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3xM
� ert 
feest!

Feest! 3xM bestaat 40 jaar. Dat 
vieren we met een jubileum op 
26 september 2020. Het thema 
is ‘Oog voor kleur’. 
 Vier het jubileum 
met ons mee!  

Feest! 3xM bestaat 40 jaar. Dat 
vieren we met een jubileum op 
26 september 2020. Het thema 

Vul je oplossing in op 3xm.nl/puzzelnieuwekoers of mail naar info@3xm.nl

o.v.v. je naam, adres, telefoonnummer en de oplossing. Stuur je liever 

een kaart? Ons adres is: Antwoordnummer 7067, 3800 TB Amersfoort. 

Meedoen kan tot 13 april 2020. Prijswinnaars krijgen schri� elijk bericht.
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Help je mee? Ga naar www.3xm.nl/helpen
en kijk wat je kan doen.     

Ondertussen gaan 
we door met onze 
programma’s in moeilijk 
toegankelijke landen, zoals 
Pakistan en Afghanistan. Want 
3 miljard mensen kennen Jezus nog niet. 
En wij willen niet dat er iemand verloren gaat! 

Ons cadeau 
aan jou: los deze 

puzzel op en 
maak kans op een 

cadeaupakket!

Ontdek het verschil in het 
Reformatorisch Dagblad.

Nu twee weken gratis inclusief 
RDMagazine en volledige digitale 
toegang.

Ga naar rd.nl/dnk

Bekijk het 
eens van de 
andere krant.

Aanmelden & boeken: Snel en gemakkelijk
online boekenwww.diskoffer.nl

VAKANTIETIJD!

Jow ide vate vi Disf

Wis je da je jo(vate)wogku ver vion wet?
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 DEZE MAAND  INHOUD  DEZE MAAND  COMMENTAAR 

aardse zaken 

actueel  
‘Nigeria is een slachthuis voor weerloze 
christenen’ 

commentaar samenleving 
Stefan Paas, ‘‘Het bruine garen van de 
populisten’

samuel & samuel 
‘Het afval van je leven’ &  
‘Tweedracht of harmonie’

reportage 
Het herbergen van de vluchteling in 2020

commentaar buitenland 
Aad Kamsteeg, ‘Het falen van de 
Democraten’

commentaar kerk & theologie 
Willem Maarten Dekker, ‘Wie wil weten 
wat Paulus bedoelde, moet naar de Kuip 
gaan’

interview 
Andreas Kinneging: ‘God is de ware we-
reldorde. Dat moet genoeg zijn’ 
column 

Franca Treur, ‘Kerkverlaters’

avondrood 
‘Het leven voelt als wachten op de bus, 
wachten tot je weg mag’ 

literatuur 
Zonder de top te bereiken, Brood en stenen en 
wat er verder verscheen

non-fictie 
Lekenpraat, Religie herzien, Lente in de kerk, 
Heerschappij, wat er verder verscheen en 
een column van Arie Kok

film 
Beanpole, A Hidden Life en Drama Girl.

muziek 
Immortal Beloved, Company of Fools en 
Thanks for the Dance

de oude koers 
Olleke-bolleke-theologie

coverbeeld Merel Waagmeester

Onderbuikgevoel
Kun je racistisch zijn, terwijl je denkt dat je het niet bent? Die 
vraag ligt ten grondslag aan de Implicit Association Test die 
Harvard University enkele jaren geleden ontwikkelde. De test, die 
je online kunt afleggen, brengt je onderbuikgevoel in kaart. Met 
de toetsen ‘E’ en ‘I’ moet je zo snel mogelijk reageren op foto’s en 
woorden die voorbijkomen. Bijvoorbeeld: komt er een negatief 
woord voorbij, zoals ‘oorlog’ of een gezicht van iemand met een 
lichte huidskleur, toets dan op ‘E’; is het woord positief, zoals 
‘vrede’, of komt iemand met een donkere huidskleur voorbij, toets 
dan op ‘I’. De toetscombinaties wisselen, zodat je op een gegeven 
moment instinctief aan het reageren bent. En zo komt je gut feeling 
boven tafel.

De uitkomst van de test was in mijn geval confronterend: u hebt 
een voorkeur voor mensen met een lichte huidskleur, stond er 
ineens op mijn scherm. Dat had ik niet zien aankomen. Ik ben 
toch geen racist?

Arie Kok schreef vorig jaar een artikel in De Nieuwe Koers waarin hij 
een vergelijkbaar schaamtegevoel beschreef. Toen hij op zijn cam-
pingstoeltje een boek zat te lezen en er ineens een donkere jongen 
voorbijkwam, was zijn instinctieve reactie: waar zijn m’n spullen? 
Opletten! Hij schrok van die reflex en ging op onderzoek uit. In 
dit nummer leest u een vervolg, aan de hand van interviews met 
drie ‘gemengde’ echtparen. Hoe kijken zij naar het racismedebat? 
Wat maken zij mee? Hun ervaringen zijn soms ronduit schrijnend. 

Hoe gaan we daarmee om, ook als christelijke populatie die in 
Nederland van oudsher spierwit is en maar nauwelijks contact 
weet te maken met de talrijke migrantenchristenen in Nederland? 
De Harvard-onderzoekers zeggen: wil je racisme uitbannen, dan 
moet je er veel over praten. Met de mensen om je heen, met je 
vrienden, met je kinderen. Want het idee dat als je verschillen 
maar niet benoemt, ze als gevolg daarvan wegvallen, dat klopt 
niet. En uiteraard speelt ook ontmoeting een 
belangrijke rol. Hoeveel mensen van kleur heb 
ik eigenlijk in mijn directe netwerk?

Wij hebben hier als opinieblad ook een inhaal-
slag te maken. Ik ben erg blij met de bijdragen 
van Samuel Lee, sinds vorige maand vaste 
columnist van De Nieuwe Koers. In dit nummer 
reikt hij suggesties aan om de racistische 
grondtonen in onze samenleving te over-
stemmen. Willen we tweedracht bewaren, 
vraagt hij zich af, of bruggen bouwen? 
Helaas is het antwoord niet zo vanzelf-
sprekend gebleken als het lijkt.

Felix de Fijter
hoofdredacteur
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Legioen Zingen doet de schare alleen nog in de kerk en in het stadion, zag Willem Maarten Dekker in de Rotterdamse Kuip. “We zongen als één man: ‘Niets is sterker 
dan dat ene woord: Feyenoord.’” Lichaam, heiligheid, woord, roeping: “Ach, begreep de kerk er maar net zoveel van als het volk in de Kuip.” Zie pagina 48 
beeld ANP / Marco de Swart

42 interview – Mozes
Mei Li Vos vertelt haar 
dochter niet over Jezus’ 
kruisdood. ‘Ben je gek?’

12 reportage – racisme
Hij is zwart/wit,  
zij is wit/zwart.  
Wat betekent dat?

