
daar nog even over nadenken, zo ver-
trouwd als hij is met het celibaat. Zij gaat 
hem voor naar Brazilië, om dienstbaar te 
zijn aan mensen waarvoor zij wat kan bete-
kenen. Hij gaat haar achterna als zijn studie 
is afgerond, anderhalf jaar later. Daar trou-
wen ze en samen gaan ze aan het werk in 
hun ‘omgekeerde missie’. In een dorpje. Ze 
voegen zich bij de arme vissers die hun 
hoofd boven water proberen te houden. Als 
ze daar duidelijk en in het openbaar de 
kant van de vissers kiezen in een conflict 
met rijken die hen de grond afhandig pro-
beren te maken waarop hun povere huisjes 
staan, moeten ze vluchten. Beschuldigd van 

communisme, wat in die tijd daar je leven 
kon kosten.

Fetisj
Ze keren voor een jaar terug naar Nijmegen. 
Groenen gebruikt zijn ervaringen voor ver-
dere studie en promoveert op een proef-
schrift dat verschijnt in het Duits onder de 
titel ‘Schisma zwischen Kirche und Volk. Ein 
praktische theologische Fallstudie des Volkska-
tholizismus in Nordostbrasilien’.
Tot 1983 werken ze daarna in de verarmde 
binnenlanden van Brazilië. Ze delen hun 
lot met dat van dagloners, rietsnijders, 
landloze boeren en hun gezinnen en deel-
hebbend aan hun eenvoudige, volkse reli-
gie. Zich bemoeiend met van alles en nog 
wat om voor hen het leven dragelijk te 
maken. Ze doen een schat aan ervaringen 
op waarvan het boekje bol staat.

Terug in Nederland valt Groenen met 
zijn neus in de boter van het Conciliair 
Proces en de Acht-Mei-Beweging. Hij krijgt 
een taak in Leiden in het bedrijfsapostolaat 
van DISK, waar hij met zijn omgekeerde 
missie goed in past.

Hij woont nu met Hildegard ergens in 
Portugal omdat dat zo lijkt op Brazilië en 
besteedt zijn tijd aan het vastleggen van 
zijn ervaringen en de (theologische) inzich-
ten die hij hierdoor heeft opgedaan. En 
denkt erover na hoe bevrijdingstheologie is 
in te zetten in het rijke Westen. Om ons te 
bevrijden van overconsumptie en het fetisj-
karakter van inkomen, bezit en macht.

Henny Groenen: ‘Heb je soms wat te drinken 
voor mij? Ervaringen met omgekeerde missie’. 
Uitgave Freeks Rotterdam, 2008. Te bestellen 
bij Fred Keesen, Bakheide 2c, 5954 CB  Beesel, 
of via fred@keesen.nl. Kosten S 16,50 incl. 
verzending.

Job van Keulen is lid van de stuurgroep van De 
Linker Wang.
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In het voorjaar van 1949, toen de onaf-
hankelijkheidsoorlog nauwelijks voorbij 
was, verscheen in Israël een novelle van 
S. Yizhar, pseudoniem van Yizhar Smi-
lansky. Op een feitelijke, maar daar-
mee niet minder indringende manier 
beschrijft hij in Khirbet Khizeh de ont-
ruiming van een Palestijns dorp, dat 
plaats moet maken voor een Joodse 
nederzetting. Zestig jaar later vinden 
dezelfde praktijken nog steeds plaats.

Khirbet Khizeh is fictie van het wrange 
soort. Het verhaal gaat vooral over de Isra-
elische soldaten, die ieder op hun eigen 
manier moeite hebben met hun opdracht. 
De een hoopt dat de Palestijnen verzet zul-
len bieden, zodat hij een goed excuus heeft 
om op hen te schieten. Aan de hoofdper-
soon van het boek vreten schuldgevoelens, 
omdat hij ten diepste beseft dat ze onrecht 
aanrichten. De commandant concentreert 
zich op zijn orders: liever niet gericht 
schieten, iedereen in vrachtwagens stop-
pen, de huizen opblazen – zo lijkt het er 
allemaal nog humaan aan toe te gaan. Bij 
geen van allen komt het ook maar een 
moment op verzet te bieden tegen de 
orders. Bevel is nu eenmaal bevel.

Naast een politieke aanklacht heeft 
Yizhar Smilansky (1916-2006), zelf als 
officier bij dit soort ontruimingen betrok-
ken, ook een echt literair pareltje geschre-
ven. Het stoffige landschap, de door 

gebrek aan actie erg verveelde soldaten, 
hun in doodsangst verkerende slachtoffers, 
Yizhar schetst ze in een levendige stijl, die 
heen en weer meandert tussen ruwe 
straattaal en bijbelse metaforen.

Pesterijen
Het boekje, dat merkwaardig genoeg pas 
sinds vorig jaar in een Engelse vertaling 
beschikbaar is, sloeg indertijd in als een 
bom. Smilansky, die nog jarenlang voor de 
arbeiderspartij in de Knesset zou zitten, 
werd enerzijds beticht van verraad en 
anderzijds aangehaald als moreel baken. 
Een Palestijnse journalist zag de novelle 
als een vingerwijzing dat het Israëlische 
leger wel degelijk een geweten had en dat 
vrede mogelijk was. Er loopt een directe 
lijn van Khirbet Khizeh naar de vredesbe-
weging.

In zijn nawoord legt hoogleraar en vre-
desactivist David Shulman uit hoe actueel 
de kleine novelle nog altijd is. Het landje-
pik gaat door, op precies dezelfde manier 
als zestig jaar geleden. Het komt nog 
steeds voor dat Israëlische kolonisten, 
vaak na vele jaren van pesterijen en mis-
handeling, de bevolking van complete 
Palestijnse dorpen in een vrachtwagen 
stoppen en ze er een eind verderop weer 
uitgooien, in de hoop dat ze niet terug zul-
len keren.

In een enkel geval geven de dorpelingen 
inderdaad op en nemen de kolonisten 

bezit van hun land. Vaker keren ze terug, 
al dan niet in gezelschap van joodse acti-
visten, die soms maandenlang in hun mid-
den blijven wonen om herhaling te voor-
komen. Het gaat langzamer dan in 1948, 
maar de daders zijn volledig overtuigd van 
hun recht om mensen van het land te ver-
drijven.

Sodom
Het proza van Smilansky is afstandelijk en 
beschrijvend. Zijn hoofdpersoon twijfelt 
voortdurend aan de rechtvaardigheid van 
de ontruiming. Hij protesteert zelfs even 
bij zijn meerdere, maar laat zich makkelijk 
wegzetten. Als de vrachtwagens alle dor-
pelingen hebben weggebracht, keert de 
rust weer in het landschap, klaar voor de 
immigranten die het zullen gaan bewer-
ken. Smilansky laat God neerdalen in de 
vallei, om te zien of het waar is wat hij 
gehoord heeft.

‘Ha-ke-tza’akatah’ luidt het laatste 
woord van de roman, en de joodse lezers 
herkennen dat uit Genesis 18, vers 21. 
Het vervolg daar vertelt van de verwoes-
ting van Sodom en Gomorra – en het is 
duidelijk dat Smilansky niet wil beweren 
dat de Palestijnen de ontaarde stadbewo-
ners zijn die hun verwoesting over zich-
zelf hebben afgeroepen. De aanklacht van 
Khirbet Khizeh is zo subtiel dat je haar 
niet kunt tegenspreken zonder haar te 
erkennen.

De waarheid van Khirbet Khizeh
Christian Jongeneel

Regenboog over de heuvels van Tuwani, een dorpje in de buurt van Hebron dat continu door kolonisten bedreigd wordt. Fotocredit: flickr/delayed gratification
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De islam wordt vaak in verband 
gebracht met spanningen en conflicten. 
Maar uit onderzoek naar de kijk van de 
islam op ondernemerschap blijkt dat 
deze godsdienst gelovigen ook kan 
inspireren tot een duurzame samenle-
ving. People, planet, profit zou het devies 
van de profeet Mohammed hebben kun-
nen zijn, aldus marketeer en aanko-
mend religiewetenschapper Gerard de 
Winter. 

Het maatschappelijk debat over de islam is 
vaak eenzijdig. De nadruk ligt op moslims 
die vanuit hun interpretatie van de islam 
dingen doen of laten die ‘wij’ in de Neder-
landse samenleving niet passend vinden 
of zelfs resoluut afwijzen. Boerka’s dragen, 
vrouwen onderdrukken, homoseksualiteit 
verwerpen, geen handen schudden, men-
sen doden: moslims zijn tot weinig goeds 
in staat. Althans, zo lijkt het. Alsof dit nog 
niet erg genoeg is, bleek eind 2008 uit 
onderzoek dat jonge moslims vromer wor-
den. Zij eisen meer ruimte voor hun religi-
euze leefwijze, terwijl anderen juist religi-
euze uitingen uit het publieke domein 
willen weren. En recent stelde de PVV dat 
(onder meer) moslims de belastingbetaler 
ook nog eens onevenredig veel kosten. 
Geen wonder dat menig moslim en niet-
moslim tot de conclusie komt dat er een 
onoverbrugbare kloof gaapt tussen het 
naleven van de islamitische leefregels en 
deelname aan de Nederlandse samenle-
ving. 

Kloof dichten
Dit beeld van de islam als problematische 
godsdienst is echter niet terecht. Zeker, 
die donkere kant van geweld en discrimi-
natie uit naam van de islam bestaat en ver-
dient aandacht. Maar het is niet alleen 
kommer en kwel. De islam kan namelijk 
ook aanzetten tot milieubescherming, 
armoedebestrijding en eerlijk zakendoen. 
Ziehier de ingrediënten voor een islamiti-
sche levenswijze die nauw aansluit bij een 
ander fenomeen dat volop in de belang-
stelling staat: maatschappelijk verant-
woord ondernemen (mvo). De vermeende 
kloof kan worden gedicht door traditie en 
moderniteit met elkaar te verbinden. Mos-

lims kunnen zich door hun geloof laten 
inspireren tot maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Zelfs voor conserva-
tieve moslims die het kapitalistische 
systeem afwijzen is maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen een invulling die 
past binnen de normen en waarden van de 
islam.

Gods doelen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
gaat over het zoeken naar een balans tus-
sen de drie p’s van people (mens), planet 
(milieu) en profit (winst). Uit literatuurstu-
die naar de kijk van de islam op onderne-
merschap blijkt dat door deze religie een-
zelfde balans wordt onderwezen. De islam 
leert dat alles uit God voortkomt en dus 
onlosmakelijk met elkaar verbonden is. 
Net als in het christendom is de moslim 
een rentmeester die zijn of haar leefomge-
ving in bruikleen heeft gekregen en met de 
grootste zorg moet behandelen. Werken 
aan een rechtvaardige en evenwichtige 
samenleving is het devies. Hierbij moet 
een moslim streven naar beoefening van 
de deugden eerlijkheid en ihsan, dat vrien-
delijkheid, voortreffelijkheid en vrijgevig-
heid betekent. Ondernemerschap en werk 
worden als een goede manier beschouwd 
om Gods doelen op aarde te verwezenlij-
ken. Winstgerichtheid en marktwerking 
zijn prima, mits bepaalde morele aspecten 
niet uit het oog worden verloren. Met 
andere woorden: geen verspilling, uitbui-
ting of bedrog. 

Ketenverantwoordelijkheid
Net als bij maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (mvo) staat de balans tussen 
mens, milieu en winst dus ook in ‘islami-
tisch ondernemerschap’ centraal. Daar-
naast wordt zowel in mvo als in de islam 
de dialoog met de directe en indirecte 
omgeving benadrukt. Een van de meest 
opvallende raakvlakken is echter de ver-
antwoordelijkheid die men heeft in de 
keten waarin men opereert. In de islam 
volgt dit uit de regels rondom dat wat toe-
gestaan en verboden is (halal en haram). 
Daaruit blijkt dat een moslim niet alleen 
de eigen activiteiten volgens de islamiti-
sche normen en waarden dient uit te voe-

ren, maar bovendien moet nagaan of die 
normen en waarden ook in een eerdere en 
latere fase in de keten worden nageleefd. 
Hierdoor voorkomt de gelovige dat hij of 
zij betrokken raakt bij zaken die volgens 
de islamitische leefregels verboden zijn. 
Zo mag een moslim volgens bepaalde 
interpretaties geen handel drijven in pro-
ducten die met behulp van kinderarbeid 
zijn geproduceerd. Eenzelfde ketenge-
dachte is ook van toepassing op het 
gebruik van dierlijke producten: als een 
dier op dieronvriendelijke wijze is gefokt, 
is het gebruik van zijn vlees verboden. Een 
juiste uitvoering van de vereiste rituele 
slachtmethode verandert hier niets aan. 

Gezamenlijk doel
De islam en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen kunnen zo een verrassende 
combinatie vormen. Lang niet iedere mos-
lim is zich hiervan bewust. De praktische 
uitvoering gaat, net als bij ieder ander 
mens, gepaard met vallen en opstaan. 
Maar het biedt een grote kans om het 
beeld van de islam van binnenuit te veran-
deren. Dat is geen overbodige luxe, gezien 
het huidige imago van deze religie. Een 
evenwichtiger en realistischer beeld doet 
recht aan de veelkleurigheid binnen de 
islam en is bovendien productiever. Geïn-
spireerd vanuit hun religieuze overtuiging 
kunnen moslims in hun rol als werkgever, 
werknemer en consument namelijk samen 
met andere Nederlanders werken aan een 
gezamenlijk doel: een duurzame samenle-
ving. Deze evenwichtigere benadering van 
de islam in onze samenleving biedt alle 
Nederlanders een kansrijk perspectief. 

Gerard de Winter, Maatschappelijk verant-
woord ondernemen vanuit een islamitisch per-
spectief, 2009, ISBN 978-90-8834-827-3. De 
auteur studeert Religiewetenschappen en heeft 
een eigen marketingadviesbureau onder de 
naam Koncerna. 

Islam inspireert tot duurzame  samenleving
Gerard de Winter
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Mensen hebben verschillende kanten en die 
moeten ze kunnen uiten en ontwikkelen, 
zonder daar verkrampt over te doen. Dat 
moet ook kunnen als de groepen waartoe je 
behoort, elkaar wensen of lijken uit te sluiten, 
vindt Meijer. Zijn eigen kanten beschrijft hij, 
soms heel persoonlijk maar vooral beschou-
wend, in vier hoofdstukken: ‘Christenen en 
atheïsten’, ‘Flikkers en mannen’, ‘Politici en 
gewone mensen’ en ‘Gekken en normalen’.

Mondigheid
Meijer was in de jaren zeventig actief in de 
zogeheten flikkerbeweging, de beweging 
Christenen voor het Socialisme en binnen de 
CPN. In het GroenLinks Magazine (mei 
2009) zegt hij daarover: ‘Deze groepen waren 
globaal gesproken drie gemeenschappen die 
elkaar uitsloten, maar in de praktijk bleek dat 
reuze mee te vallen. De linkse christenen en 
de communisten zagen de andere groepen 
ook als een vorm van verzet. Bij de flikkerbe-
weging was het lastiger, want die zagen religi-
euze groeperingen per definitie als vijand en 
ook van communisten verwachtten ze geen 
goede behandeling van homo’s. Tijdens het 
schrijven van het boek realiseerde ik me dat 
al deze groepen nu verdwenen zijn en dat het 
daarmee ook een geschiedschrijving werd.’

In het eerste hoofdstuk over christenen en 
atheïsten komt Meijer met interessante 
bespiegelingen. Zo schrijft hij onder meer: 
‘De secularisering is een feit. Maar de bijbeho-
rende mondigheid waarvan men ooit in (ook 
christelijke) progressieve kringen veel ver-
wachtte, is zeker geen louter succes gewor-

den. Er wordt veel aan gedaan om van men-
senkinderen mondige individuen te maken, 
maar tegen welke prijs? Zijn mondige indivi-
duen sociale mensen? Wat is de betekenis 
van de ander in zo’n opvoeding en welke 
ruimte krijgt die? Zit zo’n postmodern sub-
ject goed in elkaar en is het opgewassen 
tegen een interculturele situatie? Hebben 
christenen en atheïsten op zulke vragen nog 
iets ten antwoord?’

Religiekritiek
Meijer analyseert vlijmscherp het huidige 
atheïsme met zijn religiekritiek. Hij schrijft: 
‘Mensen die vandaag de dag effectieve religie-
kritiek willen bedrijven zullen, als zij zich al 
atheïst willen noemen, een nieuw atheïsme 
moeten ontwikkelen vanuit het vermogen 
om te onderscheiden. Een atheïsme dat denkt 
dat het probleem van religie is terug te voe-
ren op het geloof in een bovennatuurlijke god 
heeft de twintigste eeuw niet verwerkt. De 
grote totalitaire systemen die deze god de 
voordeur hadden uitgewerkt, hebben via de 
achterdeur voor meer dan compensatie 
gezorgd. De mystificaties van Volk, Klasse, 
Mensheid en Geschiedenis laten zien dat de 
heidense mens springlevend is en ook zonder 
god zijn religieuze verlangens kan vormge-
ven. De onkritische manier waarop na 11 
september 2001 de westerse beschaving als 
onbetwijfelbaar hoogste stadium van de 
mensheid en als rechtvaardiging van oorlog 
werd beleefd, ging alweer een eind in die 
richting. Een terzake doend atheïsme zal ook 
zulke godachtige grootheden onder kritiek 
moeten stellen.’

Populisme
Over homoseksualiteit en over de homosek-
suele mens als factor in de maatschappij, 
komt Meijer in het tweede hoofdstuk met 
interessante en voor sommigen misschien 
prikkelende bespiegelingen. En het derde 
hoofdstuk ‘Politici en gewone mensen’ biedt 
interessante verkenningen over politiek, 
democratie en populisme. Dit hoofdstuk ein-
digt met een ‘manifest der interdependenten’ 
waarin de schrijver benadrukt hoe afhanke-
lijk burgers van Nederland, maar vooral alle 
wereldburgers, van elkaar zijn. Dit vraagt om 
tolerantie, solidariteit en een duurzame en 
bewuste levensstijl. ‘Wij schamen ons niet 

voor onze afhankelijkheid. Zij doet een 
beroep op ons verstand en op ons hart. Wij 
zullen niet negeren wat we weten van de 
wereld en van elkaar. Onze leus is ‘één 
wereld of geen wereld!’, zo besluit Meijer het 
manifest.

‘Gekken en normalen’ heet het vierde 
hoofdstuk. Meijer beëindigt dit laatste hoofd-
stuk, en daarmee zijn boek, met een analyse 
van de slappe lach. Hij onderscheidt drie 
verschillende typen. Meijer concludeert dat 
de slappe lach niet te plannen of te sturen 
valt, een nulwaarde heeft vanuit wijsgerig 
perspectief of in de zelfreflectie van mensen. 
Maar wat is het wel? Een bevrijdende en ont-
spannen ervaring en vooral: een op en top 
sociaal verschijnsel. Volgens de auteur biedt 
de slappe lach een overgang naar een andere 
werkelijkheid, waarin het individu ‘oplost’. 
Meijer: ‘Het individu gaat over in een andere 
aggregatietoestand die hem of haar met 
anderen innig verbindt.’

Paaslach
In de vijftiende eeuw ontstond in kerken in 
Beieren de risus paschalis, de Paaslach, zo 
schrijft Meijer. De priester bracht met grap-
pige verhalen de mensen in de kerk met 
Pasen zo aan het lachen dat ze er moeilijk 
mee ophielden. Mensen beleefden samen een 
gelukzalig moment. Paus Clemens X heeft de 
Paaslach rond 1670 verboden. Heeft de Paus 
de ware betekenis van Pasen wel begrepen, 
zo vraagt Meijer zich af. 

En zouden we anno 2009, zo vraag ik mij 
af, in de maatschappij, de politiek en in de 
kerk ons ook wat sterker mogen laten mee-
slepen door datgene wat ons als individu op 
een positieve manier aanraakt, verbindt en 
overstijgt? Met zijn boek zet Herman Meijer 
zijn lezers naar mijn idee op een bevrijdend 
en heilzaam spoor.