26 achtergrond – gender
Man en vrouw schiep 
Hij hen? Veel te kort 
door de bocht
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 14 MRT  BARNEVELD 

GZB-dag over thema ‘Geef het door!’
Het evangelie gaat van generatie op generatie. 
Maar dat is niet vanzelfsprekend, weet zen-
dingsbond GZB. De jaarlijkse GZB-dag heeft 
daarom als thema ‘Geef het door!’. Sprekers 
zijn onder andere ds. Jonathan Soro en Gert-
Jan Segers. 
→ gzb.nl

 21 MRT  VEENENDAAL 

Het verhaal van een vluchteling
Stichting Gave viert haar 25-jarig bestaan in 
de Basiliek in Veenendaal. Bezoekers worden 
‘toegerust en geïnspireerd’, aldus de organi-
satie. Het avondprogramma ‘Now you see me’ 
neemt bezoekers mee in het verhaal van de 
vluchteling. “Een unieke belevenis.” 
→ gave.nl

 28 & 29 MRT  KAMPEN 

Wandeltheater over het leven van Jezus
De Kamper Bovenkerk is decor van een zes-
delig wandeltheater over de laatste dagen van 
Jezus. Levende standbeelden, moderne dans, 
toneel, livemuziek en beeldende kunst beel-
den het paasevangelie uit, “zonder woorden, 
maar vol emotie.”
→ wandeltheaterdolorosa.nl

 4 APR  GORINCHEM 

Studiedag over autisme
Platform Autisme in de kerk organiseert in 
het Gomarus College een studiedag. Thema: 
‘Autisme thuis’. Hoofdspreker is psycholoog 
Bernadette van Rossum. Ze geeft tips om ge-
zinsrelaties te herstellen en te onderhouden 
en gaat in op de rol die kerk en geloof spelen.
→ opwegmetdeander.nl

 5 APR  MAARSSEN 

Retraitewandelingen in de Stille Week
Retraitecentrum De Spil organiseert tijdens 
de Stille Week dagelijkse retraitewandelingen. 
“Al wandelend bereid je je voor op Pasen en 
kun je stilstaan bij je eigen levensweg. Over 
welke hoogten en door welke diepten ben jij 
gegaan?” 
→ retraitecentrum.nl

 14-16 APR  ZEIST 

Jeugdwerkersretraite
Ook jeugdwerkers hebben soms behoefte hun 
geestelijke batterij op te laden. Voor hen is 
er de INNOV8-jeugdwerkersretraite. Thema: 
Rest & Refresh. Deelnemers haken aan bij de 
getijdengebeden van De Wittenberg en volgen 
een inhoudelijk programma. 
→ missienederland.nl

 DEZE MAAND  AARDSE ZAKEN 

De expositie Allemaal wonderen in Museum 
Catharijneconvent in Utrecht duikt tot en 
met deze zomer in de wereld van het won-
der. Want wonderen, zegt het museum, 
“spelen sinds het begin van de mensheid 
een rol in het leven van alledag. Ook kun-
stenaars laten zich er al eeuwenlang door 
inspireren. Het weergeven van wat er zich 
tussen hemel en aarde afspeelt, vraagt van 
hen hun allergrootste verbeeldingsvermo-
gen.” 
Wie niet alleen met het oog, maar ook met 
het verstand het domein van het wonder 
wil betreden, kan zich tegoed doen aan een 
serie lezingen, die gedurende de looptijd 
van de tentoonstelling worden georgani-
seerd. 
Peter Jan Margry, senior onderzoeker reli-
gieuze cultuur aan het Meertens Instituut 
en hoogleraar Europese etnologie aan de 
Universiteit van Amsterdam, belicht in 

dezen een rooms-katholiek perspectief. 
“Binnen de katholieke kerk horen verschij-
ningen en wonderen er min of meer bij”, 
aldus Museum Catharijneconvent. “Ze 
worden veelal gewikt en gewogen en al dan 
niet voor ‘authentiek’ of bovennatuurlijk 
verklaard.” Margry gaat in zijn lezing in 
op de “recente hausse aan ‘verschijnin-
gen’”. Sinds de Tweede Wereldoorlog en 
met name sinds de vernieuwingen binnen 
de kerk vanaf de jaren zestig is het aantal 
verschijningen, boodschappen en samen-
hangende miraculeuze verschijnselen 
explosief gestegen, terwijl er nog nooit zo 
weinig zijn erkend. Hoe komt dat? 
De lezing vindt plaats op dinsdag 24 maart 
van 14.00-15.00 uur in het auditorium van 
het museum en is gratis op vertoon van 
een geldig entreebewijs voor de tentoon-
stelling.
→ catharijneconvent.nl

De 
veranderende 
wereld in foto’s

Lijfblad van de Nacht van de 
Filosofie? De Nieuwe Koers!

WAAR KOMEN AL DIE ROOMS-KATHOLIEKE 
WONDEREN TOCH VANDAAN?

Stop met zeuren over 
lege kerkbanken
Zelden zo’n saaie winter meegemaakt. 
Nauwelijks vorst, nauwelijks zon en veel 
regen. En er lijkt wel geen einde aan te 
komen. Precies dat gevoelen, zegt predi-
kant René van Loon, trekt anno 2020 door 
de kerkbanken van ons koude kikkerland. 
“We somberen met elkaar over lege kerk-
banken, afnemende interesse en het geloof 
in de marge van de samenleving. Op groei 
en bloei durven we niet meer te hopen.”
Maar, zegt Van Loon, dat is dus niet het 
hele verhaal. Hij trok de afgelopen jaren 
door de koude kerkbanken, op zoek naar 
tekenen van de naderende lente. En wa-
rempel. Hij zag bloesemknoppen op het 
oude hout van de gevestigde kerken, hij 
constateerde volle bloei in talloze interna-
tionale gemeenschappen en zag nieuwe 
geloofsgemeenschappen als krokussen uit 
de grond schieten.
Van Loon schreef er een boek over (zie 
p. 60), maar wil er ook een feestje aan 
wijden. “Op 21 maart, de eerste lentedag 
van 2020, vieren we samen de lente in de 

De SGP-jongeren behoren al tijden tot 
de meest loyale politieke jongerenorga-
nisaties in den lande, maar ze zijn zich 
de voorbije jaren toch ook steeds vaker 
als luis in de pels van de moederpartij 
gaan gedragen. Wie ze eens van dichtbij 
wil bekijken, of wie overweegt zich bij 
hen te voegen, doet er goed aan op 21 
maart naar het Utrechtse Beatrix Thea-
ter te tijgen voor de SGP-jongerendag. 
Vraag die als opschrift boven de dag is 
geschreven: heb jij de tijd van je leven? 
“Of vind je veel niet interessant wat er 

om je heen gebeurt?” De SGP-jonge-
ren willen het gesprek aangaan “over 
belangrijke onderwerpen in de reis van 
het leven. Hoe ga je om met alle druk en 
stress van het huidige leven? Wat is voor 
jou belangrijk als je later oud bent en 
je leven volgens de maatschappij ‘vol-
tooid’ is?” Vicepremier Hugo de Jonge 
gaat met de SGP-jongeren het gesprek 
aan. Verder is het een dag vol speeches, 
vraaggesprekken en debatten. Entree en 
lunch zijn gratis. 
→ sgpjongerendag.nl

SGP-jongeren denken vast 
na over hun oude dag

Door technologische ontwikkelingen en 
het snel veranderende klimaat is onze 
relatie tot de natuur fundamenteel ver-
anderd. Fotografie, zegt museum Foam 
in Amsterdam, stelt ons als geen ander 
medium in staat om de wereld en het 
effect van ons bestaan erop te observeren. 
Maar kan het ook een katalysator zijn voor 
nieuwe manieren om met onze omgeving 
om te gaan? 
De thematentoonstelling On Earth – Ima-
ging, Technology and the Natural World brengt 
werk bijeen van 27 hedendaagse kunste-
naars die “door middel van innovatieve 
beeldstrategieën reflecteren op de relatie 
tussen de mens, techniek en natuur”. 
Daarbij maken zij gebruik van virtual reali-
ty, Google Earth, sociale media en andere 
visuele hulpmiddelen waarmee wij ons tot 
de natuur verhouden. 
→ foam.nl

kerk. En voeden we elkaar met het vertrou-
wen dat de lente door kan zetten. Hoop-
vol, realistisch en in het geloof dat God 
zelfs bergen kan verzetten.”
Locatie is congrescentrum De Pijler in Le-
lystad. Op het programma staan lezingen, 
workshops, getuigenissen en muziek.  
→ lenteindekerk.nl
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De organisatie van de Rotterdamse 
Nacht van de Filosofie van 3 april in 
debatcentrum Arminius moet De Nieuwe 
Koers de voorbije tijd wel erg goed 
hebben gelezen. Zowel politica Alicja 
Gescinska, ethicus Theo Boer, journa-
list Fokke Obbema, als filosoof Gerko 
Tempelman maken hun opwachting, en 
u, als trouw lezer van dit blad, bent al 
een beetje van hun denkbeelden op de 
hoogte geraakt. 
Gescinska presenteert deze nacht het 

essay van de Maand van de Filosofie 
(het gaat over waarheid en leugen), 
Boer gaat met het publiek in gesprek 
over embryoselectie, Tempelman duikt 
in “de actuele waarde van de oude 
islamitische filosofie”, Fokke Obbema 
wordt door Denker des Vaderlands 
Daan Roovers bevraagd over zijn 
zin-van-het-leven-verhalenreeks in 
de Volkskrant en Andreas Kinneging 
houdt een pleidooi over de juiste maat. 
Hoezo, de juiste maat? Schoenmaat? 
Korenmaat? Scheepsmaat? Nou, dat 
leest u maar op pagina 48. 
Hebben ze dan helemaal geen mensen 
uitgenodigd die níét alreeds in De Nieuwe 
Koers hebben gestaan? Jawel hoor. Denk 
aan Coen Simon (over nep-enthou-
siasme), Maarten van Buuren (over 
kwantummechanica) en Susanna Bloem 
(over de verschillende vormen van tijd).
→ arminius.nu
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 BUITENLAND   ANALYSE  COMMENTAAR  SAMENLEVING 

Het zal niemand zijn 
ontgaan: immigratie gaat 
weer een grote rol spe-
len bij de komende ver-
kiezingen. Een belangrijke 
reden daarvoor zijn de recente 
CBS-cijfers over de bevolkings-
groei. Demografie was overigens 
bijna altijd wel een punt op de 
politieke agenda. Na de Tweede 
Wereldoorlog maakten vooral 
sociaaldemocraten zich zorgen 
over de groeiende bevolking. 
Wat betekende dit voor woning-
nood, vooral in de grote steden? 
En hoe kon Nederland genoeg 
voedsel blijven produceren voor 
steeds meer mensen? Emigratie, 
bijvoorbeeld naar Canada, werd 
daarom actief aangemoedigd. In-
tussen nam vanaf de jaren zestig 
en zeventig de immigratie toe, 
vooral uit Turkije, Marokko en 
Suriname. Cultureel en religieus 
werd Nederland veelkleuriger.
Aangedreven door politici met 
rooms-katholieke wortels, zoals 
Hans Janmaat, Pim Fortuyn en 
Geert Wilders, nam het debat 
vervolgens een culturele en etni-
sche wending. Het Nederlandse 
volk werd verideologiseerd tot 
een culturele gemeenschap die 
allerlei waarden zou delen, waar-
den die uiteraard niet gedeeld 
worden door migranten – die zijn 
nu eenmaal ‘anders’. Inmiddels 
zijn we met Thierry Baudet 
in een ronduit racistische 
fase van dit debat beland: 
migranten worden als groep 
gecriminaliseerd, huidskleur is 
geen taboe meer, en er wordt 
openlijk gesproken over de ‘om-
volking’ van Europa.
Kortom, het gesprek over 
bevolkingsgroei is gekaapt door 
populisten die er bruin garen bij 
spinnen. Daarmee is het debat 
gepolariseerd. Fatsoenlijke men-
sen willen (terecht) niet geasso-
cieerd worden met de taal van 

Wilders en Baudet, maar tegelijk 
betekent dit dat zij geen eigen 
taal hebben over iets wat lange 
tijd een normaal politiek onder-
werp was: bevolkingspolitiek. Na 
wat eilanden en stadsstaten is 
Nederland nu eenmaal zo’n  
beetje  het dichtstbevolkte land 
ter wereld. En onze bevolking 
groeit hard: het CBS stelt de 
laatste jaren telkens zijn progno-
ses naar boven bij. Over een paar 
jaar tikken we de 18 miljoen aan, 
in 2039 de 19 miljoen en in 2060 
komen we uit rond de 20 miljoen. 
Die groei komt momenteel vooral 
uit een migratieoverschot van 
zo’n 80.000 mensen per jaar. Zij 
komen vooral uit Europa, aan-
gevuld met kennismigranten uit 
China en India.
In zijn recente studie The Future 
of Capitalism stelt de Engelse 
econoom Paul Collier dat mid-
denpartijen (hij denkt vooral aan 
de sociaaldemocratie) hierop 
een antwoord moeten hebben. 
Veel onderzoeken laten 
zien dat de maatschappe-
lijke solidariteit afbrokkelt 
bij snelle en grote demo-
grafische veranderingen. 
Dat is gevaarlijk, want het 
ondermijnt de belastingmoraal. 
Elites voelen zich niet langer 
verantwoordelijk en trekken zich 
terug, terwijl anderen kwetsbaar 
worden voor populisten. Collier 
bekritiseert hier zowel rechtse 
elites die immigratie vooral 
bekijken vanuit de arbeidsmarkt, 
als linkse elites die dit onder-
werp alleen kunnen bespreken 
in termen van rechten. Hij reikt 
taal aan die de middenpartijen 
kan helpen op een zindelijke ma-
nier te praten over bevolkings-
groei en immigratie, namelijk 
door met elkaar te spreken over 
voorwaarden voor onderlinge 
solidariteit. Voor dat gesprek is 
het de hoogste tijd.

Het bruine garen  
van de populisten

 STEFAN PAAS 

‘Nigeria is een 
slachthuis 

voor weerloze 
christenen’

tekst Theophilus Abbah  

Christenen in Nigeria 
kampen met hevige en 

toenemende vervolging, 
constateert de Nigeriaan-

se journalist Theophilus 
Abbah. “Ze genieten 

nauwelijks bescherming 
tegen de terreur van on-

der meer Boko Haram 
en de Fulani-herders, 

waardoor hele gemeen-
schappen verdwijnen en 

tienduizenden christenen 
zijn gevlucht.”