Boeiende bespiegelingen in boek Herman Meijer

Slappe lach opent het individu
Theo Brand

Herman Meijer, voormalig partijvoorzit-
ter van GroenLinks en ex-wethouder van 
Rotterdam, schreef het boek ‘Er zijn 
altijd anderen’. Hij blikt terug op veertig 
jaar betrokkenheid bij diverse bewegin-
gen: die van linkse christenen, radicale 
homo’s en vredesactivisten. Alles komt 
aan de orde: van gereformeerde schuld 
tot een analyse van de slappe lach. Vrij-
heid en emancipatie zijn belangrijk voor 
de schrijver, die ooit de beweging Chris-
tenen voor het Socialisme hielp oprich-
ten. Maar vandaag vergeten mensen 
vooral dat ze elkaar nodig hebben, vindt 
Meijer, die dan ook met een ‘manifest der 
interdependenten’ komt.
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Zitten we in een waardencrisis ?
Hans Feddema

Vooral in de zomer zie je hoe vluchtig de 
actualiteit vaak is. Je bent even weg en 
merkt daarna niet zo veel te hebben gemist. 
Dingen zijn even hot nieuws en ebben dan 
ook zo maar weg. Niet met Geert Wilders 
echter, noch met Afghanistan en de econo-
mische crisis, ook al staan de beurzen weer 
wat beter. Wilders begint een obsessie te 
worden in het land. Men weet niet goed hoe 
te reageren en maakt zich zorgen over de 
opiniepeilingen. Mijn zorg is vooral de 
interetnische spanningen die een en ander 
oproept. Toch zullen we die helaas enige 
tijd voor lief moeten nemen. Populisten 
groeien nu eenmaal in hun rol om mensen 
die zich slachtoffer voelen, al of niet vanuit 
oude wonden, te helpen hun frustraties 
ergens op te kunnen afreageren. Dat moet 
dan maar. Er is weinig tegen te doen, omdat 
het meer een zaak van negatieve emoties is 
dan van ratio. Maar het werkt ook bewust-
wordend. Op een gegeven moment krijgen 
mensen door, dat het gedoe van Wilders 
gewoon een prototype van menselijk gedrag 
is, namelijk de eigen ‘schaduw’ bij de ander 
leggen. Bewustwordend in de zin, dat wij 
dit mogelijk ook zelf wel eens doen. Een 
inzicht dat ons wellicht milder maakt in het 
algemeen. 

Afghanistan
Afghanistan is nieuws vanwege de verkie-
zingen daar, de actie van Cindy Sheehan 
bij Vineyard, het vakantieadres van 
Obama, en het sneuvelen van twee Neder-
landse soldaten in Uruzgan vlak na elkaar. 
Uit een CNN-peiling blijkt dat 57% van 
de Amerikanen nu tegen de oorlog in 
Afghanistan is. Cindy Sheeham, de peace 
mom, die in 2004 een zoon in Irak verloor 
en eens actie voerde voor de ranch van 
George W. Bush, richt zich nu op Obama. 
Deze zou de oorlog in Afghanistan laten 
‘escaleren’ volgens haar. Veel steun kreeg 
ze niet, maar het geeft wel aan dat Obama 
wat klem komt te zitten door wel ‘Irak’ af 
te bouwen, maar (nog?) niet ‘Afghanistan’.

Corruptie en ook grootscheepse fraude 
bij de verkiezingen nemen overigens de 
laatste geloofwaardigheid van de missie 

weg. Op de dag zelf is zelfs 15% van de 
stembureaus niet open geweest, terwijl 
daarvan wel een uitslag werd afgegeven.

Los daarvan speelt paternalisme ons 
parten. Dus dat wij vanuit het westen wel 
even de zaakjes kunnen opknappen in 
een land dat niet de onze is. Het duurt 
niet lang of een land gaat zoiets toch als 
bezetting ervaren. En dan word je deel 
van het probleem.

‘De situatie verslechtert militair’, aldus 
admiraal Mike Mullen, de hoogste Ameri-
kaanse militair in Afghanistan in een 
interview op 23-8 met CNN.

Door een beweging als de Taliban mili-
tair te bestrijden geef je deze vleugels. Iets 
wat je bestrijdt, krijgt energie, schreef ik 
al in 2004. Het werkt niet. Hoe eerder we 
ons terugtrekken uit het land, des te beter. 
Hopelijk ziet Obama dat ook snel. Anders 
vrees ik voor een tweede Vietnam. En 
vrees ik tevens voor Obama zelf. Deze 
wordt nu door rechtse populisten en ziek-
teverzekeraars erg bestookt inzake zijn 
plannen voor een beter zorgstelsel, die 
Amerika ‘socialistisch’ zouden maken of 
‘dodencommissies’ zouden bevatten. Voor-
oordelen en kwaadaardig, maar zoiets 
moet niet te lang duren. Hopelijk komt er 
een wending ten goede na Obama’s rede 
op 10 september voor het Congres, die 
sterk en was en breed indruk maakte.

Waardencrisis
Het zijn sterke benen die de weelde kun-
nen dragen. Na de val van de Muur was er 
eerst blijdschap, maar na enige tijd begon-
nen we in te zien dat er veel schortte aan 
de controle vanuit de politiek, de vakbe-
weging of de consument op de captains of 
industry en op de bankiers. Groot gebrek 
aan zelfdiscipline, ook als het gaat om 
hun salarissen en bonussen. Onthullend 
is dat sommige bankiers thans, nu er 
financieel een lichte verbetering aan het 
optreden is, zich weer hoge bonussen lie-
ten uitkeren. Herman Wijffels noemde dat 
in de Buitenhof uitzending van 7 septem-
ber cynisch ‘het feest van de egotripperij 
en roverij’. En dat terwijl de bankiers ‘er 

zijn om de economie en de mensen te die-
nen’. Natuurlijk moeten wij mensen ‘de 
banken aanspreken’, maar we gaan ‘zelf 
ook niet vrijuit’, zo voegde hij toe. Denk 
maar aan ‘onze veel te hoge ecologische 
voetafdruk’. Er zou kortom sprake zijn 
van een waardencrisis. Bij jezelf beginnen 
om de wereld verbeteren? Ja, maar het 
tevens niet louter aan Wouter Bos overla-
ten om er toe bij te dragen dat het bank-
wezen weer haar geloofwaardigheid terug-
krijgt. In de uitzending zat tegenover 
Wijffels de econoom Rik van der Ploeg. 
Best een ‘knappe kop’ en hij kon zich wel 
vinden in wat Wijffels zei. Hij sprak ook 
over onze ‘indirecte uitbuiting van de 3e 
Wereld’, maar zijn betoog was helaas sterk 
mentaal en kwam vaak niet over door de 
vele woorden. Wijffels sprak vanuit het 
hart en kwam daardoor authentiek over. 
Ik schrijf dit voorafgaand aan Prinsjesdag, 
maar wat mij betreft zou de huidige 
ministersploeg dat authentieke ook wel 
iets sterker mogen hebben. Ze doen het 
niet echt slecht, maar de kloof naar de 
burger weten ze toch niet goed te over-
bruggen. Maar misschien is dat wel een 
structureel probleem in het westen, nu de 
rol van de ideologie voorbij lijkt te zijn in 
de politiek en ook de mensen aan de basis 
qua bewustzijn al veel verder lijken te zijn 
dan de oude partijpolitiek.
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AGENDA ONDER OGEN

8 oktober: 
Geloven in duurzaamheid
In Zwolle organiseren de Oosterkerk en de Jeruzalemkerk 

(beide PKN) van oktober 2009 tot februari 2010 bijeenkomsten 

op zes donderdagavonden onder de titel ‘Geloven in duur-

zaamheid’ met onder meer dr. Greetje Witte-Rang, drs. Hans 

Schravesande (Kerk en Milieu) en oud-minister dr. Jan Pronk. 

Ook zijn er excursies. De aftrap is op donderdag 8 oktober. Meer 

info: theobrand@kpnplanet.nl.

16 oktober
Wereldvoedseldag
Goed te eten in 2050? (www.wereldvoedseldag.nl). 

17 oktober
Wereldarmoededag
‘Stand Up and Take Action’, EEN tegen armoede (www.een.nl).

18 oktober: 
Grensverkenningen
In het kader van ‘Lezingen op de berg: kredietcrisis, een 

geloofskwestie?’ zijn drie lezingen in het Woordbrookershuis 

te Barchem. De tweede is zondag 18 oktober onder de titel 

’Grensverkenningen’ met de economen dr. Roelf Haan en prof. 

dr. Henk Tieleman. Haan vraagt zich af of en zo ja hoe er een 

vruchtbare verbinding tussen theologie en economie te maken 

valt. Tieleman bezint zich op de vraag hoe het komt dat the-

ologie en economie geen contact hebben met de realiteiten 

waar ze zich mee bezighouden. Info en opgave: www.wood-

brookershuis.nl

29 oktober: 
Klimaatverandering in de theologie?
Hoe daagt de klimaatverandering de christelijke theologie uit? 

Staat ook de theologie een klimaatverandering te wachten? In 

het kader van de cyclus ‘Geloven in duurzaamheid’ van de Oos-

terkerk en Jeruzalemkerk (beide PKN in Zwolle) is op donder-

dag 29 oktober drs. Hans Schravesande te gast. Hij is theoloog 

en voorzitter van de werkgroep Kerk en Milieu van de Raad van 

Kerken. Uitgangspunt van de lezing is de Klimaatoproep van de 

Raad van Kerken. Aanvang: 20.00 uur in de Jeruzalemkerk te 

Zwolle. Informatie en opgave: theobrand@kpnplanet.nl.

6 november: 
Wortel schieten 
In de maand van de spiritualiteit verzorgen de faculteiten Reli-

giewetenschappen en Theologie van de Radboud Universiteit 

Nijmegen een verdiepend symposium ‘Wortel schieten’ op vrij-

dag 6 november. Deelname is gratis. Aanmelding verplicht via 

het aanmeldingsformulier op de site. Tijd: 13.30 tot 17.00 uur. 

Informatie en opgave: www.maandvandespiritualiteit.nl.

15 november: 
De markt, een nieuwe afgod
In het kader van ‘Lezingen op de berg: kredietcrisis, een 

geloofskwestie?’ zijn drie lezingen in het Woodbrookershuis te 

Barchem. De derde is zondag 15 november onder de titel ‘De 

Jesse Klaver leidt CNV Jongeren
GroenLinkser Jesse Klaver (23) is de 

nieuwe voorzitter van CNV Jongeren. Tot 

voor kort was hij voorzitter van Dwars, 

de jongerenorganisatie van GroenLinks. 

Klaver over zijn motivatie: ‘Wij moeten 

de moed tonen over heilige huisjes heen 

te stappen om ambitieuze beleidsaan-

passingen te realiseren op het gebied van de werking van de 

arbeidsmarkt en de modernisering van de sociale zekerheid’. 

Klaver vindt het CNV een vakbond die open staat voor veran-

dering. Met zijn katholieke achtergrond herkent hij zich in het 

christelijk sociaal gedachtegoed van de bond.

Moslim spreekt bisschoppen toe
Jacques Diouf gaat de geschiedenis in als de eerste moslim die 

een vergadering van de Bisschoppensynode heeft toegespro-

ken. Diouf, directeur-generaal van de FAO, de voedsel- en land-

bouworganisatie van de VN, is op verzoek van paus Benedictus 

XVI uitgenodigd om het woord te voeren tijdens de speciale 

Bisschoppensynode voor Afrika die van 4 tot en met 25 oktober 

in het Vaticaan wordt gehouden. Thema’s van de synode zijn 

evangelisatie, voortzetting en groei van de Kerk, bevordering 

van verzoening en vrede en de zoektocht naar oplossingen 

voor oorlog en honger. Meer dan tweehonderd Afrikaanse bis-

schoppen nemen aan de synode deel.

PKN: teken klimaatbelofte!
Sinds 22 september roept de Protestantse Kerk in Nederland 

(PKN) kerkleden op de klimaatbelofte van de internationale 

campagne Countdown to Co2penhagen te tekenen. ‘We onder-

schrijven de oproep aan rijke landen tot 40% CO
2
-reductie in 

2020 van harte’, zei scriba dr. Arjan Plaisier bij de aftrap van 

de campagne. Eerder al schaarden de Wereldraad van Kerken 

en de Europese Raad van Kerken zich achter deze oproep. De 

Countdown to Co
2
penhagen campagne, in Nederland een initi-

atief van ICCO & Kerk in Actie, is een oproep aan wereldleiders 

om arme mensen in ontwikkelingslanden te ondersteunen in 

hun bescherming voor en strijd tegen klimaatverandering.

U kunt tekenen op: www.klimaatbelofte.nl.

Geen eerlijke mobiele telefoons in Nederland
Voor mobiele telefoonaanbieders KPN, Tele2, T-Mobile en Voda-

fone zijn ‘eerlijke’ mobieltjes geen prioriteit. Eind september 

publiceerden SOMO en makeITfair het rapport ‘Fair Phones in 

the Netherlands: it’s your call’ waaruit dat blijkt. Door de aanbie-

ders neemt het elektronica-afval (e-waste) toe. Ze doen weinig 

aan de verbetering van de slechte omstandigheden waaronder 

mobieltjes worden geproduceerd. makeITfair roept de bedrijven 

op hun verantwoordelijkheid te nemen en de invloed die ze als 

belangrijk verkoopkanaal hebben in te zetten. ‘Aanbieders moe-

ten recycling veel actiever promoten, net als het gebruik van het 

SIM-only abonnement, zegt SOMO-onderzoeker Mariëtte van 

Huijstee. Wie daarop niet wil wachten kan onder meer via Kerk 

in Actie, Oxfam Novib, Stichting AAP en War Child een mobieltje, 

werkend of niet, een verantwoorde bestemming geven.

Bron: Duurzaam-ondernemen.nl

markt, een nieuwe afgod’ met mr. Gert van Maanen, oud-ING-

bestuurder en oud-directeur van Oikocredit. Hij analyseert hoe 

de ethiek buiten het marktdenken is gedrukt. En hoe die markt 

tot nieuwe afgod werd. Info en opgave: www.woodbrookers-

huis.nl

19 november: 
Grenzen aan geweld
Symposium ‘Grenzen aan geweld’ van de Husserlstichting ter 

gelegenheid van de presentatie van het boek van Gérard van 

Tillo ‘Extremisme, Terrorisme, Vrede. Een weg naar hoop?’. 

Plaats: De Eenhoorn, Amersfoort. Informatie en opgave: 

www.husserl.nl.

21 november: 
Crisis als duurzame kans
De Linker Wang bezint zich tijdens een openbare debatbijeen-

komst op zaterdag 21 november in Utrecht over het thema ‘Crisis 

als duurzame kans’. Spreker is theoloog Erik Borgman. Ook Paul 

Hendriksen van de Transition Town beweging in Nederland zal 

spreken. Meer informatie (volgt) op www.linkerwang.nl.

12 december: 
Beat the Heat Now, het Nationaal 
Klimaatevenement
De organisatoren noemen dit ‘een unieke gelegenheid om de 

regering te laten zien dat het ons menens is met het klimaat. 

We roepen samen onze regeringsleiders op om met echte 

oplossingen voor het klimaatprobleem te komen.’ Plaats: Jaar-

beurs, Utrecht. 

17 december: 
Duurzame globalisering
Hoe hangt de milieucrisis samen met de verdeling van de wel-

vaart wereldwijd? Hoe kunnen we geloven in duurzame globa-

lisering? In het kader van de cyclus ‘Geloven in duurzaamheid’ 

van de Oosterkerk en Jeruzalemkerk (beide PKN in Zwolle) is 

op donderdag 17 december dr. Greetje Witte-Rang te gast. 

Zij is theoloog en deskundig op het gebied van theologie en 

globalisering. Aanvang: 20.00 uur in de Oosterkerk te Zwolle. 

Informatie en opgave: theobrand@kpnplanet.nl.

U vindt meer bijeenkomsten op www.linkerwang.nl onder 

Agenda.
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Schaapjes
Herman Radstake

Dit jaar is Darwin-jaar. 200 jaar gele-
den werd hij geboren, 150 jaar geleden 
verscheen zijn baanbrekende Origin of 
Species, zijn evolutietheorie over de 
oorsprong van soorten. Voor de gelovi-
gen – destijds officieel nog de grote 
meerderheid van de mensen – luidde 
hij het begin van wetenschappelijk 
gefundeerd geloofsafval in. In vrijwel 
de hele westerse wereld – uitgezon-
derd natuurlijk de Verenigde Staten – 
wordt de strijd om god beschouwd als 
een achterhoedegevecht, die met de 
toename van wetenschappelijke ken-
nis over het ontstaan van de aarde, de 
eigenschappen van materie, krachten 
en energie een zeker onderspit zal del-
ven. 
Zou Darwin daar zelf blij mee zijn? Hij 
was al niet blij om zijn gelovige echt-
genote te moeten teleurstellen: ‘Nee 
schat, niet God heeft de wereld 
geschapen in zes dagen, dat deed de 
evolutie in 3 miljard jaar. Ja, natuurlijk 
kun je daar ook aan bidden, maar het 
duurt wel even voordat je gebed wordt 
verhoord. Als het toevallig in de evolu-
tie van pas komt.’
Sindsdien worstelen de gelovigen met 
het steeds kleinere eilandje dat hen 
rest: het gebied van het uiteindelijk 
onverklaarbare brokkelt af als de ijs-
kap door de opwarming van de aarde. 
Er zijn vele ontsnappingspogingen 
gedaan: De bijbel geestelijk verstaan, 
het is geen geschiedenisboek; techniek 
en wetenschap leveren geen ethiek; ...
en tóch geloof ik. 
Een argument dat Darwin zelf mis-
schien gewaardeerd zou hebben: als de 
evolutie leidt tot soorten die de groot-
ste overlevingskans hebben, dan heeft 
de mensensoort die gelooft in een 
opperwezen duidelijk de overhand. 
Verreweg het grootste deel van de 
mensheid in heden en verleden heeft 
een vorm van geloof in een onzicht-
bare kracht of macht en geeft daar op 
een of andere manier vorm aan. Het 
bestaan van gelovigen zegt daarmee 
nog niets over het bestaan van zo’n 

macht, maar in de evolutie van de 
mens is het vermogen tot geloof in een 
bovenmenselijke macht blijkbaar een 
betere toerusting dan zonder dat ver-
mogen.
Nu blijkt het geloof in een godheid 
niet erfelijk, dus zal het niet in de 
genen zijn vastgelegd. Toch moet het 
vermogen tot geloof wel genetisch 
gecodeerd zijn. En het moet zich onge-
veer gelijk hebben ontwikkeld met het 
vermogen om te communiceren. Wat 
heeft het anders voor zin om spraak-
vermogen te ontwikkelen, als de toe-
hoorder toch niet gelooft wat je zegt? 
Vanaf dat moment kon je dus iets 
weten omdat iemand het je had ver-
teld, zonder dat je het zelf had gezien 
of meegemaakt. En dat is best belang-
rijk: de media, maar ook scholen ont-
lenen hun bestaansrecht aan dit ver-
mogen. Ik geloof dat ... , want het 
stond in de krant. 
Zo heeft er ooit iemand voor het eerst 
verteld dat er een hogere macht is, of 
goden zijn, en de anderen hebben dat 
geloofd en weer doorverteld. Zou dat 
toch een voordeel hebben gehad voor 
het voortbestaan? Zijn er eigenschap-
pen van gelovigen die gunstig zouden 
kunnen zijn voor het voortbestaan van 
de soort? Is het het geloof dat er altijd 
iemand meekijkt naar wat je doet, 
zodat je je best doet, een knagend 
geweten vormt en je schuldig kunt 
voelen? Is het de gemeenschapszin, de 
nederigheid, het besef kwetsbaar te 
zijn en alleen samen met anderen 
overlevingskans hebt? Of het geloof 
dat je alleen kans maakt als je rijker 
en sterker bent dan anderen, en ande-
ren naar vermogen moet uitbuiten, 
uitsluiten en uitroeien? Het is maar 
wat je verteld is.

Het zijn interessante vragen bij zowel 
de financiële crisis als bij de klimaat-
crisis. Wat je gelooft, stuurt je gedrag. 
Bijvoorbeeld dat we eerst de geldcrisis 
moeten oplossen, hoewel de impact 
van de klimaatcrisis veel verder reikt. 

Maar first things first. Na de financiële 
crisis is de klimaatcrisis er nog steeds. 
Dat moeten we nog afwachten voor 
degenen die intussen op de bestaans-
grens hebben moeten overleven, en 
honderden dieren- en plantensoorten. 
Terwijl bankiers, beleggers en bonus-
jagers zo veel mogelijk schaapjes op 
het droge trekken, sterven de schaap-
jes van miljoenen mensen door de 
droogte als gevolg van de klimaatver-
anderingen. Je kunt de dood van deze 
miljoenen ook evolutie noemen, zoiets 
als het uitsterven van de dinosaurus-
sen. En de westerse economische 
systemen zien als een natuurverschijn-
sel, de inslag van een meteoriet. Wie 
het niet overleeft, is niet snel genoeg 
aangepast aan de nieuwe situatie. 
Wat je het ook gelooft: van geen enkele 
godsdienst treedt de god, hoe liefdevol 
ook, op als reddende engel. Alle goden 
laten de verantwoordelijkheid aan hun 
schepselen over. Hoe vaak moet ik het 
nog vertellen...?
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Heb ik daar 15 jaar lang uw penningen 
mogen beheren en was er steeds genoeg 
geld om te doen wat we nodig vonden. 
Binnenkort mag ik nu dankbaar die taak 
overdragen en juist nu gebeurt het: Er 
dreigt een tekort van 3000 euro.
Hoe dat komt? Zoals u hebt gemerkt zijn 
we om kosten te sparen afgestapt van de 
acceptgiro. U betaalde toch steeds meer 

via internet. En we hebben de verzoeken 
aan u om weer eens wat geld over te 
maken bijgesloten bij ons tijdschrift. We 
hebben de indruk dat sommigen van u 
dit over het hoofd hebben gezien! We 
hadden duidelijker moeten zijn.
Nu dan. Als u de oproep hebt gemist of 
als u toch nog wel wat kunt missen: 
gedenk alsnog onze rekening 

39.02.64.393 tnv Stichting De Linker 
Wang. We gaan er vanuit dat het weer 
goed komt, want zonder uw geld kunnen 
we het magazine niet blijven uitgeven. 
Zeker niet nu we ook nog aan de voor-
avond van een grote ledenwerfactie staan.