In grote delen van het land, van Borno, 
Yobe en Adamawa in het noordoosten tot 
in Kaduna, Plateau, Benue en Niger State in 
het zuiden en midden van het land worden 
slachtoffers gemaakt. Eind vorig jaar rap-
porteerde de Britse ngo Humanitarian Aid 
Relief Trust (HART) dat in 2019 meer dan 
duizend christenen zijn gedood door Boko 
Haram, ISWAP (een afsplitsing van Boko 
Haram) en de Fulani-herders. Deze goed 
bewapende terreurorganisaties vallen, 
nauwelijks gehinderd door Nigeriaanse 
veiligheidstroepen, christelijke dorpsge-
meenschappen binnen, branden dorpen 
plat en zaaien dood en verderf.
Het geweld bereikte een climax tussen Kerst 
2019 en februari 2020. Ten minste vijftig 
christenen werden gedood. Op eerste kerst-
dag executeerde ISWAP elf christenen (er 
zijn bronnen die stellen dat zich onder de 
gedode mannen ook drie moslims bevon-
den, red.). In Kaduna State werden 35 men-
sen gedood en 58 anderen ontvoerd toen op 
15 januari overvallers diverse gemeenschap-
pen overvielen. Voorganger Denis Bagauri 
werd op 12 januari gedood in zijn woning. 
Een kleine twee weken later werd Lawan An-
dimi, voorzitter van de Christian Associati-
on of Nigeria (CAN) vermoord. De terreur-
organisaties onthoofdden hem, ondanks de 
betaling van losgeld, omdat de voorganger 
weigerde zich te bekeren tot de islam. Begin 
februari was het weer raak. Op 2 februari 
werd één van vier ontvoerde seminaristen 
van de Good Shepherd Catholic Seminar in 
Kakau dood gevonden. 
Over bovengenoemde voorvallen is in 
Nederland overigens nauwelijks bericht; 
ook niet door christelijke nieuwsmedia. 

voorzitter van The Middle-Belt Forum, een 
sociopolitieke groepering in het midden 
van Nigeria: “Het merendeel van de door 
christenen bewoonde gebieden in het 
zuiden van Borno is ingenomen door ter-
roristen. Veel inwoners van de christelijke 
nederzettingen in Damboa zijn gedood. De 
overgebleven christenen die naar hun boer-
derijen probeerden te vluchten, zijn dood-
geschoten, waardoor het gebied verlaten 
is. Ook christenen in Askia Uba en Gwoza, 
gebieden waar van oudsher veel christenen 
woonden, zijn massaal gevlucht.” 
Veel van de vluchtelingen uit Gwoza zijn uit-
geweken naar vluchtelingenkampen in het 
noorden van Kameroen, stelt Pogu. “Meer 
dan 90.000 vluchtelingen hebben een veilig 
heenkomen gezocht in Kameroen, en het 
merendeel van hen is christen. In Gwoza 
zijn veel dorpen verlaten. Uit een plaats 
als het overwegend christelijke Chibok 
(van waaruit in 2016 276 meisjes werden 
ontvoerd, red.) zijn vrijwel alle christenen 
gevlucht. In het noorden zijn alleen in As-
kira Uba nog christenen overgebleven.” 
Voorzitter Ayokunle van de Christian As-
sociation of Nigeria stelde naar aanleiding 
van de recente geweldsincidenten dat de 
overheid het bloedvergieten moet stoppen 
“voordat het te laat is”. De claim van de 
Nigeriaanse president Muhammadu Buhari 
dat Boko Haram verslagen is, wordt niet 
serieus genomen. “Alles wat een nieuwe 
burgeroorlog kan uitlokken, moet tegen 
elke prijs voorkomen worden.”  

Theophilus Abbah is onderzoeksjournalist uit Nigeria. 
Dit artikel is een bewerking van een eerder ver-
schenen publicatie in online nieuwsmedium Religion 
Unplugged.

Alleen de moord op Lawan Andimi haalde 
de krant.

Vasten
De vervolging van christenen in Nigeria is 
al decennia gaande. Van 1980 tot en met 
2019 hebben islamitische groeperingen 
een kleine 29.000 christenen gedood, aldus 
de Stefanos Foundation, een christelijke 
organisatie in Nigeria die vervolging van 
christenen monitort. 
Ondanks de toename van het aantal inciden-
ten in de afgelopen maanden, is de Nigeri-
aanse overheid niet in staat te interveniëren, 
toegenomen militaire budgetten ten spijt. 
De voorzitter van de Christian Association 
of Nigeria (CAN), ds. Samson Ayokunle, 
kondigde in januari een driedaagse vasten 
aan om het bloedvergieten te herdenken, 
en herinnerde daarbij ook aan het feit dat 
honderden van zijn leden nog altijd worden 
vastgehouden door terreurgroepen. 
“Deze terroristen hebben hun doelstel-
ling om Nigeria te islamiseren niet onder 
stoelen of banken gestoken; en die ambitie 
delen ze met de Fulani-herders”, zei hij. 
“Ze hebben in het noordoosten van Nigeria 
dood en verderf gezaaid. En hoewel het 
tot de kerndoelen van de overheid behoort 
om een ommekeer teweeg te brengen, is 
daar tot op de dag van vandaag niets van 
terechtgekomen.”

Vluchtelingen
In veel gemeenschappen in Noordoost-Ni-
geria hebben terroristen ook voorouderlij-
ke gronden en gemeenschappen gean-
nexeerd die generaties lang aan christenen 
hebben toebehoord, vertelt dr. Bitrus Pogu, 

Vrees voor burgeroorlog neemt toe

De christelijke hulpverleners Lawrence Duna Dacighir en Godfrey Ali 
Shikagham werden in september 2019 gedood door Boko Haram.
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21 maart is door de Verenigde 
Naties vastgesteld als Interna-
tionale Dag ter Bestrijding van 
Racisme en Discriminatie. Voor mij 
aanleiding om op dit onderwerp eens wat 
dieper in te steken. We leven, wat mij betreft, 
namelijk in cruciale tijden. Antisemitisme en 
islamofobie nemen toe en vreemdelingen-
haat en geweldplegingen doen zich steeds 
vaker en steeds zichtbaarder voor. 
Tot voor kort lazen we over dergelijke 
toestanden in geschiedenisboeken, anno 
2020 lijkt het alsof we leven te midden van 
de geschiedenis zelf. Zowel mainstream als 
sociale media zijn bovendien in hoog tempo 
polariserende factoren geworden, vaak net 
zo verdeeld als hun publiek. De retoriek van 
‘wij tegen zij’, zelfs onder godsdienstige 
mensen, gaat erin als klokspijs en zodra de 
media hun zegje hebben gedaan, steekt radi-
calisering onder de verschillende groeperin-
gen nog weer sterker de kop op. 
Daarbij gaan in iedere groep twee stemmen 
op. De stem van hen die tweedracht zaaien 
en de stem van hen die vrede stichten. Wie 
tweedracht zaait, wijst met de beschuldigen-
de vinger naar de ander. Hij wijst histori-
sche, theologische of concrete fouten aan 
en legt die bloot. Meestal zonder veel kennis 
van de ander, overigens. En eveneens zonder 
veel kennis van elkaars heilige boeken. Als 
ze die toch bestuderen, doen ze dat toch 
vooral om zinsneden te ontdekken die hún 
perspectief op de zaak bevestigen en hún 
vooroordelen staven. Bovendien weten ze 
zich hierin gesterkt door het democratische 
beginsel van vrijheid van meningsuiting. Dat 
legitimeert hun gevoelen dat ze vrij zijn te 
schrijven of te tekenen wat ze willen, ook als 
dat anderen, met hun overtuigen, vernedert 
of pijn doet.