Uw penningmeester tot 31-12-2009,
Job van Keulen

INHOUD COLOFON
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Redactioneel 

Veranderingen
De planeet is gered! Dankzij de vergaande 
afspraken die de regeringleiders in Kopen-
hagen hebben gemaakt, wordt de 21e eeuw 
er een van de duurzaamheid, zodat er nog 
eeuwen daarna leven op aarde mogelijk 
blijft. Dankzij de inspanningen van velen 
over de hele wereld, waaronder de bijeen-
komsten en het leesvoer van De Linker 
Wang, hebben de beslissers zich teweer 
gesteld tegen de krachten en machten die 
belang hebben bij de voortzetting van de 
huidige uitbuiting van mensen en aarde. 

Ik hoop dat dit waar blijkt. Als u dit 
leest, is de klimaatconferentie in Kopenha-
gen ongeveer afgelopen en zijn de resulta-
ten bekend. Toen ik dit schreef, was een 
dergelijke uitkomst nog vooral hoopvolle 
maar onwaarschijnlijke toekomstmuziek. 

Daarom besteden we ook in dit nummer 
ruim aandacht aan het klimaat en ver-
wante onderwerpen. Bijvoorbeeld met het 
diepgaande artikel van Hans Schravesande 
over Martin Buber en de verhouding van 
de mens tot de natuur. Het roept niet 
alleen de vraag op hoe ‘de westerse mens’ 
is omgegaan met de natuur. Steeds vaker 
lees ik dat de broodnodige omslag in de 
economie ook een omslag vraagt van ons-

worden of te blijven in Nederland. In zijn 
lange column legt Hub Crijns toch ook ver-
binding tussen de werken van barmhartig-
heid, gerechtigheid en duurzaamheid.

‘Change’ was het sleutelwoord van 
Obama in zijn campagne. Het lijkt nu zelfs 
tot in De Linker Wang door te werken. We 
begroeten een nieuwe voorzitter en een 
nieuwe penningmeester. Drukkerij USP, 
die het blad vanaf het begin heeft gedrukt, 
is helaas failliet gegaan. Ik wil op deze 
plek alle USP’ers bedanken voor de zorg 
die ze de afgelopen ruim 18 jaar aan het 
blad hebben besteed en voor hun flexibili-
teit. Voor dit nummer hebben we een 
nieuwe, en gelukkig bijzonder duurzame 
drukkerij gevonden. 

Ten slotte draag ik de zorg voor het blad 
over aan de u welbekende Theo Brand. 
Met mijn laatste woorden als eindredac-
teur van dit magazine wil ik u inspire-
rende – witte of groene, allebei fijn – 
geboortefeestdagen en een duurzaam, 
harmonieus en levenskrachtig nieuw jaar 
toewensen. 

Herman Radstake
eindredacteur

zelf en onze dagelijkse consumentenkeu-
zes. De vraag ligt daarom op ieders per-
soonlijke bordje. 

Inleider Borgman had het ook over deze 
vraag tijdens de landelijke bijeenkomst 
van De Linker Wang over ‘Crisis als duur-
zame kans’. Bij mij bleef hangen dat het 
antwoord verandert en steeds opnieuw en 
in gesprek en debat en in de praktijk 
gezocht moet worden. Een mooi voorbeeld 
van zo’n praktijk vond ik de Transition 
Towns waarover het tweede deel van de bij-
eenkomst ging. 

Dat er inderdaad plaatselijk veel kan 
worden gedaan, blijkt in Millenniumge-
meente Arnhem. GroenLinks-gemeente-
raadslid John Veldman liet zich inspireren 
door veel initiatieven die bijdragen aan het 
dichterbij brengen van de Millenniumdoe-
len. Hij pakte dit op om zijn stad verder te 
helpen in deze richting. Hij beschrijft wat 
er gaande is en wat hem beweegt. 

Minder direct gericht op duurzaamheid 
(hoewel langzamerhand ongeveer alles een 
plek vindt onder die paraplu) is de barm-
hartigheid. Zo worden in het  Amsterdamse 
Wereldhuis bijvoorbeeld mensen – ‘ongedo-
cumenteerden’ – geholpen om gezond te 
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Het is zomaar een woensdag. Tussen elf en 
drie uur ben ik te gast in Het Wereldhuis. 
Een bijzondere plek waar mensen uit alle 
windstreken samenkomen. Door de 
wereldwijde globalisering verlaten mensen 
hun geboortegrond op zoek naar een beter 
leven. Ze zoeken werk en onderdak in bij-
voorbeeld het welvarende Nederland maar 
hebben geen verblijfsvergunning. Anderen 
zijn het slachtoffer van mensenhandel. 

Niet opjutten
In Amsterdam verblijven naar schatting 
vijftienduizend migranten zonder geldige 
papieren. Omdat kerken van oudsher 
plekken zijn waar migranten kunnen 
schuilen, heeft de Protestantse Diaconie 
Amsterdam in 2008 het Wereldhuis 
geopend. Om te kunnen helpen wie geen 
helper heeft. Vandaag wil ik een beeld 
krijgen wat er in het Wereldhuis gebeurt, 
voor wie, door wie en waarom. 

Cor Ofman is als pastor in dienst van de 
Protestantse Diaconie Amsterdam. Hij 
weet dat ik zou komen. Vandaag heeft hij 
spreekuur en gelukkig heeft hij eventjes 
tijd om me te begroeten en kort rond te 
leiden. Hij laat verschillende ruimtes zien: 
spreekkamers, ruimtes waar regelmatig 
taal-, computer- of naailessen worden 
gegeven, een kleine werkkamer, een grote 
wachtruimte die de sfeer uitstraalt van een 
huiskamer, een ruimte waar regelmatig 
door een groep vrouwen uit Ecuador 
gedanst wordt, de keuken en ten slotte een 
kamer waar de medewerkers vergaderen 
en pauzeren.

Cor heeft het druk. Sommige mensen 
wachten al uren. Ik ga in de wachtkamer 
zitten met een kop koffie. Even aarden en 
ervaren hoe het voelt. Niemand spreekt 
mijn taal, maar toch voel ik me snel thuis. 
Er heerst rust en ruimte. Het komt door de 

Een groot pand aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam. Ik bel aan. Een vrien
delijke man doet open. ‘Heeft u een afspraak?’ vraagt hij in het Engels. Hij laat me 
binnen. De kamer zit vol. Acht migranten wachten op pastor Cor Ofman, verpleeg
kundige Myrthe van Midde of een andere medewerker. De mensen drinken koffie, 
staren naar de grond of praten wat. Sommigen hebben kleine kinderen bij zich. Ze 
wonen en werken in Nederland, maar hebben geen verblijfsvergunning. Wel zitten 
ze vol met plannen voor de toekomst. Dit gebouw biedt informatie en advies, maar 
ook ruimte voor ontmoeting en groei. Welkom in het Wereldhuis.

Het Wereldhuis helpt mensen zonder papieren

‘Luisterend oor en praktische hulp’ 
Theo Brand

medewerkers. Ze stralen een bepaalde 
evenwichtigheid uit. Misschien is het rou-
tine? Of is het hun overtuiging? Ze laten 
zich – ondanks hun volle agenda – in elk 
geval niet opjutten. Ook de gasten zijn 
rustig en vriendelijk. Hier ligt mogelijk de 
sleutel van de goede sfeer in Het Wereld-
huis. Geen gehaast, maar aandacht.

Vriendelijkheid
De medewerker in de wachtkamer heeft 
aan één woord genoeg. Hij heeft kort 
zwart haar en een bril met een donker 
montuur. Hij is dezelfde man die me bin-
nenliet. Voor mijn gevoel is hij de chef van 
het huis. Midden in de ruimte zit hij als 

gastheer rustig aan tafel. Vanachter zijn 
bril kijkt hij vriendelijk rond. Hem ontgaat 
niets. Hij houdt bij wie er aan de beurt is. 
Met zijn zachte stem zegt hij soms wat in 
het Engels. Tussendoor overlegt hij of 
werkt verder aan zijn administratie.

Ik zit er ook, in deze wachtkamer waar 
vriendelijkheid de toon zet en onbekenden 
bekenden van elkaar worden. Inmiddels is 
Josiah Olaniyi, pastor van een Nigeriaanse 
migrantenkerk in Diemen, naast me 
komen zitten. Hij spreekt bijzonder goed 
en snel Engels. Dat maakt me onzeker. 
Maar hij is niet moe zijn zinnen te herha-
len of te verduidelijken. Ik luister. Hij is 

begaan met de mensen uit zijn kerk: bijna 
allemaal vluchtelingen, merendeels zonder 
verblijfsvergunning. Ze werken hard maar 
hebben weinig zekerheden. Behalve de 
zekerheid dat God Liefde is. En dat de 
gemeenschap waarvan ze deel uitmaken 
geloof, kracht en liefde biedt.

‘Ik ben hier met twee mensen uit mijn 
kerk’, vertelt hij. De pastor wijst naar een 
vrouw en een man op de bank tegenover 
ons. Ze zijn beide in de dertig en afkom-
stig uit Nigeria. De man heeft zijn arm in 
het verband. Hij heeft kanker: een gezwel 
aan zijn hand is weggehaald. Hij moet 
naar het ziekenhuis. Maar hoe pak je dat 
aan? Er komt nogal wat bij kijken als je 
geen verblijfsvergunning hebt. Niets gaat 
vanzelf.

‘Dokters van de Wereld’ is gevestigd in 
het Wereldhuis. Met het project ‘Medoc’ 
adviseert en ondersteunt deze wereldwijd 
opererende organisatie mensen zonder 
verblijfsvergunning wanneer ze naar een 
arts of ziekenhuis moeten. In dit kader is 
de Amsterdamse verpleegkundige en 
antropoloog Myrthe van Midde (27) aan 
het werk. ‘Er zijn veel barrières voor onge-
documenteerde migranten, vooral financi-
ele drempels’, legt ze uit. ‘Officieel mogen 
ze niet werken en ze kunnen zich volgens 
de wet ook niet verzekeren. Vaak weten ze 
de weg niet. Of ze durven niet aan te klop-
pen. En dan is er vaak ook nog een taal- 
en cultuurbarrière.’

Ambtenaren
Myrthe vertelt dat alle medici in Neder-
land aan iedereen ‘medisch noodzakelijke 
zorg’ moeten verlenen. Op basis van de 
Zorgverzekeringswet is er een Waarborg-
fonds waaruit een deel van de zorgkosten 
van een ongedocumenteerde patiënt gede-
clareerd kan worden, als hij of zij het niet 
zelf kan betalen. ‘Maar dan moet je als 
patiënt wel de weg weten, veel formulieren 
laten invullen door zorgverleners en niet 
schrikken van acceptgiro’s met hoge geld-
bedragen.’

Ze doet het werk omdat ze mensen in 
een kwetsbare positie wil helpen. Myrthe: 
‘Er klinken veel negatieve geluiden over 
migranten. Ik merk dat deze mensen vaak 
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heel sterk zijn, gezien de omstandigheden 
waarin zij leven. Als ze dan een medisch 
probleem hebben, lopen ze tegen veel 
moeilijkheden aan. Gezondheidszorg is 
een basisrecht, ook als je geen papieren 
hebt. Helaas is niet iedereen zich hiervan 
bewust.’

Het Wereldhuis helpt ook bij andere 
problemen, zo blijkt uit het verhaal van 
medewerker Margo van der Geld (56). Ze 
begeleidt één dag per week mensen bij 
gemeentelijke loketten. ‘Amsterdam is een 
grote stad met aantrekkingskracht voor 
migranten,’ zegt ze. ‘Vaak lopen ze vast in 
de regelgeving en de bureaucratie. Meestal 
zijn ze niet gewend dat ze hun papieren en 
brieven moeten bewaren. De gemeente-
lijke diensten ‘werk en inkomen’ of ‘huis-
vesting’ heb je nodig voor bijzondere bij-
stand of een dak boven je hoofd. Ik ga 
vaak mee naar het loket. Ik kan wekelijks 
een paar mensen helpen.’

Tijdens de lunchpauze zitten de mede-
werkers in een aparte ruimte. In de nog 
steeds volle wachtkamer staan inmiddels 

grote pannen met daarin witte rijst en een 
rode saus. Iedereen kan een bord pakken 
en met grote lepels eten opscheppen. Ook 
de medewerkers van het Wereldhuis lopen 
langs de pannen en scheppen eten op een 
bord, die ze in hun eigen ruimte opeten.

Margo vraagt Cor tijdens de lunch om 
advies. Het gaat over de vraag hoe je 
omgaat met een gemeenteambtenaar die 
de regels voor een migrant nadelig inter-
preteert. Hij is niet bereid een uitzonde-
ring te maken als iemand door bijzondere 
omstandigheden dringend woonruimte 
nodig heeft. Welke strategie moet je dan 
toepassen? Ook de andere medewerkers 

doen een duit in het zakje. De conclusie 
van het gesprek: regels zijn regels, maar de 
situaties van mensen verschillen. En uit-
eindelijk moet menselijkheid het zwaarste 
wegen. Maar niet elke ambtenaar is even 
flexibel in zijn denken en doen. Cor: ‘Het 
is frustrerend dat ambtenaren vaak geen 
maatwerk leveren en alleen naar de regels 
kijken. Ze zouden meer rekening moeten 
houden met persoonlijke situaties.’

Kinderkleertjes
Opeens staat de Marokkaanse Houria bij de 
ingang van de kamer. Ze is een opgewekte 
en zelfbewuste vrouw. Ze wordt hartelijk 
begroet. Blijkbaar is ze een bekende ver-
schijning in het Wereldhuis. Samen met 
Margo gaat ze ‘s middags naar het medisch 
adviesbureau van de Immigratie en Natura-
lisatie Dienst (IND) in Rijswijk, met het oog 
op haar terugkeer naar Marokko. ‘Kijk, ik 
heb mijn levensverhaal nu op papier staan,’ 
zegt ze in vloeiend Nederlands met een 
Amsterdams accent.

Ik mag Houria’s verhaal – ruim tien 
blaadjes met getypte tekst – meenemen en 
lezen. Dat doe ik later die dag als ik in de 
trein zit, terug naar mijn veilige huis in 
Zwolle. Het verhaal gaat over een uitgehu-
welijkte tiener die moet vluchten, nergens 
veilig is en herhaaldelijk door mannen 
wordt verkracht. Lieve hemel. Nog nooit 
heb ik in zo weinig woorden zoveel angst, 
pijn en ellende gelezen. Het zou met 
gemak een boek van duizend pagina’s 
kunnen worden. Bij het lezen denk ik aan 
het opgesloten meisje in Oostenrijk. En 
aan het slachtoffertje in het rauwe boek 
‘De Vliegeraar’ van de Iraanse schrijver 
Khaled Hosseini.

Terug nog even naar het Wereldhuis. De 
dag was immers nog niet voorbij. In de 
gang staat een blonde 18-jarige Duitse 
vrouw bij een inbouwkast kleding te sorte-
ren. Naar ik aanneem tweedehands kle-
ding. Ze is klaar met school en doet, voor-
dat ze gaat studeren, een diaconaal jaar in 
Amsterdam, zo vertelt ze. Even later zie ik 
haar weer, nu met een uit Afrika afkom-
stige vrouw van in de dertig. Samen zoe-
ken ze kleding uit. Kinderkleertjes in de 
juiste maten. Ik ben geraakt en sta iets te 
lang te kijken. De vrouw kijkt me een 
beetje ongemakkelijk aan. Doorlopen dus.

In de keuken is de kok druk aan het 
afwassen. Ik wil een foto maken. Maar dat 
wil hij beslist niet. Ook niet als ik hem op 
zijn rug fotografeer. Hij hoort tot de mede-
werkers van het Wereldhuis die zelf geen 
verblijfsvergunning hebben. En hij weet 
niet goed wie ik ben en wat ik met mijn 
foto’s doe. Ik begrijp het. En uiteraard res-
pecteer ik zijn wens.

Hoop en vrees
Ik ga in de wachtkamer zitten. Een laatste 
kop koffie voordat ik richting het Centraal 
Station loop. Pastor Josiah Olaniyi uit Die-
men loopt nog steeds rond, wachtend op 
zijn mensen. Verder veel nieuwe gezichten 
van mensen tussen hoop en vrees. In dit 
huis krijgen ze advies en steun, leren ze 
wat hun basisrechten zijn, sluiten ze zich 
aan bij een zelforganisatie of werken ze 
aan hun eigenwaarde door een steentje bij 
te dragen in de keuken.

Heilige grond bestaat niet, heilige grond 
gebeurt.
 
www.wereldhuis.org

De gastheer van het Wereldhuis
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De verschillende partijen waaruit Groen 
Links is ontstaan vertegenwoordigden 
evenzoveel ideologieën of tradities: mar-
xistisch, pacifistisch, utopisch, natuur- 
spiritueel of christelijk radicaal. In de 
samenvoeging door de termen ‘groen’ en 
‘links’ ontstond er een boeiende combina-
tie, die vanuit de oorsprong niet zonder 
spanningen was. Die spanning duid ik aan 
met de woorden ‘natuur ‘en ‘geschiedenis’. 
Het Marxisme had 
nooit veel op met 
natuurwaarden of 
natuurbeleving, het 
presenteerde een 
geseculariseerde 
heilsgeschiedenis. Aan-
dacht voor de natuur heeft 
zich altijd gemakkelijker verbonden met 
een tijdloze spiritualiteit, soms ook in ver-
binding met Oosterse religies, dan met een 
bevrijdend handelen in de geschiedenis. 
Aan de hand van de geschiedenis van de 
bevrijdingstheologie in Latijns Amerika 
zou die spanning tussen natuur en 
geschiedenis geïllustreerd kunnen worden.

Balans herstellen
In het thema klimaatverandering komen 
natuur en geschiedenis in een ongehoord 
actuele manier onder spanning ter staan. 
Door menselijk handelen verliest de evolu-
tionaire geschiedenis van de natuur aan 
autonomie en dreigt tegelijk de menselijke 
geschiedenis definitief op het spel te zet-
ten. De menselijke geschiedenis en de 
geschiedenis van de natuur zijn met elkaar 
verweven. Het wordt ook steeds moeilijker 
om onderscheid te maken tussen natuur-
rampen en door de mens veroorzaakte 
rampen. 

In deze ontwikkelingen spelen levensbe-
schouwingen, ideologieën en theologieën 
hun eigen rol. De christelijke theologie 

Buber is een van de inspiratoren van de natuurbescherming. En ook premier Bal
kenende onderging indirect zijn invloed. Gelijkwaardige en respectvolle dialoog 
staan centraal in Buber’s denkwereld, niet alleen tussen natuur en mensengeschie
denis. ‘Voor Buber is elke beslissing van de mens die dialogisch het goede zoekt een 
messiaanse handeling die zin heeft’, aldus Schravesande.
Op 13 november promoveerde Hans Schravesande, onder meer voorzitter van de 
werkgroep Kerk en Milieu, op ‘Jichud’, Eenheid in het werk van Martin Buber. In 
dit artikel belicht hij enkele hoofdlijnen van Buber’s gedachtengoed. 

Groen en Links bij Martin Buber

Open dialoog met elkaar en met de natuur
Hans Schravesande

heeft altijd moeite gehad om natuur en 
geschiedenis creatief met elkaar te verbin-
den. Lang is de natuur niet in haar eigen-
waarde gezien en gewaardeerd. Het was 
hoogstens het decor van de geschiedenis. 
Schepping was voor sommige theologen 
vooral geschiedenis van mensen. In onze 
tijd lijkt het thema geschiedenis bijna ver-
dwenen uit de theologie, en daarmee ver-
dween de maatschappelijke betrokkenheid 

van de theologie. Wie de kerkelijke pers 
en de kerkelijke toerustingprogramma’s 
bekijkt, ziet dat daarin het thema spiritua-
liteit dominant is en dat actuele maat-
schappelijke vragen in relatie tot geloof en 
ethiek nauwelijks meer aandacht krijgen. 
Het is dringend noodzakelijk dat de 
balans tussen aandacht voor natuur en 
geschiedenis en voor spiritualiteit en 
maatschappelijke een politieke actie her-
steld wordt. Vanuit een doorwerkend ver-
leden zou het denken van Martin Buber 
hieraan kunnen bijdragen.