Identiteit
Tegenover deze mensen vind je vredestich-
ters en bruggenbouwers. Zowel in islamiti-

Een tijdje geleden trof het Lon-
dense waterbedrijf een 250 meter 
lange ‘vetkluit’ aan die het stadsriool van 
Oost-Londen compleet had lamgelegd. 
Dergelijke kluiten ontstaan als doorge-
spoelde huishoudelijke artikelen samen-
klonteren met vet en smeer, afkomstig van 
afvoerputjes. Het Museum of London stelde 
een plakje van de vetkluit tentoon, weten-
schappers onderzochten de mogelijkheid er 
biobrandstof van te maken.
Gemiddeld produceren we 64 ton afval per 
mensenleven; een gigantische ecologische 
voetafdruk. Geen wonder dus, dat we in ons 
spreken hierover het liefst eufemismen han-
teren. Ik kwam eens een vuilstort tegen die 
zichzelf een ‘gemeenschappelijke voorzie-
ningenfaciliteit’ had genoemd. 
Maar afval is niet alleen maar een praktisch 
probleem, het vertegenwoordigt alles in 
ons leven waarvoor we geen plek hebben, 
waarmee we ons geen raad weten. De 
meeste mensen zullen ook een deel van hun 
eigen levensloop als afval betitelen. Dat ene 
jaar op de universiteit waarin je de verkeerde 
keuze maakte, die liefdesrelatie met die 
abjecte leugenaar, die stage waarbij je moest 
dansen naar de pijpen van een pestkop. 
Veel mensen weten zich ook met sommige 
delen van hun persoonlijkheid geen raad: 
nutteloze vaardigheden, ontembare verlan-
gens, destructieve gewoonten. Dergelijk 
‘afval’ verstopt onze herinneringen en ons 
zelfrespect compleet; veel meer nog dan die 
vetkluit dat riool verstopte. En als we treu-
ren om een stukgelopen relatie, of als we 
een lang nagejaagde carrière in rook zien 
opgaan, beklagen we ons over verspilling. 
Wát een verspilde moeite, wát een verspilde 
energie. Vreselijk. 
Als een gelovige wil groeien, in wijsheid en 
genade, dan gaat het vaak ook over deze din-
gen. Herinneringen, gewoontes, verstoorde 
relaties en gebroken dromen: ze hunkeren 
naar verandering, naar genezing, naar vre-

sche, christelijke, joodse als seculiere kring 
staan mannen en vrouwen op die vrede 
kiezen, haat afwijzen en het laatste woord 
aan een ander durven laten. Deze vrede-
stichters speuren niet naar wat ons scheidt, 
maar naar wat ons samenbrengt. Ondanks 
de verschillen in geloofsopvatting weten ze: 
we delen één wereld, één aarde, we ademen 
dezelfde lucht en we leven in hetzelfde land. 
We zullen het dus samen moeten rooien. 
Bruggenbouwers worden vaak geminacht 
binnen hun eigen groepering, ze worden na-
gewezen als collaborateurs en verraders. Ik 
vertel medechristenen altijd dat ze zich over 
mij geen zorgen hoeven te maken, omdat 
ik, als volgeling van Christus, niet hoef te 
twijfelen aan mijn identiteit. Ik weet wie ik 
ben en weet wat ik geloof. Dat geeft mij het 
vertrouwen om dialoog en gemeenschap te 
zoeken met mensen die anders denken en 
anders geloven dan ik. Vredestichters zoeken 
naar wat ons kan samenbinden, ze speuren 
naar gemeenschappelijke grond. Daarop 
bouwen ze hun strategie. Die vredestichters 
hebben we nodig. 
In bescheidenheid deel ik daarom de volgen-
de aanbevelingen. In elk geval voor hen die 
willen bouwen aan vrede. 

1)  Laten we bruggenbouwers herkennen en 
koesteren. In elke religieuze groepering 
zijn ze aanwezig en hebben ze invloed. 
Ze openen hun deuren en harten voor de 
ander. Ik noem bijvoorbeeld mijn vriend 

de. Ik ontmoette eens een man op middel-
bare leeftijd die worstelde met angsten en 
depressies en die leed aan een dwangstoor-
nis. Er was veel ‘afval’ in zijn leven. Hij 
had geen zelfvertrouwen en zijn kinderen 
waren hem als een last gaan ervaren. Dus 
toen hij z’n zoon op een dag opbelde om 
’m te vertellen dat hij zich vreselijk bezorgd 
maakte om wat hij op weg naar z’n huis bij 
een garagebox had zien gebeuren, wilde 
z’n zoon zo snel mogelijk van onderwerp 
veranderen. Maar zijn vader hield aan. “Ik 
weet het zeker. In die box worden gestolen 
goederen opgeslagen; bestelwagens rijden 
af en aan; ik heb wit poeder zien liggen en 
afgelopen week nog stond er een kist met 
messen. Een van de chauffeurs zag hoe ik 
naar binnen keek, maakte een foto van me 
en zei me dat ik m’n neus niet in ander-
mans zaken moest steken.”
Zijn zoon schrok. “Pa,” smeekte hij, “be-
moei je er nou niet mee. Neem gewoon een 
andere route naar je werk. Je weet toch hoe 
je in elkaar zit. Je slaapt er niet van en dat 
is slecht voor je.” Het was een vertrouwd 
patroon. Z’n kinderen behandelden hem 
als medisch dossier. Ze probeerden zijn 
aandacht af te leiden en hem zo te laten 
ontspannen.

Feedback
Maar toen gebeurde er iets op z’n werk. De 
man kreeg de vraag een aantal naaste col-
lega’s aan te wijzen om hem van feedback 
te voorzien. Tot zijn verrassing was die 
feedback uitzonderlijk positief. “Hij is zo 
gewetensvol”, “zijn oog voor detail is on-
gekend” en “hij blijft investeren in mensen 
en vraagstukken waar de meeste collega’s 
de moed allang hadden opgegeven”. 
Voor het eerst in tijden zag iemand, of zag 
eigenlijk iederéén hem niet als een lastpak, 
maar als een zegen. Al die eigenschappen 
die zijn kinderen tot wanhoop hadden ge-
dreven, waren plotseling van onschatbare 

rabbi Lody van de Kamp, zijn islamitische 
evenknie Saïd Bensellam, de christelijke 
voorganger Herman Koetsveld en ook 
Enis Odaci, een moslim, journalist en 
opiniemaker die kiest voor dialoog en 
vriendschap. 

2)  Laten we deze bruggenbouwers een 
platform geven, zodat ze hun verhalen 
kunnen delen.

3)  Laten we zoeken naar gemeenschappe-
lijke grond, waarop de verschillende spi-
rituele en theologische domeinen elkaar 
ontmoeten en vinden.

4)  Laten we de gedeelde pijn en het gedeelde 
lijden van de mensheid openlijk benoe-
men, de bruggenbouwers in de gelegen-
heid stellen die aan de kaak te stellen en 
actie te ondernemen.

5)  Maak waar gebouwd wordt aan vertrou-
wen tussen verschillende religieuze groe-
peringen, ook ruimte om de verschillen 
en misverstanden tussen en over religies 
te benoemen. 

6)  Ontwikkel, met behulp van de kennis en 
expertise van bruggenbouwers, curricula 
en onderwijsprogramma’s. 

7)  Trek morele en ethische grenzen die de 
vrijheid van meningsuiting en ideeën be-
schermen. Zijn ridiculisering en vernede-
ring van andere levensovertuigingen in de 
media werkelijk onderdeel van de vrijheid 
van meningsuiting?

Ik ben ervan overtuigd dat deze zeven princi-
pes eraan zullen bijdragen dat godsdienstige 
mensen en organisaties elkaar beter zullen 
begrijpen en zo zullen bijdragen aan een be-
tere wereld. Zolang als ons het leven op deze 
aarde gegeven is, moeten we alles delen, 
met elkaar optrekken in eensgezindheid en 
liefde. Doen we dat niet, dan nemen haat en 
geweld de wereld over, nog veelomvattender 
zelfs dan we vandaag ervaren. Laten we het 
zaadje van de liefde planten, en bruggen van 
vriendschap slaan. De keuze is aan ons.

waarde geworden. De laatste keer dat ik ’m 
zag, vertelde hij dat hij “eindelijk de moed 
had verzameld” een tiplijn te bellen, over 
die verdachte garage. “Ik loop er niet meer 
langs, dus men zal de onthulling vast niet 
aan mij toeschrijven. Maar ik lig nog wel 
wakker ’s nachts, over al die levens die in 
gevaar zijn gebracht door die drugs en wa-
pens.” Hij vervolgde: “Ik heb mijn kinderen 
uitgelegd dat ik soms gewoon wil vertellen 
wat ik op m’n hart heb. Ik vraag ze niet om 
alles op te lossen of om me voor gevaar te 
behoeden; soms wil ik gewoon mijn hart 
luchten.” Hij was echt veranderd.
Alle vier de evangeliën vertellen het verhaal 
van de wonderbare spijziging. Jezus voedt 
vijfduizend mensen in een verlaten oord. De 
menigte is zo in de ban van zijn onderricht, 
dat bijna niemand eten heeft meegenomen. 
De discipelen delen uit en er is meer dan 
genoeg. Uiteindelijk schieten er twaalf 
manden over. Waarom wordt het overschot 
ingezameld, in een warm land waar voedsel 
moeilijk te bewaren of te vervoeren is?
Het verhaal geeft er uitdrukking aan dat 
er in Gods toekomst geen verspilling zal 
zijn. We kunnen fouten maken, zoals al die 
mensen die vergeten waren eten mee te ne-
men, of zoals wij, met alles wat we door het 
afvoerputje gieten. We kunnen egoïstisch 
zijn, zoals de menigte, door niet te delen 
van wat ze hadden, of zoals wij, door ons 
afval van ons af te gooien. We kunnen dom 
zijn, zoals de discipelen, die maar weinig 
vertrouwen toonden in Jezus, terwijl Hij 
toch al wel vaker wonderen had verricht. En 
nee, de meeste mensen zullen hun verdriet, 
hun verlies en hun fouten niet zomaar kun-
nen wegspoelen. Ze blijven smachten, ze 
blijven verlangen. De belofte van het geloof 
is echter dat die metaforische vetkluit van 
ons veranderd zal worden in brandstof. De 
uitdaging ervan is om te geloven dat niets, 
maar dan ook helemaal niets, uiteindelijk 
echt afval zal blijken te zijn.

Twee-
dracht of 

harmonie

Het  
afval van  
je leven 

SAMUEL LEE (1970) werd eind 2019 
verkozen tot Theoloog des Vaderlands. 
Hij is voorganger, oprichter van de 
Foundation Academy en directeur van 
het Center for Theology of Migration 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Theoloog en ethicus SAMUEL 
WELLS (1959) is priester 

in de Anglicaanse Kerk en 
hoogleraar christelijke ethiek 

aan het King’s College in 
Londen. Hij is in die stad tevens 

verbonden aan de gemeente 
van St Martin-in-the-Fields.

Ik weet wie ik 
ben en wat ik 
geloof. Dat geeft 
mij vertrouwen 
om de dialoog te 
zoeken
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Ben ik een racist?

We moeten leren langzamer 
te denken. Die conclusie trok 
Arie Kok in het artikel ‘Ben ik 
een racist?’, dat vorig voorjaar 

in De Nieuwe Koers verscheen. 
“Denk langzamer, ga niet af op 

je eerste oordeel, maar stel je 
open voor de ander.”

tekst Arie Kok beeld Merel Waagmeester

 SAMENLEVING  RACISME 

soonlijk, in naam van de liefde, de strijd aangebonden 
met beelden en vooroordelen.
Ik werd van tevoren gewaarschuwd. Dat iemand met 
een zwarte partner door het leven gaat, wil nog niet 
zeggen dat diegene niet racistisch is. Racisme en 
discriminatie kunnen gewoon voortbestaan binnen de 
muren van een relatie. Bovendien valt het ook nog niet 
mee om racisme te benoemen en te erkennen, aan 
beide zijden. Daarvoor is het te pijnlijk, te schaamte-
vol ook. En let op dat je niet vooral geloof hecht aan 
de antwoorden van de witte partner. Ik ging op pad en 
nam me stellig voor langzaam te luisteren. Drie stellen 
waren bereid hun kwetsbare verhaal te doen. 
Irna Amu vertelde me dat ze in lezingen en lessen 
over diversiteit vaak gebruikmaakt van het beeld van 
het laatste avondmaal, ontleend aan het boek Door-
braak van Otto de Bruijne. “Stel je voor dat die twaalf 
apostelen allemaal een andere nationaliteit hebben. 
Dan zitten daar aan tafel een witte hervormde uit 
Woudenberg, die de eerbied en de stilte meebrengt, 
een Braziliaan met zijn vuurwerk om voor God af te 
steken, een Vietnamees die zijn belletje bij zich heeft 
en nog negen anderen. Met elkaar proeven ze iets van 
de grootheid van God, juist doordat ze zich in hun 
anders-zijn met elkaar verbinden. Als je alleen in je 
kerk in Woudenberg blijft, of als je nooit de Bijlmer 
uitkomt, in beide gevallen ontneem je jezelf iets.”

Het zat zo, ik had een zwarte jongen over de camping 
zien lopen, en schrok ervan dat mijn eerste gedach-
te was: nu moet ik op mijn spullen letten. Daarom 
besloot ik op zoek te gaan naar de herkomst van die 
gedachte. Wij zijn een jaar verder, een jaar waarin het 
racismedebat in ons land verder op scherp is gezet. We 
weten inmiddels wat het woord ‘boreaal’ kan beteke-
nen, wat zwarte voetballers naar hun hoofd geslingerd 
kunnen krijgen behalve bananen. Wie er nog zin in 
heeft zich op Twitter te begeven, heeft vast weleens de 
reacties op Kick Out Zwarte Piet-leider Jeffrey Afriyie 
gezien. ‘Gha na huis’ is ongeveer de meest beschaafde 
variant. Op de sociale media kijken we het racistische 
beest dat in de onderbuik van onze samenleving bleek 
te huizen inmiddels recht in de muil. En sommige 
politici deizen er niet voor terug het vuurtje flink op te 
poken. 
Het is tijd om nader onderzoek te doen. Als ik racis-
tische reflexen bij mezelf ontdek, dan is de volgende 
stap te gaan praten met mensen die mikpunt zouden 
kunnen worden van die reflexen. Wat ervaren zij die 
een andere huidskleur hebben dan de meeste Neder-
landers? Voelen zij zich nog welkom in ons land? Hoe 
gaan wij met hen om, bewust of onbewust? En wat 
doet dat alles met hen? Ik besloot een aantal gemeng-
de stellen te interviewen. Zij zouden in staat moeten 
zijn om het verschil te zien, zij hebben immers per-

Dag tegen racisme
De Verenigde Naties hebben 21 maart uitgeroepen tot de 
jaarlijkse internationale dag ter bestrijding van racisme 
en discriminatie. De datum is gekozen vanwege de 
protesten tegen de apartheid, die in 1960 in Sharpeville, 
Zuid-Afrika door de politie uiteengeslagen werden. 
Informatie over de Nederlandse activiteiten is te vinden 
op: www.21maartcomite.nl. 
Voor dit artikel heb dankbaar gebruikgemaakt van de 
adviezen van Mirjam Ngoy-Verhage. Voor wie meer wil 
met dit onderwerp raad ik het boekje van Ben Lindsay 
aan: We need to talk about race. Understanding the black 
experience in white majority churches.