Mystiek en natuur
De joodse denker Martin Buber (1878-
1965) kwam na zijn joodse opvoeding 
onder de invloed van Nietzsche en om aan 
zijn invloed te ontkomen onder de invloed 
van de Duitse mystiek. De manier waarop 
hij hiermee omging is wel aangeduid als 
een ‘atheïstische mystiek’ en een ‘atheïsti-
sche’ theologie. In het culturele Duitse 
leven van die tijd overheerste een panthe-
istisch gevoel dat zich kon verbinden met 
en natuurspiritualiteit. Buber en zijn 

Duitse vrouw Paula Winkler, die zich als 
studente al ‘Philozionistin’ noemde, konden 
elkaar aanspreken over het inspirerende 
van het omarmen van bomen. Er zijn 
opvallende parallellen tussen het fin de 
siècle gevoel van omstreeks 1900 en veel 
van wat wij nu als New Age aanduiden. 
Zijn mystieke omgaan met de natuur 
kwam vanaf 1906 onder invloed van het 
Chassidisme, een joodse mystieke stro-
ming die in de achttiende eeuw was ont-
staan. In aansluiting aan oudere kabbalis-
tische stromingen leerde het Chassidisme 
dat in al het geschapene goddelijke von-
ken aanwezig waren, die in de materie 
gevangen waren. In Bubers interpretatie 
van het Chassidisme konden deze vonken 
bevrijd worden door een heiligende 
omgang met de natuur en de materie. 

Hiermee bewoog hij zich 
steeds meer in panen-
theïstische richting: 
God is in al het 
geschapene aanwezig, 
zonder daarmee in zijn 

transcendentie samen 
te vallen. Bij al de verande-

ringen in zijn denken, ook over het Chas-
sidisme, is dit panentheïsme aanwezig 
gebleven. 

‘Ik-jij’
In onze tijd ontwikkelt zich een eco-theo-
logie die meestal ook een panentheïstisch 
karakter heeft. In dit denken kunnen wij 
een duidelijke correctie zien op een chris-
telijke theologie waarin de natuur soms 
niet meer dan decor was voor de mens en 
zijn vooruitgang in de geschiedenis. Als 
God en de schepping met elkaar innerlijk 
verbonden zijn, zonder met elkaar samen 
te vallen, zal dat ook gevolgen hebben 
voor de omgang van de mens met de 
natuur.

Na de eerste wereldoorlog kwam de neo-
romantische omgang met de natuur en het 
vooruitgangsgeloof onder druk te staan. 
Buber verwijderde zich met zijn funda-
mentele onderscheiding tussen de ‘ik-jij’ 
en de ‘ik-het’ betrekking verder van een 
mystieke eenheidsbeleving. De ander en 
het andere als tegenover werd bepalend. 
Hierin stond hij dicht bij de christelijke 

Kerk heeft nauwelijks aandacht voor  
maatschappelijke vragen in relatie tot  

geloof en ethiek
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theologie van die tijd en beïnvloedde hij 
deze ook. Maar met één verschil dat zijn 
christelijke gespreksgenoten niet erken-
den: de omgang met de natuur als een ‘ jij’, 
waarin wij het ‘eeuwige jij’ van God kun-
nen ontmoeten. Later werd hij wel meer 
aarzelend om hierover in termen van dia-
loog te spreken, maar hij bleef spreken van 
een ‘ik-jij betrekking’, ook al 
verschilde die van de betrekking 
en dialoog tussen mensen. Zijn 
beschrijvingen van de ontmoe-
ting met een paard en met zijn 
kat zijn bekende illustraties 
hiervan.

Rentmeesterschap
In de jaren dertig verzette een deel van de 
Duitse kerk zich tegen het nazistische 
‘bloed en bodem’ denken, en daarmee 
tegen een verbinding van God met natuur. 
Buber zal het gevaar van dit denken, ook 
als een van de leiders van het joodse gees-
telijk verzet in Duitsland, zeker onderkend 
hebben. Tegelijk bereidde hij zich voor op 

emigratie naar Palestina en doordacht hij 
hoe de joden weer een band met het land, 
de bodem en de natuur zouden kunnen 
krijgen. Vooral de (joodse) bijbel is hier-
voor zijn inspiratiebron. Vanuit de joodse 
bijbel spreekt hij over een ‘bestaansge-
meenschap’ tussen mens en natuur, de 
mens is partner van de natuur in een soli-

daire relatie. Het zijn woorden die in de 
christelijke theologie pas de laatste decen-
nia naar voren komen, ook als een kriti-
sche vraag bij het nog altijd overheersende 
denken over een dominerend rentmeester-
schap. Het begrip rentmeester is niet een 
belangrijk bijbels begrip en maakt  zich 
binnen onze cultuur moeilijk los van asso-
ciaties met ‘rente’ en ‘eruit halen wat er in 
zit’.

Eindtijd bespoedigen
Geschiedenis is voor Buber bovenal een 
‘dialoog tussen God en mens’. In deze 
bepaling komt zijn filosofisch denken over 
dialoog samen met een openbaring van 
God in de geschiedenis. Dialoog is altijd 
verbonden met antwoorden en verant-
woordelijkheid. Essentieel voor de 

geschiedenis ziet hij de omgang 
met macht, als verantwoorden 
van macht. Hierbij zal de mens 
die verantwoordelijk omgaat 
met macht en vasthoudt aan de 

eenheid van doel en middelen 
vaak het onderspit delven. Maar zo 

maakt hij deel uit van de eigenlijke dra-
gende geschiedenis, die op weg naar het 
einde als ‘messiaanse geschiedenis’ geka-
rakteriseerd kan worden. Geschiedenis als 
verantwoording van macht is in principe 
open naar de toekomst. Hij maakt een 
scherp onderscheid tussen profetie in bij-
belse zin, als een oproep tot omkeer, en 
apocalyptiek, als een al vastliggende 
geschiedenis en toekomst, die zich alleen 

Martin Buber

De mens is partner van de natuur 
in een solidaire relatie
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nog maar wetmatig laten afwikkelen. Dit 
apocalyptische denken ziet hij terug in de 
marxistische geschiedbeschouwing en in 
de idee van de ‘Verelendung’ als een nood-
zakelijke fase naar het uiteindelijk heil. 
Voor Buber is elke beslissing van de mens 
die dialogisch het goede zoekt een messi-
aanse handeling die zin heeft. Hierbij kan 
nooit bepaald worden wat het aandeel van 
God is en wat het aandeel van de mens 
is. 

In zijn keuze voor de profetie en 
voor een open geschiedenis stelt hij 
zich tegenover een apocalyptisch den-
ken over de eindtijd waarin het onder-
scheid tussen goed en kwaad verdwijnt, 
of waarin het einde zelfs bespoedigd kan 
worden door meer kwaad te doen. Dit ver-
dwijnen van de relatie tussen doel en mid-
delen binnen een humane geschiedenis 
kunnen wij tegenwoordig zien in zowel 
christelijk, joods als moslimfundamenta-
lisme. Bijvoorbeeld bij christelijke funda-
mentalisten in de V.S. die vinden dat 
milieurampen door mensen veroorzaakt 
mogen worden omdat dan de weder-
komst van Jezus bespoedigd wordt. Of 
in een joods fundamentalisme van set-
tlers op de Westbank die vanuit hun 
visie op een in de eindtijd aangebroken 
vervulling van de landbelofte het ver-
dwijnen van het Palestijnse volk verde-
digen. Of de rol van de messiaanse 
verwachting in de Iranese politiek die 
tot irrationeel handelen kan leiden. 
Zo kunnen oude onderscheidingen 
uit religieuze tradities nog vergaande 
invloed hebben op actueel politiek 
gebeuren.

Geschiedenis als dialoog is betrok-
ken op actueel politiek gebeuren. 
Deze dialoog vindt ook plaats met 
de materie en de natuur. De natuur 
wacht eveneens op bevrijding en is 
nog niet tot bestemming gekomen. 
Buber kan dit weergeven met ver-
wijzing naar de brief van Paulus 
aan de Romeinen waarin hij 
spreekt over het verlangen van de 
schepping naar vrijheid. Vanuit zijn chas-
sidische inspiratie ziet hij God meelijden 
met zijn schepping en kan de inwonende 
God door de heiliging van de schepping 
door de mens zich weer verbinden met de 
transcendente God. Zo komen de geschie-
denis van de mens en van de natuur 
samen in één messiaanse geschiedenis.

Topie en utopie
Natuur en geschiedenis komen voor Buber 
in het heden bij elkaar in een gemeen-
schap waarin men dialogisch open is naar 
elkaar en naar de natuur. Buber was een 
religieus socialist die sympathie had voor 
het utopische socialisme en een sociaal-
anarchisme, waarin de invloed van de 
staat op de plaatselijke gemeenschap zo 
veel mogelijk wordt teruggedrongen. Maar 
dit utopisch denken staat altijd in span-

ning met wat er hier en nu in de ‘topos’ 
(plaats) van de gemeenschap gerealiseerd 
kan worden. Hierbij wordt de eenheid van 
doel en middelen niet vanuit de toekom-
stige utopie op het spel gezet. Het ideaal is 

een federatieve opbouw van min of meer 
zelfvoorzienende gemeenschappen. 

De idee van een federatieve opbouw 
vanuit kleinere gemeenschappen zouden 
we kunnen verbinden met de nieuwe 
ideeën over ‘transitiontowns’. Ook hierin 
wordt een nieuwe relatie met een aange-

taste natuur gezocht en komt geschiedenis 
als weg van overleven van de mens naar 
de toekomst weer in het vizier.

Van Buber naar Balkenende
Denkers als Buber kunnen ons eraan her-
inneren dat onze politieke ideeën niet uit 
het niets hoeven te ontstaan, maar ook 
kunnen voortkomen uit langere tradities. 
Die tradities kunnen ingewikkelde lijnen 
volgen. In het denken van Buber komen 

groene en linkse lijnen samen. 
Maar zijn denken heeft ook 
aantoonbaar de Partij van de 
Arbeid beïnvloed. Het eerste, 
vooral door Banning geschre-

ven partijprogramma vertoont 
duidelijk invloeden van Buber. Al 

in 1928 had hij, samen met Henriette 
Roland Holst, Buber meegemaakt op een 
congres van religieuze socialisten in Hep-
penheim. Daar was Ro land Holst met 
Buber in discussie geraakt over doel en 
middelen in de sociale strijd. Maar ook 
Balkenende heeft, via zijn inspirator Etzi-

oni, invloed ondergaan van Buber. De 
socioloog Etzioni is met 
zijn ideeën over communi-
tarisme door zijn leraar 
Buber beïnvloed. Zo kun-
nen we zelfs een lijn van 
beïnvloeding benoemen die 
van Kropotkin (Russisch 
vorst, revolutionair en theo-
reticus van het anarchisme, 
red. met dank aan Wikipedia) 
via Bubers vriend Landauer 
naar Buber, en zo via Etzioni 
naar Balkenende loopt. Een 
lijn die nog niet zo gek is als 
we bedenken dat Roel van 
Duijn in de jaren tachtig Abra-
ham Kuyper in verband kon 
brengen met sociaal anarchisme 
en met Frederik van Eeden, die 
enige tijd met Buber contact 
onderhield. Zouden we Balke-
nende met zijn communitarische 
sympathieën niet kunnen interes-
seren voor ‘transitiontowns’?

Hans Schravesande is onder meer 
voorzitter van de Projectgroep Kerk 
en Milieu. 

Zie voor de achtergrond van dit artikel de dis-
sertatie ‘’Jichud’. Eenheid in het werk van 
Martin Buber’, november 2009, Boekencen-
trum, 416 pag., € 27,50.

» Groen en Links bij Martin Buber

Er loopt een lijn van beïnvloeding 
van Kropotkin via Buber naar 

Balkenende
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Barmhartigheid kan omschreven worden als de dragende grond-
houding van de mens, die een ‘warm’ hart heeft jegens hen die in 
de miserie zitten. Dat komt tot uitdrukking in het Latijnse woord 
‘misericordia’. Op veel plaatsen in het Oude Testament is sprake 
van God, die zelf barmhartig is, en wenst dat mensen tot hun 
recht komen. Op basis van het Verbond van God met zijn volk 
behoort men de kwetsbare mensen bescherming te bieden. Deze 
barmhartigheid ontstaat uit een ervaring van verbondenheid, met 
mensen en met God, die uit het diepste van de mens voorkomt. 
Daaruit ontspringt een handelen dat goed doet aan wie het nodig 
heeft.

De werken van barmhartigheid behoren tot de oudste tradities 
van de kerk. Het zijn daden van christelijke naastenliefde. Het zijn 
werken die uit liefde tot de naaste en uit liefde tot God verricht 
worden, en daarom ook wel ‘liefdewerken’ worden genoemd (Mat-
teüs 25, 31-46). Vanaf de twaalfde eeuw ontstaan twee lijsten, één 
met de zeven genoemde lichamelijke en één andere met zeven 
geestelijke werken van barmhartigheid. Bij diaconie gaat het om 
het lenigen van de zeven lichamelijke behoeften van mensen in de 
knel. Die werken zijn heel concreet geformuleerde opdrachten: 
hongerigen voeden, dorstigen laven, vreemdelingen herbergen, 
naakten kleden, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden 
begraven. In het moderne taalgebruik zou je in plaats van werken 
van barmhartigheid ook kunnen spreken van streefdoelen of meet-
punten voor de maatschappelijke en diaconale inzet van gelovigen. 

Barmhartigheid en gerechtigheid
Barmhartigheid en gerechtigheid staan dicht bij elkaar. Kort 
gezegd: Barmhartigheid is het opkomen voor mensen die lijden 
aan het onrecht. Gerechtigheid is werken aan veranderingen in de 
structuur van een samenleving of gemeenschap op zo’n manier, 
dat het onrecht binnen die structuur niet meer mogelijk is en men-
sen weer tot hun recht komen. Met andere woorden: zorgen voor 
een goede ordening van de samenleving (= vertaling van het woord 
‘politiek’ vanuit het Grieks). Het beoefenen van barmhartigheid en 
gerechtigheid brengt ons in de voetsporen van God, zo lezen we in 
de Bijbel.

De missionaire en diaconale hoofdtaken die kerken zich stellen 
en het bondgenootschap tussen God, mensen en de schepping 
vragen telkens om naar elkaar om te kijken. Dit gaat vooral over 
aandacht voor de vraag hoe armen, weduwen, wezen en vreemde-
lingen kunnen deelnemen aan onze samenleving. De God van de 
Bijbel heeft vooral oog voor de armen. Zij zijn de meest kwetsbare 
mensen in een wereld die getekend wordt door onrecht en machts-
misbruik. 

De evangelische kern van de kerkelijke beweging heeft alles te 
maken met meedoen en meedelen, ofwel de processen van in- en 
uitsluiting. Strijdig met deze kern van het Verbond en de oproep te 
werken aan een betere wereld is het proces van verrijking en ver-

arming in onze westerse samenleving. Op wereldniveau groeit de 
afstand tussen rijke(re) landen en arme landen. Vanuit een christe-
lijke visie zouden economische doelen samen dienen te gaan met 
het garanderen van leven in waardigheid voor iedereen op aarde. 

Gelovigen beseffen dat armoede en rijkdom geen van God gege-
ven onveranderlijke grootheden zijn, maar resultaten van de 
manieren waarop we opbrengsten, goederen en toegang tot 
bestaansmiddelen verdelen. Armoede en sociale uitsluiting zijn 
uitdagingen aan politieke, economische, religieuze en sociale 
krachten om zich te bundelen en deze situatie te veranderen. Ker-
ken hebben in dit spanningsveld de taak om de sociaalethische 
waarden die uit de eigen tradities voortkomen, in te zetten in con-
crete politieke en maatschappelijke debatten. En zij kunnen zich 
bondgenoot tonen van de mensen, die in arme situaties terechtge-
komen zijn en die zich mede inzetten voor de structurele verbete-
ring van hun situatie. 

10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de 
Mens, geeft mede aanleiding om eraan te herinneren dat de Uni-
versele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europese 
Verdrag voor de Rechten van de Mens hierbij als gemeenschappe-
lijk kader kunnen dienen. De mensenrechten hebben immers ook 
een plaats in het sociale denken van de rooms-katholieke Kerk. Ze 
zijn terug te vinden in drie pauselijke encyclieken: Populorum pro-
gressio van Paulus VI (1967), Centesimus Annus van Johannes Pau-
lus II (1991) en Caritas in veritate van Benedictus XVI. Ook het 
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (2007) noemt uit-
gebreid de mensenrechten (zie hoofdstuk 3 van Deel I).

Hub Crijns is directeur van landelijk bureau DISK 

De Andere Wang

Barmhartigheid en gerechtigheid
Hub Crijns

Hongerigen voeden. Foto van Chris Pennarts uit ‘Barmhartigheid en gerechtigheid. 
Handboek Diaconiewetenschap’ (2004), uitg. Kok Kampen en DISK
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Spiritualiteit en politiek

Het ethische tekort van de mystiek
Christian Jongeneel

Mystiek en spiritualiteit mogen zich in 
een hernieuwde belangstelling verheu
gen in de geseculariseerde samenleving. 
De introspectie die daar – als het goed 
is – mee gepaard gaat, heeft consequen
ties voor de manier waarop een mens in 
de wereld staat, en dus op zijn politieke 
overtuiging. Op dat vlak brengt de mys
tiek twee verwante risico’s met zich 
mee: passiviteit en misleiding.

In haar invloedrijke boek ‘A history of God’ 
traceert theologe Karen Armstrong het 
beeld van God in de drie grote monotheïs-
tische religies door de millennia heen. Een 
van de thema’s die hierin voortdurend 

terugkomt is de periodieke opleving van 
de mystiek. Deze doet zich vooral voor als 
de gelovigen zich in moeilijke omstandig-
heden bevinden, zo laat ze overtuigend 
zien aan de hand van het Jodendom, dat 
vele eeuwen van venijnig antisemitisme 
heeft moeten ondergaan.

Sinds de verschrikkingen van 
Auschwitz worstelen met name Europese 
christenen en joden met hun traditionele, 
persoonlijk godsbeeld, dat al door filoso-
fen sinds Friedrich Nietzsche aan de kaak 
gesteld werd. Een deel van de gelovigen 
heeft zich ingegraven in het fundamenta-
lisme, analyseert Armstrong. Voor anderen 

is de mystiek een aantrekkelijk alternatief, 
een onpersoonlijk godsbesef dat ontsnapt 
aan rationele redeneringen en daartegen 
dus ook niet verdedigd hoeft te worden. 

In zekere zin is de mystiek (en spiritua-
liteit, ofwel mystiek light) een historisch 
gesproken logische reactie van een chris-
tendom dat onder vuur ligt van het secula-
risme. Er is uiteraard geen sprake van ver-
volgingen, maar christenen hebben steeds 
meer het gevoel dat ze zich voor hun 
geloof moeten verantwoorden. Dan is het 
makkelijk om te kiezen voor een geloof dat 
zich naar binnen richt en daarom niet ver-
antwoord hoeft te worden. Armstrong: 
‘[De God van de mystici] rijmt met de athe-
istische stemming van onze seculiere 
samenleving, met zijn wantrouwen jegens 
inadequate beelden van het Absolute.’

Oosters
Mystiek is geen uitvinding van het wes-
terse monotheïsme. Het is een vorm van 
doordringen tot het Hogere die op verge-
lijkbare manieren te vinden is in de oos-
terse godsdiensten. Als gevolg daarvan 
ontbeert het een essentiële component van 
het westerse denken, die de gezagheb-
bende mytholoog Joseph Campbell als 
volgt omschreef in zijn magnum opus ‘The 
masks of God’:

‘In zowel het Verre Oosten als India, of 
het nu in de mythische velden van Shinto, 
Taoisme en Confucianisme is, of in de 
Mahayana, diende de wereld niet her-
vormd te worden, maar slechts gekend, 
geëerd en haar wetten gehoorzaamd. Per-
soonlijke en sociale wanorde ontkiemde 
aan het verlaten van deze kosmische wet-
ten, en hervorming kon slechts bereikt 
worden door een terugkeer naar de onver-
anderbare wortel. In Zoroasters nieuwe 
mythische visie daarentegen, was de 
wereld, zoals ze was, corrupt – niet van 
nature maar door toeval – en diende her-
vormd te worden door menselijke actie. 
Wijsheid, deugd en waarheid waren 
daarom gelegen in engagement, niet in 
onthechting. En de cruciale lijn die het 
verschil maakte tussen zijn en niet-zijn 
was ethisch.’

Campbell ziet Zoroaster (Zarathustra) 

als de eerste profeet die het actieve, ethi-
sche denken centraal stelde in een religie. 
Via de bijbel, die immers samengesteld 
werd in Babylon waar het Zoroastrianisme 
staatsgodsdienst was, werd deze manier 
van denken leidend in het westerse mono-
theïsme. Om die reden heeft de mystiek 
altijd aan de zijlijn gestaan in het westerse 
denken, met zijn actieve ethische 
opdracht, die maakt dat het geloof tot 
sociaal en dus politiek handelen noopt. De 
mystiek heeft die opdracht niet.

De hernieuwde belangstelling voor de 
mystiek in het westen is de afgelopen 
decennia gepaard gegaan met een heront-
dekking van het oosten. ‘New age’ en aan-
verwante stromingen zijn een machtige 
kluts van diverse mystieke tradities. Ook 
zoekende christenen zijn er bevattelijk 
voor. De persoonlijke bevrijding die de 
mystiek in het vooruitzicht stelt, is aan-
trekkelijk. Een mens is graag meester van 
zijn eigen lot – maar als meester zijn van je 
eigen lot centraal staat in je levensbe-
schouwing, neemt de noodzaak af om je 
het lot van anderen aan te trekken. Mys-
tiek is meer de aanvaarding van het goede 
dan de bestrijding van het kwaad.

Gandhi
Uiteraard sluiten mystiek en ethisch han-
delen elkaar niet uit. De Indiase mysticus 
en staatsman Mohandas Gandhi is van-
wege zijn internationale voorbeeldfunctie 
het meest logische voorbeeld om hier aan 
te halen. Gandhi’s ascetische levenswijze 
en geweldloze verzetsdaden gaven de Indi-
ase onafhankelijkheidsstrijd (die heel wat 
meer behelsde dan de zoutmars) zijn 
morele rechtvaardiging. Gandhi’s motiva-
tie hierbij lag echter niet in een ethische 
drang om een corrupte wereld te hervor-
men, maar in wat Campbell noemt ‘een 
terugkeer naar de onveranderbare wortel’.

Gandhi’s passieve verzet had een gunstig 
sociaal gevolg onder de omstandigheden 
van India vlak na de Tweede Wereldoorlog, 
maar ze was geen sociale ideologie. 
Geweldloosheid was een noodzakelijke 
voorwaarde voor de persoonlijke verlich-
ting. Vlak voor de oorlog adviseerde Gan-
dhi de joden in Duitsland nog om het bij 

Karen Armstrong: deel van de gelovigen heeft zich 
ingegraven in fundamenta lisme
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passief verzet tegen de nazi-vervolgingen te 
houden. Onder andere de Oostenrijks-
joodse filosoof Martin Buber, die zelf ook 
in de mystiek zocht naar geloof in de scha-
duw van Nietzsche, heeft Gandhi er hard 
om bekritiseerd. In het zicht van het kwaad 
is onthechting niet de juiste houding.

Ook Gandhi’s mededogen met de onder-
kant van de Indiase samenleving, de 
onaanraakbaren of dalits, ademt de terug-
keer naar een oude harmonie. Zijn streven 
was wel hun lot te verbeteren, maar niet 
hun positie in de samenleving. Veel dalits 
nemen het Gandhi, zelf afkomstig uit een 
hoge kaste, nog altijd kwalijk dat hij met 
een hongerstaking een garantie van hun 

rechten uit de Indiase grondwet wist te 
houden. Het is niet voor niets dat het 
christendom sterk in opmars is onder de 
dalits: dit geloof is inherent wél strijdbaar.

Wat voor Gandhi’s wereldbeeld geldt, 
gaat mutatis mutandis op voor het gros 
van de mystieke levensbeschouwingen. In 
essentie is het de ethische opdracht die het 
Achtvoudige Pad van het boeddhisme 
voorschrijft om verlichting te bereiken: 
waarheid spreken, juist handelen en juist 
leven. Van straffen spreekt het Achtvou-
dige Pad niet. De ethische opdracht is per-
soonlijk, en dat geldt evenzeer voor de 
consequenties van overtredingen. De mys-

tieke gelovige heeft geen enkele religieuze 
noodzaak om in te grijpen wanneer ande-
ren onwaarheid spreken, onjuist handelen 
of onjuist leven.

Liberaal
De persoonlijke, naar binnen gekeerde 
geloofsbeleving van de mystiek past prima 
in het liberale gedachtegoed, dat immers 
ook het individu voorop stelt. De bemoeie-
nis van het collectief met het individu 
wordt geminimaliseerd. Dat kan mensen 
sterken, maar evengoed kwetsbaar maken.

Armstrong haalt in haar boek verschil-
lende voorbeelden aan van mystici die een 
grote schare volgelingen verzamelden, om 
vervolgens door de mand te vallen (overi-
gens vaak tot hun eigen stomme verbazing 

– de meesten geloven zelf heilig in hun 
eigen profetieën). Misleide mensen kun-
nen hier zwaar door beschadigd raken, 
wat de vraag opwerpt of ze ertegen 
beschermd moeten worden. Het liberale 
antwoord luidt ‘nee’, want mensen hebben 
hier hun eigen verantwoordelijkheid. Maar 
zo liberaal is de westerse samenleving nog 
niet.

In het moderne spirituele wereldje ope-
reert een groot aantal ‘bemiddelaars in 
verlichting’ die vaak zelf bedachte inzich-
ten en therapieën propageren. Het tijd-
schrift Happinez brengt ze maandelijks 
aan de man. De meeste zijn onschuldig, 
maar sommige therapieën zijn schadelijk 
of zelfs dodelijk. Alternatieve geneeswij-
zen, zoals deze heten, zijn daarom in het 
blikveld van de overheid belandt, die zich 
op dit vlak een actieve westerse houding 
aanmeet: wat niet deugt, dient bestreden 
te worden, zelfs als mensen er bij volle 
bewustzijn voor kiezen.

Ook in de geseculariseerde westerse 
samenleving kent de politiek, met brede 
maatschappelijke steun, zichzelf een her-
vormende rol toe. Onrecht is er om bestre-
den te worden. Nu geldt dat uiteraard in 
alle samenlevingen – met moord, om maar 
een extreem voorbeeld te geven, kom je 
nergens weg – maar de mate waarin van 
de overheid, als ethische actor namens de 
gemeenschap, handelend optreden ver-
wacht wordt, verschilt wel degelijk.

Utopie
Wie politiek wil bedrijven vanuit een 
geloofsovertuiging, heeft in de mystiek/
spiritualiteit dus geen vanzelfsprekende 
bondgenoot. Martin Buber is een van 
degenen die gepoogd heeft hier doorheen 
te breken. In zijn boek ‘Ich und Du’ (uit 
1923, herzien in 1958) koppelt hij de mys-
tieke godsbeleving aan de verhouding tot 
de medemens. Daarmee wordt een sociale 
opdracht onderdeel van een spiritueel 
geloof. Bubers boek is zodoende onver-
minderd actueel.

Voor Buber persoonlijk vertaalde zijn 
geloof zich erin dat hij zich keerde tegen 
de oprichting van een Joodse staat, omdat 
hij meende dat joden en arabieren samen 
de toekomst in moesten. Toen die oprich-
ting een feit was, bleef hij zich met Gand-
hiaanse koppigheid inzetten voor de vrede. 
Hij had een socialistisch aandoend ideaal 
waarin joden en arabieren samen kleine 
leefgemeenschappen zouden vormen. Der-
gelijke utopische visies zijn de uiterste 
consequentie van de westerse hervor-
mingsdrang – en bepaald niet zonder hun 
gevaren, zoals de Nederlandse filosoof-
theoloog Hans Achterhuis heeft laten zien 
in zijn boek ‘Utopie’. Een teveel aan 
dadendrang leidt ook welhaast onvermij-
delijk tot onrecht, van de inquisitie tot de 
gulag.

Vanuit ethisch oogpunt laat de mystiek 
zich dan ook niet zomaar terzijde schuiven 
ten gunste van de traditionelere westerse 
geloofsvisie. Beide hebben hun tekortko-
mingen en gevaren. Het vinden van de 
balans ligt als taak op het bordje van de 
postmoderne gelovige, al dan niet in 
gemeenschapsverband. Wellicht dat de 
huidige tijd, gedesillusioneerd in Grote 
Verhalen, inderdaad vraagt om een meer 
mystieke invulling van het geloof en de 
maatschappelijke actie die daaraan ont-
leend wordt. Die golfbeweging, zo laat 
Armstrong zien, houdt tenslotte al 4000 
jaar aan. 

Dit is (voorlopig) het laatste artikel van Chris-
tian Jongeneel in De Linker Wang. Na ruim 
tien jaar neemt hij met deze 100e bijdrage 
afscheid van zijn redactiewerk voor het blad. 

Mohandas Gandhi: mededogen met de onaanraak-
baren



12
december 2009 – nr 5

•  1 - Inuit kinderen. De Inuit van Groenland kregen dit jaar meer autonomie van Denemarken, met in de toekomst allicht volledige onafhankelijkheid. Ook Nunavik, een deel 
van de Canadese provincie Quebec, verwierf in 2009 meer autonomie. (foto: flickr/Flammer) •  2 - Ainu mannen tijdens een religieuze ceremonie op het Japanse eiland Hok-
kaido. Na ruim een eeuw van gedwongen ‘japanificatie’ werden de Ainu in 2008 erkend als minderheid. In september 2009 vormden zij een organisatie om wetgeving af te 
dwingen die hun cultuur beter beschermt. •  3 - San vrouw in de Kalahari woestijn. De San (ook bekend als bosjesmannen) hebben een dispuut met de regering van Botswana 
over het recht te jagen en waterputten te slaan in hun traditionele landen, die nu een nationaal park zijn. Zes bosjesmannen die in 2007 gearresteerd waren wegens jagen zon-
der vergunning, werden in augustus vrijgesproken. (foto: flickr/Lisa JG)
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Inheemse volkeren verwerven hun rechten
Christian Jongeneel

Volgens definities van de Verenigde Naties telt de wereld zo’n 
5000 inheemse volkeren, verspreid over 72 landen. Ze vormen 
vaak kleine minderheden, maar hebben wel de oudste historische 
claim op het land waar ze wonen. Ook in het postkoloniale tijd-
perk moeten ze strijden voor hun rechten, die vaak te maken heb-
ben met culturele autonomie en het behoud van hun leefomge-
ving. Een aantal van deze volken haalde dit jaar het nieuws.

•  4 - Tuareg man in Mali, een van de landen in de westelijke Sahara waar het 
volk woont. Sinds 2007 vechten Tuareg in Mali en Niger voor een groter aandeel 
van de opbrengst van onder andere uranium dat in hun traditionele land gewon-
nen word. In het voorjaar van 2009 werden vredesakkoorden gesloten, maar de 
situatie blijft ontvlambaar. (foto: flickr/modern_nomad). •  5 - Mapuche vrouw 
tijdens een protest in Santiago de Chile. De Mapuche leven in Chili en Argenti-
nië, waar ze zich bedreigd voelen door grondbeleid van de regeringen. Deze 
zomer vormden de Mapuche een beweging die streeft naar meer politieke auto-
nomie. (foto: flickr/antitezo). •  6 - Oeigoer op de steppen in het verre westen 
van China. In de Oeigoerse hoofdstad Urumqi kwam het afgelopen zomer tot 
gewelddadigheden vanwege spanningen tussen de oorspronkelijke bevolking en 
Chinese immigranten, die de regering achter zich weten. (foto: flickr/Larsa). 
•  7 - Jingpo mannen tijdens een festival in Manao, Myanmar. In augustus bra-
ken grootschalige gevechten uit tussen het Birmese leger en milities van etnische 
groepen in het noordoosten van Myanmar, waarbij duizenden mensen de grens 
met China over vluchtten. (foto: flickr/fredalix)
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John Veldman

In de VNG-campagne worden afzonder-
lijke gemeenten opgeroepen concrete initi-
atieven te ontplooien om de millennium-
doelen dichterbij te brengen. Als raadslid 
van GroenLinks nam ik die uitdaging aan. 
Ik formuleerde een initiatiefvoorstel voor 
de Raad om niet zomaar een bordje aan de 
rand van de stad neer te zetten, maar eerst 
goed in kaart te brengen wat er in Arnhem 
al gebeurt en waar de kansen en uitdagin-
gen liggen. Na een jaar onderzoek, work-
shops en gesprekken volgden er een 
 definitief voorstel om Arnhem tot millen-
nium gemeente te verklaren en een hele 
reeks aanbevelingen hoe dit verder vorm te 
geven. Deze werden uiteindelijk met grote 
meerderheid van stemmen aangenomen.

Stimulerende initiatieven
Wat voor mij zwaar woog bij dit besluit 
was dat bedrijven en particulieren op dit 
vlak al heel veel initiatieven hebben geno-
men. Bekend is bijvoorbeeld het 
Arnhem se bedrijf Titan Wood, dat hout 
(Europees grenen) op een milieuvriende-
lijke manier verduurzaamt zodat geen tro-
pisch hardhout nodig is. En lunchcafé 
Manu, dat zo veel mogelijk biologische 
producten gebruikt, die in eerlijke handel 
gekocht zijn. Of koffiebrander Peeze, die 
biologische koffie uit eerlijke handel 
gebruikt. Daarnaast is een duurzame 
bedrijfsvoering ingevoerd, met 70% ener-
gie-hergebruik, 90% minder waterver-
bruik, energiezuinig autopark, minder 
papierverbruik. Dus het gaat om een duur-
zaam ketenbeheer (vanaf de oorsprong van 
het product tot aan de consument).

Al deze bedrijven bewijzen dat een fair 
trade, biologisch, duurzaam bedrijf wel 
rendabel kan zijn. Ook willen al deze 
bedrijven graag dat Arnhem millennium-
gemeente wordt, want dat ondersteunt 
hun manier van werken. Hoe meer men-

Geloven in een millenniumgemeente 

sen er van weten, hoe meer mensen er 
enthousiast voor kunnen worden. Door 
deze initiatieven te ondersteunen kan de 
gemeente ook zelf over millenniumdoelen 
communiceren.

Ik ontmoette ook veel mensen – en 
opvallend veel jongeren – die actief zijn op 
het gebied van duurzaamheid, fair trade en 
in de ondersteuning van projecten in de 
Derde Wereld. Een van de leukste voor-
beelden vond ik de ‘Stoere Vrouwen Arn-
hem’: 4 à 5 vrouwen die een zichtbare bri-
gade vormen waarmee ze bewust gaan 
shoppen en anderen aanspreken om hen 
bewust te maken. Daarmee laten ze zien 
hoe gemakkelijk en ook leuk het kan zijn 
te werken aan millenniumdoelen. Interes-
sant vond ik ook een groep slimme stu-
denten aan de HAN, die voor de rally 
Parijs-Dakar een benzinemotor ombouwt 
tot een motor op de millieuvriendelijkere 
jatrofa-olie. Aandoenlijk was de scholier 
van het Stedelijk Gymnasium die voor zijn 
klasgenoten een film gemaakt had over 
klimaatverandering. 

Op hun manier halen ze de millennium-
doelen dichterbij: ze maken ze behapbaar. 
Het is stimulerend al deze initiatieven te 
zien. De gemeente kan naast helpen bij het 
zichtbaar maken hiervan ook zelf het 
goede voorbeeld geven door duurzaam-
heid en fair trade centraal te stellen in 
eigen beleid.

Afhankelijkheid erkennen
In de lokale politiek is er vaak een grote 
onbekendheid, zelfs onverschilligheid over 
de millenniumdoelen te constateren. Toen 
mij als gelovig geïnspireerde politicus 
gevraagd werd naar mijn motieven me op 
lokaal niveau in te zetten voor millennium-
doelen, voelde ik me uitgedaagd daarop 
theologisch te reflecteren. Geloven is steeds 
meer een zaak van het individu geworden. 
Je kunt daar negatief over doen – geloven is 
in principe gericht op gemeenschap – maar 
dit hoeft mijns inziens niet. Iedereen is wel 
op de een of andere manier op zoek naar 
zin en betekenis in het leven. En ieder volgt 
daarbij graag haar of zijn eigen spoor. Bij 
dat zoeken staat in de huidige cultuur vaak 
de vraag centraal: ‘Waar ga je voor?’ Hier-
mee wordt uitdrukking gegeven aan het 
moderne levensgevoel dat je zelf zin en 
betekenis aan het leven geeft. Maar ik voel 
me meer thuis bij de theoloog Borgman, 
wanneer die zegt dat dit niet de uiteinde-
lijke vraag is. ‘Waar je voor gaat’, is niet zo 
belangrijk, het gaat erom ‘waar je voor 
buigt, waar je voor knielt’. Wat acht je van 
zoveel waarde dat jij je afhankelijkheid 
ervan wilt erkennen?

De werkelijkheid, aldus nog steeds Borg-
man, krijgt haar zin en betekenis niet 
dankzij ons. Maar de werkelijkheid reikt 
ons zin en betekenis aan. In de werkelijk-
heid licht zin en betekenis op. Voor mij is 
dit verbonden met God, die in onze 
geschiedenis zichtbaar is geworden en 
steeds opnieuw zichtbaar wordt. Ook al 
overstijgt hij in zijn transcendentie de 
geschiedenis, hij laat er wel zijn sporen in 
na. En wat zijn gelovigen anders dan men-
sen die ‘sporen zoeken van God’? 

Beelden van God
In het jaar dat ik aan de millenniumge-
meente heb gewerkt ben ik enorm enthou-

In 2000 ondertekenden regeringsleiders van 189 landen onder auspiciën van de 
Verenigde Naties acht millenniumdoelstellingen. Meetbare en tijdgebonden afspra
ken om vóór 2015 de armoede in de wereld in vergelijking met 1990 te halveren. 
Halverwege de periode kon geconstateerd worden dat er de nodige vooruitgang was 
geboekt. Maar de economische recessie heeft ook hier een enorme impact. Op 
menig terrein dreigt terugval. Er moet nog veel gebeuren om de millenniumdoel
stellingen te realiseren. Eén van de pogingen hiertoe is de millenniumgemeente
campagne van de VNG. John Veldman, gemeenteraadslid voor GroenLinks in Arn
hem, nam het initiatief om die stad tot millenniumgemeente om te bouwen.

Millenniumdoelen: In 2015 ...
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siast geworden van de hoeveelheid goede 
initiatieven die er zijn: voor mij zijn het 
‘sporen van God’. Ik geloof dat Zijn/Haar 
gelaat in mensen zichtbaar wordt. Of zoals 
Levinas het noemt: we kunnen Hem/Haar 
ontmoeten in het gelaat van de ander. Ieder 
mens is geschapen naar ‘Gods beeld’. En 
‘Gods beeld’ wordt zichtbaar in ieder mens. 
Als wij echt zien wat er gebeurt, dan weten 
wij dat er in ieder mens waardigheid zit, die 
respect afdwingt. Ook al zien we dat niet 
altijd op een eenvoudige manier. Want zelfs 
in het diepste lijden van mensen zien we – 
in de duidelijke constatering hoe het niet 
mag zijn – iets doorstralen van hoe het wel 
moet zijn. Deze zin en betekenis van men-
sen wordt ons gegeven om te ontdekken.

Geschapen als beeld van God voel ik me 
geroepen het beeld van God in mijzelf en in 
anderen te ontdekken, verder te ontwikke-
len en vorm te geven. Daarin raakt het indi-
viduele het gemeenschappelijke: niet in het 
gezamenlijk cultiveren van die roeping in 
een kerkgebouw, maar in het samen vorm-
geven – ieder naar eigen vermogen – van al 
die beelden Gods, die samenkomen in hun 
solidaire eindbestemming, die in mijn tra-
ditie Rijk Gods genoemd wordt. Precies in 
deze roeping ontvang ik mijn autonomie en 
vrijheid om deze door God gegeven zin te 
koesteren en te bewaren, om mijn leven 
vorm te geven rondom die ontvangen zin 
en betekenis. In die gegeven autonomie en 
vrijheid kan en mag ik meewerken aan de 
komst van dat Rijk Gods, dat ons uiteinde-
lijk – als een genadegave – gegeven zal wor-
den. In die traditie van hoop wil ik staan: 
er is altijd een ‘en toch ….’