En u?
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Als jongste deelnemers 
aan een internationale 
theologenconferentie 
in Stellenbosch, Zuid-
Afrika raakten Folkert 

de Jong en Thandi Soko 
al snel met elkaar in 

gesprek. Ze bleken veel 
met elkaar gemeen te 

hebben. Toen ze verliefd 
op elkaar werden, zeiden 
mensen van beide kanten 

dat het ingewikkeld zou 
worden, maar ze spraken 

hun ook moed in.

in Malawi. Omdat Folkert en onze dochter 
gewoon behandeld worden, neemt hij vaak 
de drie paspoorten en gaat het een stuk 
soepeler.”
FOLKERT: “Zulke incidenten zijn het 
meest vervelend. Op Schiphol heb ik toen 
tegen een marechaussee gezegd: ik zie dat 
je uitsluitend zwarte mensen eruit pikt. Hij 
verschoot van kleur, twee minuten later 
konden we verder. Het is geen officieel 
beleid, maar helaas wel praktijk, visum of 
niet.”

→ Hoe is het om als zwarte vrouw bij een witte 
kerk te horen? 
THANDI: “Daarin heb ik goede en slechte 
dagen. In sommige kerken gaat de kennis 
over Afrika niet verder dan de zendings- en 
liefdadigheidsprojecten die ze steunen. 
Dan voel ik dat ik niet echt meetel en geacht 
word de rol van ontvanger op me te nemen. 
Deze onbalans in relaties holt het wereld-
wijde lichaam van Christus uit. Hoe kunnen 
we een lichaam zijn als sommigen je niet 
anders kunnen zien dan als iemand die zijn 
hand op moet houden? Dat maakt mij aarze-
lend naar kerken te gaan waar ik de mensen 
niet persoonlijk ken.”
FOLKERT: “Met alle goede bedoelingen 
is de PKN toch vooral een witte kerk. Daar 
zou veel meer over nagedacht moeten 
worden. Ik maak me dan ook zorgen als 
collega-predikanten een witte kerk lijken na 
te streven, en nog een podium krijgen ook. 
Het gaat vaak in verhullend taalgebruik, 
plausible deniability, de dingen zo zeggen dat 
je het gemakkelijk kunt ontkennen. Maar 
als er termen als ‘onze cultuur’ en ‘bloed 
en bodem’ worden gebruikt, dan zijn dat 
voor mij rode vlaggen van formaat. Voor 
mijn dochter liggen bloed en bodem in twee 
landen. Hoort zij er in de PKN dan niet 
bij? Zo concreet zullen ze het niet maken, 
omdat het voor hen niet zo concreet is. Voor 
mij wel. Hoe kunnen we kerk zijn voor heel 
Nederland? Dat is de vraag die gesteld moet 
worden.”

→ Wat heb je moeten afleren? 
THANDI: “We deelden al onze interesse 
in theologie, literatuur, reizen, dat soort 
dingen. Dat maakte de taal secundair. We 
hebben cursussen in elkaars talen gevolgd, 
Chichewa en Nederlands, en we leren nog 
elke dag bij.” 
FOLKERT: “De verschillen zitten vooral in 
kleine dagelijkse dingen. Ik ben bijvoor-
beeld een chaoot, Thandi heeft liever een 
heldere planning.”

→ Voelde je je welkom in elkaars land? 
THANDI: “Ik heb eerst in Utrecht en Leiden 
gewoond, steden waarin het anders-zijn 
kleur toevoegt aan het grotere plaatje van de 
stad. Aalten is overzichtelijk. Naast het ker-
kelijk leven speel ik basketbal, en het is leuk 
om eet- en drinkgewoonten uit te wisselen.”
FOLKERT: “In Malawi is gastvrijheid be-
langrijk. Mesen denken soms dat ik rijk ben, 
waardoor ik goede service krijg. Als ik een 
paar woorden Chichewa prevel, vinden ze 
dat fantastisch. Van Thandi werd verwacht 
dat ze met een paar maanden Nederlands 
zou spreken.”

→ Zie je verschil in behandeling?
THANDI: “Mijn zussen werden lang opge-
houden bij de douane toen ze op weg waren 
naar onze trouwerij. Dat was erg verdrietig 
en beschamend. Als ik alleen reis, heb ik af 
en toe uitgebreide controles, in Europa en 

→ Ervaar je racisme in het dagelijks leven? 
THANDI: “Ik ontmoet mensen die niet 
geloven dat ik aio ben, of dat gemakshalve 
weer vergeten. Mensen benaderen me vaak 
als een internationale student, terwijl ik 
Nederlander ben. Ik had eens een diner 
met wetenschappers bij de burgemeester 
op kantoor. Het enige wat hij tegen me zei, 
was: “Welkom, het moet een schok voor 
je zijn zo veel welvaart en ontwikkeling te 
zien.” Ik beet mijn tong af en ben ervandoor 
gegaan. Rond sinterklaas mijd ik plaatsen 
waar men met veel spektakel pro-Zwarte 
Piet is. Dan voel ik me niet welkom.”

→ Zeg je daar dan iets van? 
THANDI: “We have to pick our battles. Maar 
ik trek een streep als het om mijn dochter 
gaat. Ik accepteer het niet als allerlei men-
sen zich met haar opvoeding bemoeien, met 
name als het gaat om het aantal talen dat ze 
leert. En mensen moeten ook niet aan haar 
haar komen.”
FOLKERT: “Soms wel, zoals toen bij de 
douane. Een kerkenraadslid zei ooit dat ik 
vast wel een goede predikant zou zijn in 
Afrika, en dus niet hier. Daar zei ik niets 
van, zij hoeft het niet naar bedoeld te heb-
ben. Ook hier: plausible deniability.”

→ Wat doet racisme met jou persoonlijk? 
THANDI: “Toen ik hier kwam, had ik al veel 
geleerd van Ubuntu. Deze filosofie helpt me 
om in wijsheid met mensen om te gaan, en 
te begrijpen dat mensen soms denken dat 
ze het nodig hebben anderen als inferieur te 
zien. Hoe raar ik hun logica ook vind.”
FOLKERT: “Ik vind het ook belangrijk 
geworteld te zijn in wie je bent en waar je 
vandaan komt. Ik ben een Fries en spreek 
de taal met trots. Wie geworteld is, kan er 
beter tegen als mensen iets tegen je afkomst 
hebben.”

→ Wat zouden jullie ten slotte nog willen zeggen?
THANDI: “De wereld is altijd in verande-
ring, en zal altijd blijven veranderen. Laten 
we streven naar een gezond begrip voor 
elkaar. Angst maakt daar geen deel van uit.”
FOLKERT: “Laten we onthouden dat ieder 
mens is zoals jijzelf: vriendelijk en verve-
lend. En geliefd door God, naar zijn beeld 
geschapen. Racisme is aangeleerd, heeft een 
geschiedenis en begint bij het legitimeren 
van slavernij. Als racisme een begin heeft, 
dan heeft het ook een einde. Het overleeft 
Jezus niet.”

‘Wie 
geworteld 
is, kan er 
beter tegen 
als mensen 
iets tegen 
je afkomst 
hebben’
deel 2

Thandi Soko de Jong (’81) werkt 
als AiO bij de Protestantse 
Theologische Universiteit in 
Groningen. 
Folkert de Jong (’84) is predikant in 
de Protestantse Gemeente Aalten.