En toch...
Vormgeven aan de idealen waarvan je 
droomt, gebeurt in de concrete samenle-
ving: in dialoog met anderen, in een brede 
samenwerking. Vormgeven aan idealen is 
weerbarstig: de praktijk is altijd minder dan 
het ideaal. In de politiek lijkt het vooral te 
gaan om de waan van de dag. Politici wor-
den vaak afgeschilderd als visieloze techno-
craten of krijgen op zijn minst het verwijt 
niet verder te kijken dan naar wat er aan 
concrete besluitvorming voorligt. Maar dit 

hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Voor mij is 
politiek nog steeds bij uitstek het snijvlak 
van enerzijds de droom, de utopie en 
an derzijds het concreet vormgeven  daaraan: 
altijd minder dan het ideale, maar toch 
onvermijdbaar nodig. (Dat het vaak wel erg 
ver van het ideale afstaat, baart ook mij zor-
gen, maakt me soms ook wanhopig, maar 
toch…….). Mijn geloof in het ‘en toch….’ 
brengt me ertoe steeds opnieuw ‘verder’ te 
kijken. In het democratisch proces zelf zal 
de maatschappelijke samenhang gereali-
seerd moeten worden. Sociale cohesie is 
niet een vooraf gegeven feit, maar ontstaat 
in een gezamenlijke communicatieve praxis, 
in de publieke discussie over de grondslag 
van de samenleving. Als je een ‘politiek van 
verder kijken’ nastreeft, kom je ook zo veel 
goeds tegen. Goede initiatieven van indivi-
duele burgers, binnen instellingen, in de 
samenleving als geheel. Het is de kunst die 

– zoals bij het onderwerp millenniumge-
meente – aan te wijzen, te benoemen en te 
versterken.

Millennium-mores
Onlangs introduceerde lector Innovatieve 
Maatschappelijke Dienstverlening Lia van 
Doorn bij mij het begrip moresprudentie. 
Moresprudentie is zo’n beetje afgeleid van 
het begrip ‘ jurisprudentie’. Moresprudentie 
betekent voor haar: het verzamelen van 
ingenomen standpunten bij veelvoorko-
mende ethische dilemma’s met de bedoe-
ling een bodem te leggen onder het ethi-
sche handelen. Van Doorn heeft hierbij 
vooral de hulpverlening op het oog. De ver-
gelijking gaat niet helemaal op, maar ik zou 
het begrip ‘moresprudentie’ ook wel willen 
gebruiken bij de ‘millenniumgemeente’. 
Voor mij betekent het dan zoiets als: een 
verzameling van ingenomen standpunten 
en praktijken over millenniumdoelen die in 
beweging zetten. Zo’n verzameling kan de 
verdere inzet op dit vlak ondersteunen. Het 
reikt iets aan om het te kunnen uithouden 
bij een belangrijk kritiekpunt, namelijk dat 
er zoveel nadruk op concrete problemen 
ligt, dat er weinig oog is voor de onderlig-
gende oorzaken van armoede, zoals de 
sociale ongelijkheid, mensenrechtenschen-

dingen, klimaatcrisis, oneerlijke handel en 
conflicten. Een ideologie-kritische benade-
ring blijft nodig, maar een bereflecteerde 
praktijk van ‘millenniummores’ kan een 
blijvende inzet voor deze zaak stimuleren. 
In die brede samenwerking wordt ondanks 
alle onvolkomenheden dan toch ook iets 
zichtbaar van wat verbindt. En in die ver-
binding kan een heel eigen dynamiek op 
gang komen die leidt tot fundamentele ver-
andering.

Ingeburgerd blijven
Als gelovige mag ik dit soort momenten, 
waarop die eigen dynamiek zichtbaar wordt 
en die voor mij momenten van transcen-
dentie zijn, benoemen als ‘sporen van God’. 
Niet dat ik ze hiermee kerkelijk wil annexe-
ren, integendeel! Het zijn verrijkingen van 
de traditie waarin ik me voel staan. Ze 
maken dat die traditie levend kan blijven 
en kan blijven inspireren. In kerken lijkt 
‘traditie’ vandaag de dag vooral de betekenis 
te hebben van herbeleven. Maar traditie 
moet ook doorgezet worden, zich telkens 
vernieuwen.

Gaat het in wezen niet om dezelfde vraag 
als die bij inburgering aan de islam gesteld 
wordt? Worden christelijke gelovigen aan-
gezet – met hun eigen christelijke identiteit 

– telkens opnieuw te integreren in een 
samenleving, die terecht uitgaat van een 
scheiding tussen kerk en staat en die 
bovendien ook nog steeds multi-cultureler 
en multi-religieuzer wordt? Of weerhouden 
kerken hen juist hiervan door gelovigen 
meer en meer op te sluiten in een instituut? 

Als dat laatste het geval is, zullen ze niet 
alleen verder naar de rand van de samenle-
ving verdwijnen, maar mijns inziens ook 
hun bestaansrecht verliezen. Gelovigen 
staan er dan steeds meer alléén voor. Voor 
mij heeft het werken aan ‘Arnhem als mil-
lenniumgemeente’ ook gefungeerd als een 
soort testcase: hoe kan ik als individuele 
gelovige ingeburgerd blijven in de samenle-
ving, zowel lokaal als globaal, particulier en 
universeel?

John Veldman is gemeenteraadslid voor Groen-
Links in Arnhem en lid van De Linker Wang.
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De Linker Wang over:

Crisis als duurzame kans

‘De vraag naar duurzaamheid is een soci-
ale kwestie: een kwestie die dwingt tot 
hernieuwd zoeken naar het fundament 
van de samenleving. Veel politieke voor-
stellen van milieuactivisten zijn merk-
waardig ouderwets. Alle heil wordt ver-
wacht van de overheid. Weerstanden 
worden bij voorbaat gezien als uitingen 
van eigenbelang. Wie bijvoorbeeld wetge-
ving introduceert die mensen ertoe ver-
plicht hun CO

2
-uitstoot te compenseren, 

stimuleert calculerend burgerschap maar 
niet een verantwoordelijke omgang met 
de natuur. Regels dreigen de verantwoor-
delijkheid te vervangen. Juist mensen die 
zich zorgen maken over het milieu moe-
ten af van een politiek die eenzijdig 
gericht is op de sfeer van de staat en de 
bureaucratie. Voor werkelijke veranderin-
gen zijn we aangewezen op de Civil 
Sphere: de sfeer waarin de samenleving 
zichzelf opbouwt. 

Onze situatie vraagt niet om een oplos-
sing die nog bedacht moet worden. Nee, 
in de situatie waarin wij leven is de oplos-
sing verborgen aanwezig en in zekere zin 
al aan het werk - ook al zijn er grote pro-
blemen. Dat is wat mij betreft de gelovige 
grondslag van politiek. Of met woorden 
van de profeet Jeremia: ‘Mijn plan met jul-
lie staat vast, zegt de Machtige: Ik heb jul-
lie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk’ 
(Jeremia 29:11). Dit betekent niet dat we 
het gevoel voor urgentie zouden moeten 
laten varen. Een aantal kwesties rond 
duurzaamheid is urgent. Maar het vraagt 

wel om een grondig afscheid van alar-
misme en angst.’ 

Stem
‘De mens mag verjaagd zijn uit de tuin van 
Eden, maar op deze tuin is alles wat 
bestaat gericht. Mensen zijn geroepen om 
in duurzaam verband met de schepping te 
leven en hebben daarbinnen een speciale 
verantwoordelijkheid. Dat is dat fameuze 
‘onderwerpen’ van de aarde en het ‘heersen’ 
over de dieren waar Genesis 1 over 
spreekt. We hoeven geen optimisten te 
zijn en te geloven dat het allemaal vanzelf 
wel goed zal komen. Maar er is altijd hoop.

Daarom is voor mij het werk van de 
Franse filosoof Bruno Latour van grote 
betekenis. In zijn boek Politiques de la 
nature kritiseert hij de neiging van ecologi-
sche activisten om de bedreigingen van het 
natuurlijk leefmilieu te presenteren als de 
noodzaak je te onderwerpen aan de eisen 
van de natuur. Wij hebben nog nooit in 
zo’n grote verbondenheid met de natuur 
geleefd als vandaag. In de negentiende 
eeuw kwamen de Noord- en Zuidpool 
alleen in zicht als te veroveren reisdoel. Nu 
zijn de lotgevallen van de polen zelf onder-
deel geworden van ons dagelijks nieuws. 
Omdat wij inmiddels weten dat wat met de 
Noord- en de Zuidpool gebeurt iets te 
maken heeft met wat er met ons gebeurt. 
De elementen van de natuur zijn onderdeel 
van onze samenleving geworden. Zij roe-
ren zich, zij melden zich, ze vragen een 
stem – en ze hebben deze stem ook al.’ 

Erkenning
‘Hiermee wordt een diepere betekenis 
zichtbaar van het gebruik van de term 
‘sociale kwestie’ in verband met duurzaam-
heid. In de negentiende-eeuwse sociale 
kwestie kwam aan het licht dat de samen-
leving groter was dan zij zelf dacht. Arbei-
ders waren niet alleen productiekrachten, 
maar mensen met behoeften en verlangens 
die streefden naar geluk en beschaving. 
Ook in de negentiende eeuw waren er 
allerlei pogingen het arbeidersvraagstuk 
op te vatten als een technische vraag en 
die voor altijd te beantwoorden. Het reëel 
bestaande communisme was misschien 
wel de ultieme poging de sociale kwestie 
voor eens en altijd op te lossen. Maar de 
enige oplossing die werkelijk op succes 

Op 21 november kwamen een kleine 50 belangstellen

den bij elkaar om van gedachten te wisselen over ‘Crisis 

als duurzame kans’, georganiseerd door de stuurgroep 

van De Linker Wang. Ze hoorden twee gedreven inlei

ders: theoloog Erik Borgman betoogde dat het gemakke

lijker is doelen te stellen dan in het oog te houden hoe 

wij doelen stellen. De natuur ofwel de schepping moet in 

het zoeken naar oplossingen niet meer als te onderwer

pen tegenstander worden behandeld, maar als partner. 

En hij riep op om ons aan te sluiten bij bewegingen die 

al gaande zijn. Paul Hendriksen, initiatiefnemer van 

Transition Towns Nederland, inspireerde tot concrete 

actie met zijn uitleg over het initiatief. Centraal staat 

het zoeken naar duurzamer leven door een veel sterker 

lokaal georganiseerde economie tot stand te brengen. 

Theo Brand vatte hun uitleg samen. 

Milieucrisis: tussen urgentie en vertrouwen
Prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar theologie
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kan bogen, is de oplossing die toegaf dat 
de sociale kwestie zich niet laat oplossen 
en die de strijd over de goede samenleving 
in zekere zin permanent maakte. Dit wil 
zeggen: enerzijds accepteren dat er geen 
natuurlijke maatschappelijke verbanden 
zijn, maar anderzijds inzien dat een 
samenleving niet door een architect kan 
worden ontworpen om vervolgens door 
een projectontwikkelaar te worden gereali-
seerd. Juist omdat er wel degelijk banden 
en verhoudingen, belangen en verlangens, 
afhankelijkheden en partnerschappen zijn 
die moeten worden gerespecteerd om het 
sociale kapitaal dat ze vertegenwoordigen 
niet de vernietigen.’

Verbond
‘We moeten inzien dat wat wij geneigd zijn 
‘de natuur’ te noemen, onderdeel uitmaakt 
van de Civil Sphere. Het bouwt mee aan 
de beschaving en aan het leven. De echte 
vraag is, wat mij betreft, hoe wij dát kun-
nen doen. Als wij spreken over een New 
Green Deal, hoe zorgen wij dan dat wij niet 
doelen stellen met het oog op de schep-
ping, maar hoe sluiten we een nieuw ver-
bond met de schepping? Hoe bevorderen 
we dat de natuur zich kan melden en op 
haar manier mee kan discussiëren? 

Ik heb daar ook niet zomaar een ant-
woord op. Ik weet wel dat deze vragen 
boven tafel moeten worden gehouden. Het 

is gemakkelijker doelen te stellen en te 
proberen die te verwezenlijken dan voort-
durend oog te hebben voor de manier 
waarop wij doelen stellen. Toch is dat pre-
cies nodig. 

Juist middenin het debat over wie je als 
gemeenschap wilt zijn, ben en word je ook 
een gemeenschap. Een sociale kwestie is 
geen probleem dat opgelost moet worden, 
het is een hernieuwde structurering van 
de samenleving. Laten we daarom niet 
proberen de milieuproblemen op te lossen, 
zonder aandachtig met elkaar en de natuur 
in gesprek te zijn over wat het betekent 
om duurzame en solidaire groei vorm te 
geven.’

Lokale initiatieven voor een ‘zachte landing’
Paul Hendriksen van Transition Towns Nederland

‘Tripple Crunch is de naam voor drie 
samenvallende crises: klimaatverandering, 
het opraken van goedkoop winbare olie 
(‘peak-oil’) en het failliet van het industriële 
groeisysteem. De antwoorden daarop zijn 
allesbehalve eenvoudig. Een pleidooi voor 
economische krimp is voor een politieke 
partij nu eenmaal het beste recept om 
jezelf in mum van tijd buitenspel te zetten. 
Maar wie de potentiële impact van de 
Tripple Crunch op de leefbaarheid van 
onze toekomstige samenleving tot zich laat 
doordringen, komt tot de conclusie dat we 
niets minder nodig hebben dan een soort 
oorlogseconomie, waarin binnen een kort 
tijdsbestek zaken worden verboden, 
gerantsoeneerd en hele productieproces-
sen worden afgebouwd of omgevormd. Dat 
is geen boodschap waarmee een politicus 
zichzelf populair kan maken.

In een willekeurige krant kan op de ene 
pagina een alarmerend artikel staan over 
klimaatverandering en op de andere 
pagina advertenties die roepen dat vliegen 
naar Ibiza nu nóg goedkoper is. Wat doet 
dat dan met ons beeld van de werkelijk-
heid? Ach, denk je dan, het loopt kennelijk 
allemaal niet zo’n vaart.’ 

Olieverslaafd
‘Onze wereldwijde energievoorziening 
leunt voor het overgrote deel op fossiele 
brandstoffen, tevens de voornaamste ver-
oorzakers van broeikasgassen in de atmos-
feer. We zijn olieverslaafd. Olie wordt 
gebruikt als grondstof voor onder andere 

verandering en de gevolgen van de Piek-
olie van overheidswege te laat en te weinig 
zijn, dat individuele acties een te klein 
effect hebben, maar dat een aanpak op 
gemeenschapsniveau effect kan sorteren. 

Het nodigt mensen uit om in hun eigen 
buurt, dorp of stad om zich heen te kijken 
naar wat je met gelijkgestemden kunt 
bereiken vanuit persoonlijke inspiratie. De 
grondtoon is onverstoorbaar positief, 
gericht op het creëren van een samenle-
ving die uitgaat van een toekomst die vrij 
is van stress die we nu kennen, die in har-
monie is met de natuur en die een veilig 
en gezond leven garandeert. 

Zo ontstaan er bijvoorbeeld collectieven 
van huishoudens die samen zonnepanelen 
inkopen. Gaan mensen moestuinieren en 

kunstmest en alle denkbare vormen van 
plastics en als energieleverancier voor pro-
ductie en transport van de oneindige 
stroom goederen die we dagelijks nodig 
denken te hebben. De top in de wereld-
wijde productiecapaciteit van olie nadert 
met rasse schreden, en is volgens 
sommigen zelfs al gepasseerd. 

Zonne- en windenergie vormen momen-
teel nog geen 0,3 % van de wereldenergie-
productie. Een druppel op de gloeiende 
plaat. We kunnen wachten op de uitvin-
ding van die ene wondertechniek die ons 
gratis energie gaat opleveren. Maar de tijd 
hiervoor ontbreekt, als we een zachte lan-
ding willen in plaats van een crash. De 
oplossing is een transitie naar een samenle-
vingsvorm die structureel minder energie 
nodig heeft. Onszelf terugbrengen op het 
niveau waar we vandaan komen: als onlos-
makelijk onderdeel van de wereldwijde 
leefgemeenschap van alle planten- en dier-
soorten, ondergeschikt aan natuurlijke pro-
cessen.’

Lokale economie
‘Transition Town (TT) initiatieven reiken 
oplossingsrichtingen aan op dezelfde 
schaalgrootte als waarop het probleem 
zich lokaal voordoet. Deze beweging van 
lokale burgerinitiatieven is nog jong: in 
Engeland kwam het eerste initiatief uit de 
steigers in 2005. In Nederland vonden de 
eerste activiteiten eind vorig jaar plaats. 
Het vertrekpunt ligt bij de analyse dat 
maatregelen ter bestrijding van klimaat-
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delen ze met elkaar de overschotten. Er 
wordt letterlijk en figuurlijk geïnvesteerd in 
een lokale economie waarmee wordt voor-
komen dat er ook in de toekomst onnodig 
veel wordt gesleept met goederen en dien-
sten. Onderwijs, gezondheidszorg, water-
voorziening, verkeer en vervoer, grondstof-
fengebruik en productieprocessen, bouwen 
en wonen... alles komt aan bod. 

Een blauwdruk is niet te geven. Het is 
en blijft mensenwerk. Wat Transition 
Towns gemeen hebben is dat het een 
beweging van onderop is en blijft. Op den 
duur komt men in aanraking met beleid 
van lokale overheden. Dat is het moment 
om bruggen te slaan…’

Om een begin te maken vormde Hendrik-
sen workshops over onderwerpen waar-
voor onder de aanwezigen belangstelling 
aangaven. Ook bij lokale initiatieven is dat 
eveneens de aanpak, al wordt er dan meer 
tijd voor uitgetrokken dan het kleine uur 
dat er nu beschikbaar was. Toch werd er 
in de workshops levendig en inspirerend 

shops mogen begroeten. De deelnemers 
zijn divers van leeftijd, beroep en inkomen. 

Belangstellenden kunnen op Internet http://
transitiontowns.nl/waar zien of er al een 
lokaal initiatief of contactpersoon is. 

gediscussieerd. Dat is ook wat er in de 
lokale Transition Towns gebeurt: het roept 
passie op, die aanstekelijk blijkt te werken. 
Het eerste Nederlandse initiatief in Deven-
ter kent zo’n 40 actieve deelnemers, maar 
heeft al zo’n 2000 deelnemers aan work-

» De crisis als duurzame kans Ledenvergadering
Na afloop van de discussiebijeenkomst volgde een korte huishoudelijke vergadering. 
Hierin werd uitgelegd dat De Linker Wang inmiddels stichting is geworden en van de 
Belastingdienst een ANBI-verklaring heeft ontvangen. Giften aan de Stichting kunnen 
hierdoor bij de belastingaangifte worden afgetrokken.
De stuurgroep heeft besloten om de prijs van een jaarlidmaatschap iets te verhogen, 
van € 12,50 naar € 15,–. Uiteraard blijven hogere bijdragen zeer welkom, en kunnen 
mensen met een smalle beurs ook minder bijdragen. 
Er zijn twee nieuwe leden van de stuurgroep: Ruard Ganzevoort wordt voorzitter en 
Will Kranenburg neemt van Job van Keulen het penningmeesterschap over. Elders in 
dit nummer meer over hen.
De stuurgroep heeft plannen gemaakt om het contact met GroenLinks aan te halen, 
contact te zoeken met verwante organisaties, waaronder ook religieuze organisaties 
van christenen, moslims en joden, en het ledenbestand uit te breiden. Vanuit de zaal 
werd benadrukt dat het lidmaatschap ook openstaat voor mensen buiten GroenLinks, 
en dat de werving zich ook hierop moet richten. 
Het mailadres van De Linker Wang is gewijzigd: de stuurgroep is te bereiken via stuur-
groep@linkerwang.nl, de redactie via redactie@linkerwang.nl, de ledenadministratie via 
administratie@linkerwang.nl.

Dag 1. Beloften
De milieutop in Kopenhagen komt dich-
terbij. Op 7 december begint het. Via 
onze website stellen we mensen in de 
gelegenheid een klimaatbelofte af te leg-
gen. Ongeveer 8000 mensen hebben de 
belofte getekend. Dat is nog te weinig. Er 
gaat een brief naar Balkenende. We hopen 
dat hij en de westerse landen meer willen 
doen dan gemiddeld, omdat het westen al 
jarenlang een grote claim legt op het 
milieu. 

Dag 2. Klokgelui
Cordaid en Icco / Kerk in Actie vragen 
steun voor een actie om de kerkklokken 
te laten luiden op zondag 13 december. 
De actie moet om drie uur ’s middags 
worden gehouden. Vervelend dat ze er zo 
laat mee komen. Als je dat in een verga-
dering bespreekt gaat dat vloeiend. Maar 
nu moeten we per mail allerlei kerken 
raadplegen. Dat geeft altijd een zekere 
wanorde. 
Enfin. Met frisse tegenzin toch maar 
doorzetten. 

Dag 3. Promotie
Vandaag een promotie aan de Vrije Uni-
versiteit. Hans Schravesande, voorzitter 
van onze werkgroep Kerk en Milieu, pro-
moveert. De dissertatie gaat over de een-
heid in het werk van Martin Buber. Er is 
ook een hoogleraar die vraagt naar de 
scheppingsgedachten bij Buber. De man 
probeert Hans uit de tent te lokken door 
te zeggen dat de mensen in hiërarchie 
boven de dieren staan in de scheppings-
orde. De mens bemiddelt als het ware tus-
sen God en dier. Schravesande spreekt dat 
tegen. Hij ziet een directe relatie van God 
naar schepping en dier.

Dag 4. Godsdiensten
Een vergadering van moslims, joden en 
christenen. We spreken over het Handvest 
van Compassie, een pleidooi voor solida-
riteit vanuit godsdiensten. We zijn het 
snel eens. Daarna gaat het over het kli-
maat. Hoe zal het zijn na de top in Kopen-
hagen? Misschien kunnen we daarna met 
een gezamenlijke verklaring komen. Dat 
wij rijken solidair moeten zijn met armen. 

Dan kunnen we het verhaal van de boot 
vertellen, zegt de rabbijn. Dat verhaal 
kennen wij ook, vertelt een moslim. Ze 
beloven me de tekst per mail te sturen. 
 
Dag 5. Mail
De mail is binnen. Het verhaal gaat van 
reizigers in een boot. De rijken zitten op 
het dek. Ze hebben voorraad mee van 
huis. En ze vangen regenwater op. De 
armen zitten benedendeks. Ze komen af 
en toe naar boven om water of voorraad te 
vragen. Daarna moeten ze weer naar 
beneden. Tot het moment dat de armen 
zich realiseren dat ze in een schip zitten 
en dat er niet alleen water boven hen zit, 
maar ook water onder de kiel. Ze pakken 
een boor en beginnen in de onderkant 
van het schip te boren. ‘Wat doen jullie?’, 
vragen de rijken. ‘Jullie laten ons toch niet 
zinken?’ ‘Maak je geen zorgen’, antwoor-
den de armen, ‘we maken alleen een gat 
in ons deel van het schip’.

Klaas van der Kamp is algemeen secretaris 
van de Raad van Kerken

Klaas van der KampDagboek
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Nieuwe voorzitter en penningmeester  
De Linker Wang
Ruard Ganzevoort
Ruard Ganzevoort (1965) is tijdens de 
afgelopen ledenvergadering van De Linker 
Wang op 21 november in Utrecht gekozen 
tot voorzitter van De Linker Wang, het 
platform voor geloof en politiek verbonden 
met GroenLinks. In het dagelijks leven is 
hij hoogleraar praktische theologie aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam. Voor meer 
informatie zie www.ruardganzevoort.nl. 
Ter introductie schrijft hij:

‘Religie is het mooiste wat we hebben, 

maar ook het gevaarlijkste. Het heeft bijge-
dragen aan de ontwikkeling van de groot-
ste culturen die de wereld gekend heeft, 
aan kunst en wetenschap, zorg en onder-
wijs. En dat niet alleen in onze westerse 
wereld. Hetzelfde geldt voor China, het 
Midden-Oosten, India, en de rest van de 
wereld. Ook individueel zijn mensen juist 
door religie geïnspireerd tot de grootste 
heldendaden, zelfopoffering en creativiteit.

Maar religie is ook het gevaarlijkste. Het 
heeft mensen aangezet tot onderdrukking, 
discriminatie en moord. Meestal speelden 
daar ook andere motieven in mee, maar 
religie is een factor waardoor conflicten 
vaak op de spits gedreven zijn. Het heeft 
culturen tegen elkaar opgezet, mensen van 
elkaar vervreemd. En vaak is het gebruikt 
als legitimatie om de ander af te wijzen en 
buiten te sluiten.

Sommigen denken dat het daarom het 
verstandigst is om religie zoveel mogelijk te 

neutraliseren. Ze willen het buiten het 
publieke domein houden en in elk geval 
buiten de politiek. Als mensen iets willen 
geloven, dan doen ze dat maar in de privé-
sfeer, maar in elk geval moeten ze daar 
anderen niet mee lastig vallen. Een tijd lang 
heeft dat standpunt het goed gedaan en nog 
steeds klinkt het regelmatig. Hoe minder 
religie en hoe onopvallender, des te beter.

Ik geloof daar niet in en ik denk dat de 
wal dit schip ook gekeerd heeft. Religie 
(en andere levensbeschouwingen) zijn niet 
uit een samenleving weg te bannen en dat 
moeten we ook helemaal niet willen. Zon-
der levensbeschouwing blijft er niets over 
dan platte pragmatische afwegingen. 
Echte keuzes, visie, idealen, ze zijn inge-
bed in iets groters dan het hier en nu. 
Echte politieke visie heeft altijd een 
levensbeschouwelijke basis. Voor 
sommigen is dat expliciet religieus, voor 
anderen socialistisch of atheïstisch, maar 
het is in elk geval levensbeschouwelijk. 
Dat geeft nu precies de diepgang aan het 
debat over waar het met onze wereld naar 
toe moet.

Het betekent wel dat we opnieuw echt 
moeten gaan nadenken over de plaats van 
religie in de samenleving en hoe we dat 
ook politiek moeten inrichten. Als religies 
zo’n grote rol spelen en als dat soms zo 
complex is, hoe kunnen we dat dan als 
samenleving in goede banen leiden? Hoe 
kunnen we het creatieve potentieel van 
religies versterken en de gevaarlijke kan-
ten beter in toom houden? Hoe kunnen 
we mensen, groepen, gemeenschappen 
helpen om beter met de religieuze contras-
ten en conflicten om te gaan?

Dat lijken me wezenlijke vragen voor 
vandaag. Ik verwacht op dat punt ook veel 
van een partij als GroenLinks met haar 
traditie van geïnspireerd werken aan een 
betere wereld. De Linker Wang kan een 
goede rol spelen bij het nadenken over 
religie en samenleving en bij het ontwik-
kelen van een politieke visie. Religie is te 
belangrijk voor velen en te gevaarlijk voor 
anderen om het aan het lot over te laten.’

Will Kranenburg
is de nieuwe penningmeester in de stuur-
groep van De Linker Wang. Kranenburg 

(59) is orthopedagoog en werkte veel in 
onderwijs, jeugdzorg en maatschappelijke 
dienstverlening. Daarnaast was ze 
gemeen teraadslid in Leidschendam 
(1992-1997) en statenlid in Zuid-Holland 
(1997-2001), beide voor GroenLinks. 
Daarna is ze toegetreden tot vele besturen. 
‘Dat zit in mijn bloed,’ zegt ze. Ze is onder 
meer penningmeester van GroenLinks 
afdeling Leidschendam-Voorburg en van 
speel-o-theek De Beer, voorzitter van het 
Platform Duurzaam Leidschendam-Voor-

burg en van de Stichting Provinciaal Over-
leg Cliëntenraden Zuid-Holland (SPOC-
ZH) en van de stichting de Tureluur 
(bezoekerscentrum i.o. voor mensen met 
een beperking). Bovendien is ze lid van 
het Forum Mondiale Duurzaamheid van 
GroenLinks en adviseur van de Advies-
groep vrijwilligerswerk in LV. Daarnaast 
gaf zij verleden jaar op Internationale 
vrouwendag een workshop ‘Méér vrouwe-
lijk talent in besturen, méér vrouwen aan 
de top!’ 

In alle bestuurlijke werkzaamheden ligt 
er een opvallend accent bij mensen met 
beperkingen, en blijkt vasthoudendheid 
haar eigen. Ze nam bijvoorbeeld ruim 10 
jaar geleden het initiatief voor de stich-
ting De KIP, wat staat voor Kleinschalig 
Integraal Project. Verleden jaar werd dit 
dagactiviteitencentrum en wooncentrum 
voor gehandicapten – want dat is het – 
samen met een kinderboerderij en natuur- 

Herman Radstake
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en milieueducatie gerealiseerd in de Voor-
burgse wijk Leidscheveen. Er is 
woonruimte voor 13 verstandelijk en 
meervoudig beperkte jongvolwassenen. 
De jongste van haar vier ruim volwassen 
kinderen heeft het syndroom van Down, 
waardoor zij al heel lang bij mensen met 
beperkingen betrokken is. En bij kinde-
ren. Ze heeft zo’n 12 pleegkinderen in 
huis gehad, en is oma van Evie (3), Jip (2) 
en Oscar (1).

Gekraakte woningen, bedrijfsge-
bouwen en boerderijen schep-
pen sinds de jaren zeventig 
ruimte voor bewoners én talloze 
bedrijfjes. Mensen aan de rand 
van de maatschappij zetten juist 
daar hun leven weer op de rails. 
Gemeenschapszin en creativiteit 
komen er volop tot wasdom. Het 
‘kraakverbod’ dat in de Tweede 
Kamer een meerderheid kreeg, 
dreigt door dit alles in één keer 
een streep te halen: zeker zolang 
er geen alternatieve mogelijkhe-
den worden geboden voor dit 
soort vrijplaatsen. 

Op dit moment, 9 december 
2009, is de Eerste Kamer nog 
bezig met de behandeling van 
het voorstel voor de ‘Wet Kraken 
en Leegstand’. Hoe de meerder-
heid van de senatoren zal reage-
ren, is nog niet duidelijk. 
Er zijn genoeg redenen om het 
wetsontwerp af te keuren. De 
huidige wetgeving is goed 
genoeg. Ze houdt evenwichtig 
rekening met belangen van vast-
goedeigenaren én anderen. Kra-
ken kan alleen bij leegstand lan-
ger dan één jaar. Een eigenaar 
kan zijn of haar gekraakte vast-
goed weer terugkrijgen als hij of 
zij er echt wat mee gaat doen. 
Voorstanders van het kraakver-
bod onderbouwen hun argu-
mentatie met incidenten die ook 
in de huidige wetgeving 

afdoende en adequaat kunnen 
worden aangepakt. Kraken van 
iets dat leegstaat wegens verbou-
wing is nu al verboden. Wie tij-
dens een kraakactie een ravage 
veroorzaakt, kan worden vastge-
zet wegens vernieling van ander-
mans eigendommen. Kortom, 
meer consequente toepassing 
van de huidige wetgeving zou in 
belangrijke mate tegemoetko-
men aan bezwaren van tegen-
standers van kraken. Anderzijds 
zou een kraakverbod niet alleen 
een einde maken aan het legale 
bestaan van kraakpanden; ook 
een nuttige stimulus om onge-
bruikt vastgoed te laten bewa-
ken door ‘antikraak’ bewoners, 
zou wegvallen. Weliswaar voor-
ziet het wetsvoorstel in maatre-
gelen tegen leegstand. Maar deze 
zijn onvoldoende om het wegval-
len van kraak- en antikraakpan-
den te compenseren. 

De kern van het probleem is een 
gebrek aan mogelijkheden voor 
betaalbare vrijplaatsen waar 
mensen kunnen wonen en wer-
ken die zich thuis voelen in een 
ander format dan die van het 
gezin in de doorzon-VINEX-
woning. Met alle respect voor het 
gezin: in een beschaafde demo-
cratie moeten ook minderheden 
tot hun recht kunnen komen 
met andere leefwijzen. Het kra-
ken van de afgelopen ruim 25 

jaar heeft dat tot op zekere 
hoogte mogelijk gemaakt. Hier-
bij gaat het niet om schaarse 
woonruimte alleen. Kraken biedt 
een zeldzame mogelijkheid tot 
samen-leven op een manier die 
een interessante balans biedt 
tussen vrijheid en gemeen-
schapszin: een balans waarnaar 
men binnen en buiten De Linker 
Wang al enige tijd naar op zoek 
is. Voorbeelden van maatschap-
pelijke en sociale samenhang en 
geborgenheid zijn te vinden in 
vrijplaatsen die ontstaan in 
legaal gekraakt vastgoed. Bedrijf-
jes, volkskeukens, moestuinen 
en talrijke andere maatschappe-
lijk-relevante initiatieven komen 
er tot wasdom. 

De kern van elke denkbare 
oplossing bestaat uit het moge-
lijk maken door de overheid 
van betaalbare vrijplaatsen met 

werkbare randvoorwaarden 
voor alternatieve manieren van 
samen wonen en werken. Ener-
zijds sta ik open voor andere 
benaderingen dan kraken - 
alternatieven die deze rand-
voorwaarden eveneens kunnen 
helpen vervullen. Anderzijds 
lijkt een meer consequent nale-
ven van de huidige wetgeving 
de meest betaalbare en prak-
tisch haalbare oplossing die mij 
op dit moment bekend is. Voor-
malige zwervers en anderen die 
elders geen aansluiting vinden, 
zetten in woongemeenschappen 
in kraakpanden hun leven op 
de rails. In zulke vrijplaatsen 
van gemeenschapszin en creati-
viteit vinden ook zij een plaats 
in de herberg.

Bas Roufs is lid van de Stuurgroep 
van De Linker Wang. Hij schrijft 
deze column op persoonlijke titel. 

Waar haar politieke betrokkenheid geen twijfel 
lijdt, is de aard van haar religieuze inspiratie 
minder duidelijk. Hoe zit dat?
Van huis uit ben ik katholiek, mijn man is 
protestant opgevoed. Ik ben Christen in 
hart en nieren, als de Christelijke leer niet 
bestond zou ik hem zeker mee uitvin-
den .... Ik vind in de 10-geboden de basis 
voor een sociale samenleving, daarnaast 
de opdracht om je talenten te gebruiken 
en je ‘linker wang’ aan te bieden als je 
gekwetst wordt... allemaal waarheden die 
staan als een huis! Voor mij is belangrijk 

om daarbij niet alleen te geloven, maar 
ook te ‘doen’!

Wat zie je als taak van het platform De Linker 
Wang?
Ik heb enige jaren twijfels gehad over de 
standpunten van GroenLinks en meege-
daan in het ‘Kargadoor-overleg’. De wor-
tels van GroenLinks hebben veel verwant-
schap met de christelijke leer. Misschien is 
onze opdracht om de standpunten van de 
bestuurders te toetsen aan GroenLinkse 
normen en waarden? 

» Nieuwe voorzitter en penningmeester

Vrijplaatsen van creativiteit en gemeenschapszin
Bas Roufs
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Heino Falcke, grondlegger Conciliair Proces

Nieuw Conciliair Proces nodig
Herman Radstake

‘Vanuit een heldere oriëntatie op de bijbel
se opdracht moeten de kerken zich niet op 
veilig terrein terugtrekken, maar de vra
gen van de moderne tijd verbinden met 
spiritualiteit en de bijbel. Dat betekent in 
een wereld van concurrentie en markt een 
plaats bepalen. De kerken moeten zich 
niet laten meezuigen door deze cultuur 
van groei, afzet en marktpositie, maar 
hun kern benadrukken: de liefde voor 
God en voor de naasten. Het gaat er nu 
om betrekkingen te onderhouden en te 
communiceren met iedereen buiten de 
kerk over verbeteringen in de levenskwa
liteit.’ 

Met deze oproep besloot dr. Heino Falcke 
zijn toespraak op 2 oktober in de Utrechtse 
Geertekerk. Van alle sprekers die ik die mid-
dag hoorde, maakte hij de meeste indruk op 
mij. Hier sprak niet een kerkelijk leider die 
voorzichtig om lange tenen heen manoeu-
vreerde. Hier spreekt een man die overtuigd 
van de kern van zijn eigen geloof open staat 
voor anderen, en met en in groot respect voor 
ieder ander van welke overtuiging dan ook 
wil samenwerken aan de betere wereld, zoals 
hij die uit de bijbel heeft begrepen.

De Raad van Kerken had de (voormalig 
Oostduitse) theoloog naar Utrecht uitgeno-
digd om hem te eren met de Oecumenische 
Vlam van de Geest. Rondom de prijsuitrei-
king had de Raad een studiedag georgani-
seerd over het Conciliair Proces. 

Contacten
Falcke, dit jaar 80, heeft veel invloed gehad 
in de positiebepaling van de kerk in de com-
munistische Duitse Democratische Republiek 
(DDR). Het waren onder meer de gebedsdien-
sten in kerken die de beweging naar de 
Wende en de val van de muur in 1989 in 
gang hebben gezet. Hij sprak uitdrukkelijk 
zijn dank uit aan de Nederlandse kerken en 
christenen, zoals spreker Laurens Hogen-
brink, die vanaf 1955 initiatief namen tot 
contact. De contacten doorbraken het isole-
ment en boden daardoor gelegenheid tot 
evenwichtig en vasthoudend streven naar 
vrede. Zo gaf het weerwoord tegen de ver-
dachtmaking van eenzijdigheid: ‘ook in 
Nederland zijn kerken en velen met hen 
tegen kernwapens’. ‘Ik had graag een DDR-

kerkprijs aan deze Nederlanders willen uit-
reiken, maar ik schaam me, want die prijs 
bestaat niet.’

Gerechtigheidsvraag
Hij was ook een van de drijvende krachten 
achter het wereldwijde Conciliair Proces, dat 
de Wereldraad van Kerken in 1983 in gang 
zette. Het Conciliair Proces verbond de the-
ma’s ‘gerechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping’ aan elkaar. Samen met onder 
meer prof. Goudzwaard – die tijdens de bij-
eenkomst de lofrede uitsprak – en de econo-
mist dr. Harry de Lange zochten zij destijds 
naar een ‘economie van het genoeg’, ‘waarin 
mensen uit vrijheid kiezen voor zelfbegren-
zing. Dat is de kernvraag van religie, en niet 
alleen de christelijke: het erkennen van de 
eigen begrensdheid. Die valt niet van buiten 
met wetten op te leggen.’

Zijn leeftijd belette hem niet om een 
indrukwekkend betoog te houden over de rol 
van de kerk in deze tijd. Met een verwijzing 
naar Psalm 82, waarin God de gelovige 
ondervraagt hoe het met de armen zit, stelde 
hij dat ‘de Godheid van God wordt beslist 
door de gerechtigheidsvraag.

‘De economie van het genoeg heeft nog 
steeds de opperste actualiteit,’ vervolgde hij. 
‘We hebben een ander conciliair proces nodig 
dan toen. Het gaat niet meer om de verzoe-
ning van de kerken als status confessionis 
(geloofskwestie) op zichzelf. We zullen ook 
buitenkerkelijke bondgenoten moeten zoe-
ken’. Juist zijn ervaringen in de DDR-periode 
bieden hoop voor het heden: ‘Voor 1989 was 
de Oostduitse kerk ook een minderheid in de 
DDR. Maar toch heeft ze veel in beweging 
kunnen brengen.’ 

Uitgebreider verslag van de bijeenkomst op 
www.raadvankerken.nl.

Homo’s, lesbo’s en hun geloof 

Op 14 november organiseerden Roze-
Links en De Linker Wang een bijeen-
komst rond geloof en homoseksualiteit. 
Kern van de bijeenkomst waren vier 
interviews met achtereenvolgens een 
protestantse man, een islamitische 
vrouw, een joodse man en een katho-
lieke vrouw. Vijfenveertig aanwezigen 
maakten aantekeningen van deze inter-
views. Met dat materiaal werd in werk-
groepen naar maatschappelijke en poli-
tieke conclusies toegewerkt.

De vier persoonlijke verhalen verschil-
den onderling zeer, maar kwamen over-
een in de eigen weg die alle vier betrok-
kenen gevonden hadden. Op zijn kortst 
samengevat komt deze eigen weg neer 
op de ontdekking dat er wat homosek-
sualiteit aangaat bij God meer ruimte is 
dan bij zijn grondpersoneel. Dat er in 
bijna alle religieuze groeperingen meer 
begrip en verdraagzaamheid groeit 
werd overigens ook gesignaleerd. Het 
minst lijkt dit het geval bij opwekkings-
bewegingen, waar zelfs duiveluitdrij-
ving bij homo’s voorkomt.

Mede door deze opening van de dag 
was er veel aandacht voor homopio-
niers in een religieus of cultureel ‘moei-
lijke’ omgeving. Er was vrij grote over-
eenstemming over het steunen van 
cultuurspecifieke benaderingen. 

Evenzo was er grote aandacht voor 
seksuele vorming in het onderwijs, 
openbaar zo goed als bijzonder. Deze 
vorming zou vooringenomenheden over 
wat mannelijk en wat vrouwelijk is, 
moeten relativeren en een meer onbe-
vangen lijfelijkheid stimuleren. Er wer-
den vier aansprekende voorbeelden van 
zo’n onderwijsaanpak gegeven.

Door de ervaringen van een der geïn-
terviewden met een hetze in zijn omge-
ving werd ook het belang benadrukt 
van bespreekbaarheid van pedoseksua-
liteit. 

Voor RozeLinks en De Linker Wang 
zijn er relevante politieke thema’s aan-
gereikt waaraan zij verder uitwerking 
geven. Een uitgebreid verslag is te krij-
gen via rozelinks@gmail.com.
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We hebben net de twintigjarige herdenking 
van het einde van de Koude Oorlog achter 
de rug, en we zitten in een crisis, zowel 
ecologisch als economisch. Het Oost-Euro-
pese ‘socialisme’ ging ten onder aan de illu-
sie van de rigide maakbaarheid van de 
samenleving door de overheid. Maar niet 
lang daarna raakte het Westen in de ban 
van eenzelfde soort maakbaarheid. Geopo-
litiek, militair en economisch. 

De Russen ontdeden zich van het commu-
nisme, zeker, maar ze kwamen voor hun 
gevoel toch eerder als verliezers dan als 
overwinnaars uit de Koude Oorlog tevoor-
schijn. Vanuit de vredesoptiek strooi je een 
gewonde beer geen zout in de wonden. Een 
‘verslagen’ natie een ‘trap na’ geven, is vra-
gen om ellende, zoals de opkomst van Hit-
ler na Versailles (1919) ons heeft geleerd. 
Toch deed het Westen dat na 1989. Vooral 
de snelle NAVO-expansie kwam hard aan 
in de Russische ziel. Dat er nu een wat 
autoritaire Poetin in Rusland aan de macht 
is, staat hier mogelijk niet los van. Eveneens 
dat de Russen nu verharden in hun verzet 
tegen NAVO-uitbreiding.

Dom was ook dat de VS onder Bush sr, 
Clinton en Bush jr zich al snel gingen ont-
wikkelen tot een min of meer imperiale 
mogendheid, die eenzijdig en grootschalig 
militaire macht inzette, voorbijgaand aan 
internationaal recht. Het bombarderen van 
Kosovo (1999) en de invasie in Irak (2003) 
vonden plaats zonder VN-mandaat - met 
recht een terugslag op de ontwikkeling van 
de internationale rechtsorde, een der sociale 
tegenbindingen (Kees Schuyt) tegen geweld. 
Arrogantie van de macht dus. Tegen de 
kersttijd in december – a season of hope, zei 
Obama op 4 december jongstleden - lijkt 
een hand in eigen boezem geen overbodige 
luxe. Samen met de ingreep in Afghanistan 
leidde genoemde arrogantie paradoxaal 
genoeg tot verzwakking van het Westen. 

Tegelijk ontstond in de financieel-economi-
sche wereld een wat Herman Wijffels 
noemt ‘verkokerd, atomistisch, egocen-
trisch en (voor het gevoel) rationeel gedrag 

Commentaar

Lopen we vast of kiezen we voor hoop?
Hans Feddema

van pakken wat je pakken kunt’. Dit even-
eens arrogante gedrag ondermijnt de vrede. 
En ook de natuur, omdat het de biodiversi-
teit en ecosystemen aantast of vernietigt. 
Gedrag? Het is ook een ideologie, namelijk 
die van de rusteloze toewijding aan de god 
van de ongelimiteerde materiele groei. Met 
dat denken en het daarmee analoge gedrag 
lopen we vast. Wat we nodig hebben is naar 
de mening van Wijffels (en vele anderen 
onder wie ikzelf) een paradigma-shift ofte-
wel een wijziging van denken en handelen, 
een transformatie van bewustzijn. De idee 
van het almaar toenemen in rijkdom en 
welvaart is voorbij. Een bijstelling van ons 
denkmodel is vereist. Het net uitgekomen 
boek After Shocks van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
waarschuwt dat zonder een koerswijziging 
de kiem wordt gelegd voor een volgende 
crisis. De mens is op grenzen gestuit. De 
natuur ‘slaat terug’. We weten het in wezen 
wel, al dringen de consequenties nog niet 
goed door.

Handvest voor mededogen
Om te overleven zijn we echter toe aan een 
nieuwe impuls van eerlijk delen, wat tevens 
een meer liefdevol met elkaar omgaan 
impliceert. Ik bedoel hiermee niet een vol 
heimwee terugverlangen naar de jaren 
zeventig, een sentiment dat ik iets te veel 
proef in de film De onrendabelen, ook al is 
mededogen altijd van groot belang (ik was 
betrokken bij de lancering van Karen Arm-
strongs ‘Handvest voor Mededogen’ in 
Amsterdam, zie www.Mozeshuis.nl, en in 
het Raadhuis in Leiden, zie m’n website 
hansfeddema.nl). Geen nostalgie. Het gaat 
mij er om dat de inkomenskoek een eerlij-
ker verdeling behoeft, nu onvermijdelijk de 
spoeling dunner gaat worden door de eco-
logische grenzen waarop onze groeiecono-
mie thans stuit. Ook op andere grenzen 
trouwens, als we bedenken, dat in 2050 
Europa 31 miljoen arbeidskrachten tekort 
zal komen als de economie op dezelfde voet 
doorgaat

Maar een probleem is, dat de christen-
democraten hun idee van rentmeesterschap 

en ‘behoud van de schepping’ wat vergeten 
lijken te hebben en de sociaal-democraten 
nu helaas wat minder in vorm zijn. De laat-
sten lijken hun inspiratie te hebben verlo-
ren na het echec van de rigide maakbaar-
heid in Oost-Europa van voor de val van de 
Muur. Dat men nu wat bang is voor de term 
links – kamerlid Tofik Dibi stelde zelfs voor 
het uit de naam van GroenLinks te halen – 
is een blijk van de matheid in progressief 
Nederland of van een te weinig geloven in 
zichzelf. Als links zich losmaakt van de 
marxistische visie, dat ideeën een afgeleide 
zijn van materieel belang, kan zij best met 
bezieling en in samenwerking met anderen 
een antwoord geven op de huidige uitda-
gingen. En met de term links is op zich 
niets mis. Het staat voor idealen. Weer-
stand roept echter op de dogmatische en 
soms wat regenteske invulling daarvan. Dat 
moet anders. Met of zonder Kopenhagen. 

Ten behoeve van 1) het oplossen van de cri-
ses, 2) het gewenste eerlijk delen en 3) het 
bereiken van een groenere economie zon-
der ‘graaien’, hebben we hoe dan ook een 
nieuw, spiritueel elan nodig. Een elan dat 
authentiek is en daardoor tevens het gebek-
vecht met de PVV overstijgt. Het realistisch 
idealisme en de hoop van Obama kunnen, 
even los van zijn Afghanistan-dubbelbe-
sluit, in deze als richtsnoer dienen. Dat 
geldt ook voor de noodzaak om elkaar res-
pectvoller en toleranter te bejegenen. De 
polarisatie van de laatste jaren over ons 
interetnisch samenleven verbloemt de ernst 
van de planetaire situatie die voor ons allen, 
democraat of niet-democraat, autochtoon of 
allochtoon, gelijk is. Agressie en hufterig-
heid werken verlammend en dat kunnen 
we nu even niet gebruiken.

PS. De gemeente Leiden is de eerste gemeente, 
die Armstrongs Handvest voor Compassie of 
mededogen (geen medelijden) ondertekende. 
Compassie zou je kunnen omschrijven als: ‘de 
menselijke waarde van de ander zien, op de 
ander afgaan in welwillendheid en liefdevol 
zonder jezelf op te offeren, echt zijn naar de 
ander toe, medelevend en medemenselijk.’ 
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AGENDA

ONDER OGEN

22 december
Doorstart van Goede Waar & Co 
Op 22 december lanceert Goede Waar & Co haar vernieuwde 

website: www.goedewaar.nl. Hiermee maakt de organisatie 

die zich inzet voor eerlijke en duurzame producten, een nieuwe 

start. Vanaf eind december is hier ook de nieuwe Kledingchec-

ker te vinden. Hierop kunnen consumenten nagaan hoe kleding 

wordt gemaakt. Het team van Goede Waar & Co onderzocht 

hiervoor ruim 50 kledingmerken en –bedrijven op vele aspec-

ten van duurzaamheid en verduurzaming.

heel 2010
Jaar van de Migratie
Het Jaar van de Migratie 2010 heeft tot doel de situatie van 

migranten in Europa te verbeteren, vooral door gezamenlijke 

lobby voor het recht van migranten en vluchtelingen op een 

reguliere status, nadat zij vijf jaar legaal in een land hebben 

gewoond - dit onafhankelijk van de redenen van hun verblijf. 

Het is een campagne van de Europese kerken. 

Meer informatie op www.migration2010.eu (Engels).

16 januari: 
Klimaatmars 
Klimaatmars op zaterdag 16 januari in Den Haag. De deelne-

mers delen een grote bezorgdheid over de toestand van het 

(mondiale) milieu, waaronder het te grote energiegebruik. 

Meer informatie op www.klimaatmarsen.nl

22 januari 2010: 
Oecumenelezing 2010 
Plaats en tijd: Geertekerk, Utrecht, 15.00 uur. Meer informatie: 

www.raadvankerken.nl

11 februari: 
Duurzaamheid met Jan Pronk
Bijeenkomst over ‘Geloven in duurzaamheid’. Prof. dr. Jan 
Pronk, voorzitter IKV/Pax Christi en oud-minister van ont-
wikkelingssamenwerking, geeft een lezing over de samen-
hang tussen gerechtigheid, vrede en heelheid van de schep-
ping en Bijbelse inspiratie voor een duurzame wereld. 
Tijd en plaats: 
19.30 uur, Oosterkerk, Bagijnesingel 17 te Zwolle. 
Informatie: 
Theo Brand, 06 30 72 72 39 of: theobrand@kpnplanet.nl

U vindt meer bijeenkomsten op www.linkerwang.nl onder 

Agenda. 

GroenLinks op synode PKN
Een delegatie van GroenLinks was op 13 november als toehoor-

der aanwezig op de generale synode van de Protestantse Kerk 

in Nederland (PKN). De synode besprak de nota ‘De kerk en de 

democratische rechtsstaat’. Daarin komen thema’s aan de orde 

als de scheiding van kerk en staat, de rol van godsdienst in het 

publieke domein en het maatschappelijk spreken van de kerk. 

Nicole Bakker (landelijk partijbestuur) en Theo Brand (stuur-

groep De Linker Wang) werden met genodigden van andere 

politieke partijen persoonlijk welkom geheten. GroenLinks 

was de enige niet-confessionele partij die als toehoorder aan-

wezig was. In de nota staat onder meer te lezen: ‘Het kan nodig 

zijn dat de kerk zich bij monde van de generale synode of haar 

dagelijks bestuur publiekelijk zeer kritisch opstelt tegenover 

de burgersamenleving en de overheid , omdat zij meent dat 

vrijheid, gelijkheid, solidariteit, participatie, duurzaamheid of 

veiligheid binnen de samenleving ernstig in de verdrukking 

komen.’ De nota is te vinden op www.pkn.nl

Aantjes: beginselprogram CDA sluit PVV uit
Als het CDA met de PVV wil regeren dan moet de partij haar 

beginselprogram aanpassen. Dat zei voormalig CDA-fractie-

voorzitter Aantjes in november op de EO-radio. Volgens Aan-

tjes vereist het beginselprogramma dat een coalitiegenoot 

een democratische partij is en dat is de PVV in zijn ogen niet. 

Als het CDA met de PVV in zee wil, dan zou in het beginsel-

programma ‘democratisch gekozen’ moeten komen te staan, 

stelde de oud-politicus, die zei zich te storen aan het ‘geflirt’ 

van zijn partij met de partij van Geert Wilders. Zowel de hui-

dige fractievoorzitter Pieter van Geel als partijvoorzitter Peter 

van Heeswijk noemen de PVV wel democratisch, omdat deze 

democratisch in het parlement gekozen is. Aantjes noemt dat 

een ‘trucje’ om de weg te openen naar de PVV als potentiële 

coalitiepartner. Hij heeft het partijbestuur per brief opgeroe-

pen het beginselprogram te respecteren of het partijcongres 

voor te stellen het aan te passen. 

Bron: ANP, Hilversum

Nederland telt vijf ‘Fairtrade kerken’ 
Vijf plaatselijke kerken mogen zich ‘Fairtrade Kerk’ noemen. 

Het betreft de Doopgezinde gemeente Aalsmeer, de protes-

tantse wijkgemeente Vierhoven in Delft, de protestantse 

gemeente Gendt-Doornenburg, de protestantse gemeente Sit-

tard en de parochie Christus’ Hemelvaart Vrangendael te Sit-

tard. De vijf kerken voldoen aan de eisen van duurzaamheid en 

eerlijke handel die de campagne ‘Fairsterk je kerk’ aan kerken 

stelt. De campagne is een initiatief van ICCO, Max Havelaar, COS 

Nederland en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels in 

navolging van vergelijkbare campagnes in Engeland en België. 

De actie maakt deel uit van de campagne ‘Fairtrade gemeen-

ten’ voor alle gemeentelijke overheden. Deelcampagnes zijn 

‘Fairtrade Dorp’, ‘Fairtrade school’ en dus ook ‘Fairtrade Kerk’. 

Zie: www.fairtradegemeenten.nl en www.fairtradekerken.nl

Dertig jaar Basisbeweging
De Basisbeweging Nederland bestaat dertig jaar. Veel is 

gedaan op bijvoorbeeld liturgisch gebied. Overal in Nederland 

worden in de liturgie liederen gezongen van componisten als 

Bernhard Huijbers en Antoine Oomen. Ook zaken als Fair Trade 

en duurzaamheid zijn mede dankzij de inzet van de Basisbe-

weging meer gemeengoed geworden. Dit bracht José Höhne-

Sparboth naar voren tijdens de viering van het jubileum van 

de Basisbeweging op 31 oktober in Utrecht. Höhne-Sparboth is 

afgevaardigde namens de Basisbeweging in de Raad van Ker-

ken en maakte de balans op. Ze sprak ook van een slijtageslag. 

‘De oecumenische beweging in Nederland gaat door een diep 

dal, niet alleen wij als basisgroepen. Er is metaalmoeheid van-

wege de stroperigheid van de samenleving en sommige ker-

ken’. De Basisbeweging ontstond in 1979 toen ruim negentig 

groepen zich aaneensloten tot een beweging. Nu zijn er veer-

tien groepen waarvan de gemeenschap rond de Dominicuskerk 

in Amsterdam één van de bekendste is. 

Zie ook: www.basisbeweging.nl

Groene bijbel
Bij de Amerikaanse uitgeverij Harper Collins verscheen onlangs 

The Green Bible. In de groene bijbel zijn de bijbelteksten over 

Gods zorg voor de schepping en de natuur groen gedrukt. 

Daarnaast staan er ‘inspirerende artikelen van belangrijke lei-

ders als Brian McLaren, Matthew Sleeth, Paus Johannes Paulus 

II, Desmond Tutu en Bes Wendell’ in. De aanbeveling vervolgt 

dat de groene bijbel laat zien dat zorg voor de aarde niet alleen 

een roeping is, maar een levensstijl. Bron: www.greenletter-

bible.com. 

o Ik meld mij aan als abonnee op De Linker Wang

 NAAM

 ADRES

 POSTCODE       PLAATS

 o Ik wil bovenstaande persoon een abonnement op De Linker Wang cadeau geven. 
Stuur de factuur voor het abonnementsgeld naar:

 NAAM

 ADRES

 POSTCODE       PLAATS
 

 Ik ontvang een factuur en zal het abonnementsgeld van (minimaal) R 15,– 
 overmaken aan Stichting De Linker Wang.

 Deze bon svp zenden aan: De Linker Wang, Tarthorst 373, 6708 HM Wageningen.
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Talma en de crisis
Jesse Klaver

Ieder maatschappelijke beweging heeft 
zijn eigen leiders. Mannen (en gelukkig 
steeds vaker ook vrouwen) met grootse 
ideeën, de kracht van een leeuw en de 
sluwheid van een vos. Mannen voor wie 
een plaats in de geschiedenis en leven vol-
gens hun principes belangrijker is dan het 
politieke succes van het moment. Voor de 
Christelijk Sociale beweging in Nederland 
was een van die voormannen A.S. Talma. 
Minister van 1908 tot 1913 en vooral 
bekend als grondlegger van onze sociale 
zekerheid. Hij introduceerde de ouder-
domswet die wij later leerden kennen als 
de AOW.

Het waren in die tijd dus niet alleen de 
socialisten die uit waren op een funda-
mentele wijziging van de kijk op arbeid en 
arbeiders. Het antwoord van de socialisten 
op de ‘sociale questie’ vatte Talma samen 
door te stellen dat het hen alleen om een 
‘maagkwestie’ ging. Voor een gelovig man 
als Talma was deze opstelling niet radicaal 
genoeg indachtig de woorden van Jezus in 
Lucas 4:4 ‘De mens leeft niet van brood 
alleen’. Talma hechtte niet alleen waarde 
aan hogere lonen, maar zag het ook als 
zijn opdracht arbeiders hun waardigheid 
terug te geven, zodat zij arbeid zouden 
beleven als roeping tot dienst aan de 
gemeenschap. Ik zou daar zelf aan willen 
toevoegen dat zij arbeid niet alleen als 
werk zouden zien, maar als middel tot 
individuele ontwikkeling. Voor Talma 
stonden dus niet alleen materiële waarden 
centraal, maar ook immateriële waarden. 
Toen al.

Er zijn momenten dat ik mij afvraag hoe 
Talma de aanpak van de economische crisis 
door dit kabinet zou beoordelen. Zou hij 
het zien als een socialistische poging de ten 
val gebrachte materiële waarden van groei 
van het BBP en gunstige koopkrachtplaatjes 
afdoen als socialistische prietpraat? Of zou 
hij de benadering van het kabinet typeren 
als er een van ongelovigen? Als ik een pre-
dicaat aan de aanpak van de crisis zou 
moeten geven, dan zou ik zeggen dat er 
sprake is van de politiek van de heimwee. 
Rode draad door alle crisismaatregelen is 

‘herstel’, wat zoveel betekent als: teruggaan 
naar een oude goede situatie. Maar is die 
oude situatie wel een goede? Een economie 
waarin de groei van het BBP centraal staat? 
Een economie waarin we bij onze bedrijfs-
voering niet kijken naar de gevolgen die dit 
heeft voor de wereld waarin we leven, en 
voor het klimaat? Betekent herstel dat we 
teruggaan naar een arbeidsmarkt waarop 
jongeren, vrouwen en 55-plussers minder 
kansen hebben?

Het herstel dat het kabinet voor ogen heeft 
is het herstel van oude waarden. Het gaat 
voorbij aan de beantwoording van de 
vraag: wat is het goede leven? Herstel van 
de oude economie komt voornamelijk neer 
op herstel van de groei van het BBP. Deze 
groei omvat alle economische activiteit 
zonder naar de waarden van de activiteiten 
voor mensen te kijken. Het BBP groeit als 
er meer verkeersongelukken gebeuren, het 
groeit ook wanneer schaarse plekjes groen 
in het land worden volgebouwd. Het groeit 
ook als er meer criminaliteit is en de 
gevangenissen voller raken. Om het in de 
woorden van Senator Bobby Kennedy 
samen te vatten ‘Het BBP meet kortom 
alles, behalve dat wat het leven de moeite 
waard maakt’.

Nu zou ik net als vele anderen een alge-
mene oproep kunnen doen dat het niet 
alleen om ‘centjes’ gaat. Als voorzitter van 
een vakbond past het me echter me te 
richten om mijn core business: de arbeids-
markt. Met behulp van deeltijd-WW en 
extra investeringen in infrastructurele pro-
jecten probeert het kabinet de werkeloos-
heid onder controle te houden. Zoveel 
mogelijk mensen aan het werk houden is 
het kwantitatieve credo. Enige kwalitatieve 
richting ontbreekt. Wat voor soort werk is 
goed voor mens en klimaat? Natuurlijk 
zijn daar verschillende antwoorden op 
mogelijk, maar laat mij een poging doen 
de baan van de toekomst te schetsen. 
Werkgelegenheid waar Talma trots op zou 
zijn.

Al jaren staat de werkgelegenheid van de 
middengroepen onder druk. Door upgra-

ding van het werk wordt het steeds moeilij-
ker uitvoerbaar en worden veel meer hoger 
opgeleiden gevraagd. De oproep van 
menig politicus meer te investeren in 
opleiding is dan ook logisch, maar het ligt 
niet voor de hand dat Hoger Onderwijs bij 
elke werknemer past. De banen die onder 
druk komen te staan zijn de Blue Collar 
Jobs, werk waarvoor een overall nodig is. 
Zeker nu door de crisis de bouwsector in 
de problemen komt. Daarom past het in 
deze crisis te investeren in Green Collar 
Jobs: Banen waarin scholing centraal staat, 
voldoende ruimte is om door te groeien en 
banen die niet schadelijk zijn voor het kli-
maat. En als het dan over scholing gaat, 
gaat het er niet om mensen zo hoog moge-
lijk op de hiërarchische ladder te krijgen. 
Niet iedereen hoeft manager te worden, 
maar om ze te laten in hun eigen vakge-
bied. Om hun ontwikkeling als professio-
nal centraal te stellen.

Een duurzame aanpak van de crisis vraagt 
op de eerste plaats om de beantwoording 
van de vraag: wat is het goede leven? Vol-
gens Talma gaat het om meer dan een 
hoog salaris en zijn arbeiders meer dan 
een productiemiddel. Ik hecht waarde aan 
de geschiedenis en sluit mij graag aan bij 
de woorden van deze grote voorman. Ik 
kies voor modernisering van de sociale 
zekerheid en vergroening van de econo-
mie. Ik kies voor een nieuw evenwicht 
tussen people, planet en profit.

Jesse Klaver is voorzitter van CNV Jongeren 
en oud-voorzitter van Dwars.

Jesse Klaver. Foto: Margot Scheerder
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