‘Als racisme een 
begin heeft, dan 

heeft het ook 
een einde. Het 

overleeft Jezus niet’
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In Amirs thuisland Syrië 
is Karlien van den Brink 

nog nooit geweest. Toen 
ze in 2013 een relatie 

kregen, nadat ze al 
een tijdje huisgenoten 

waren, was de oorlog in 
volle gang. Inmiddels is 
Amirs familie verspreid 

over meerdere landen. 
Haar schoonmoeder 

ontmoette Karlien 
in Turkije, waar 

ze nu woont. “Het 
communiceren gaat best 

lastig omdat Arabisch 
zo’n moeilijke taal is om 

te leren.”

vraag naar Arabische muziek, waardoor ik 
minder uitnodigingen kreeg. Door mijn 
naam denken mensen vaak dat ik een Ma-
rokkaan of Turk ben, en dan zal ik ook wel 
een moslim zijn. Ik heb ook nog een baard. 
Die had ik in Syrië al, omdat ik politiek 
extreem-links was. Daarom ben ik ook 
gevlucht. Omdat ik er als een Nederlander 
uitzie, word ik soms dubbel gediscrimi-
neerd. Door Nederlanders om mijn naam, 
door Syriërs om mijn uiterlijk.” 
KARLIEN: “Bijzonder om dit zo te horen. 
Ik heb me nooit gerealiseerd dat 9/11 zo’n 
omslagpunt was. Ik kwam uit de polder, 
waar nauwelijks buitenlanders woonden. 
In mijn vriendengroep was iedereen blank 
en hoger opgeleid. Het gevoel een tweede-
rangsburger te zijn ken ik zelf niet.”
AMIR: “Het is ook onmogelijk om ieder-
een op hetzelfde niveau te krijgen. Politici 
hebben het altijd over moslims als ze het 
over Syriërs hebben. Dat je ook christen 
of atheïst kunt zijn, wordt niet genoemd. 
Als het gaat om discriminatie en racisme, 
heb ik meer problemen met de politiek 
dan met de mensen. Sommige politici 
beïnvloeden de beeldvorming, misbruiken 
minderheden voor eigen gewin.”

→ In hoeverre ervaar je racisme in het dagelijks 
leven? 
AMIR: “Het bedrijfsleven wordt beïnvloed 
door de angst die sommige politici zaaien. 
Met een Arabische naam krijg je moeilijker 
een vast contract, is het moeilijker om een 
hypotheek te krijgen.”
KARLIEN: “We wilden reageren op een 
bepaald huis. Dan zegt hij: bel jij maar.”
AMIR: “Als ik bel en mijn naam noem, dan 
is de toon direct anders. Niet bij ieder-
een, maar vaak voel ik dat ik niet serieus 
genomen word. Bij de autodealer hetzelfde 
verhaal. Als het om geld gaat, is een Arabi-
sche naam verdacht, terwijl ik een gewoon 
inkomen heb.”

→ Hoe was Amirs ontvangst in jouw familie? 
KARLIEN: “Mijn moeder was heel blij 
voor me toen we een relatie kregen. Ze had 
Amir al eens ontmoet. Dat hij een Syriër is, 
was voor haar geen issue. Mijn vader keek 
wat meer de kat uit de boom.”
AMIR: “Hij was terecht voorzichtig; als 
Arabische man begrijp ik dat.”
KARLIEN: “Inmiddels wil mijn vader 
ook dingen met Amir ondernemen, zoals 
samen naar een voetbalwedstrijd.”

→ Is Nederland je thuis geworden? 
AMIR: “Dat hangt ervan af waar ik ben. 
In het algemeen wel, ik woon hier ook al 
langer dan ik in Syrië heb gewoond. Soms 
word ik door mijn naam en mijn Arabische 
tongval op een bepaalde toon benaderd; 
dan vraag ik me wel af of ik hier op mijn 
plek ben. Daar zal ik mee moeten leven. 
Mijn naam kan ik niet zomaar veranderen, 
als ik dat al zou willen.”

→ Zie je veel verschil met twintig jaar geleden?
AMIR: “Vooral na de aanslagen van 9/11. 
Toen zag ik dingen naar boven komen 
die misschien onderhuids leefden, maar 
waar niemand over sprak. Er was minder 

→ Wat doen zulke dingen met jou? 
AMIR: “Gelukkig niet heel veel. Ik word 
weleens boos, maar ik heb een geweldige 
vrouw, goede vrienden en fijne collega’s. 
Dat zijn ook Nederlanders. Ik zie het glas 
liever halfvol dan halfleeg.”
KARLIEN: “Maar jij moet je wel altijd 
extra bewijzen, je moet meer je best doen 
dan anderen om dezelfde waardering te 
krijgen.”
AMIR: “Ik moet bewijzen dat ik een rede-
lijk iemand ben. Mensen kijken toch naar 
Syrië alsof het een achtergesteld land is, 
waar altijd oorlog woedt.”
KARLIEN: “In onze kerk zitten meer 
mensen met een migratieachtergrond. 
Bij een aantal van hen zie ik dat gedrag 
ook: altijd sociaal, vrolijk, het huis netjes, 
nooit nee-zeggen. Een enkele negatieve 
ervaring met een vluchteling kleurt direct 
het beeld. Of mensen zijn overdreven po-
sitief: wat leren ze de taal snel en wat zijn 
ze slim. Het is blijkbaar heel moeilijk om 
migranten als gewone mensen te zien. Je 
hoeft toch niet iedereen direct te mogen?”
AMIR: “Het gaat heel vaak over de uitzon-
deringen. Over een moslim die een vrouw 
geen hand wil geven. Het is echt maar een 
klein groepje dat dat weigert.”
KARLIEN: “Ik heb mensen begeleid die 
met vluchtelingen optrekken. Die zijn 
vaak heel positief over de mensen. Ze bakt 
zulke lekkere koekjes en ze doet zo haar 
best. Dan zie je de ander nog steeds niet 
als mens, maar als modelvluchteling. Het 
is subtieler, maar het is ook niet zuiver, 
ook een vorm van discriminatie.”

→ Hoe heeft jullie relatie jouzelf veranderd?
KARLIEN: “Ik ben me veel bewuster ge-
worden van mijn bevoorrechte positie. En 
dat ieder mens uniek is. Ik zie de Syriërs 
niet meer als Syriërs, maar als gewone 
mensen, net als ik.”
AMIR: “Ik heb geleerd me in bepaalde 
dingen aan te passen, ook in de opvoe-
ding van onze zoon. Ik heb Nederlandse 
dingen geleerd, en ik heb mijn eigen 
cultuur. Zo heb ik voor mezelf een vreem-
de, gemixte cultuur ontwikkeld. Je moet 
niet in het isolement van je eigen cultuur 
blijven zitten, maar je openstellen. Dat 
vraagt wel wat van je. Ik heb er tien jaar 
over gedaan om te leren dat als ik iemand 
uitnodig om samen een kop koffie te 
drinken, dat ik dan niet voor hem hoef te 
betalen.” 

‘Blijf niet 
in het 
isolement 
van je eigen 
cultuur 
zitten, stel 
je open’deel 2

Amir (1969) is geboren in Syrië, 
hij werkt in de jeugdzorg en als 
muzikant. Zijn naam is vanwege 
privacyredenen gefingeerd. 
Karlien van den Brink (1982) 
studeerde pedagogiek en werkt als 
freelance tekstschrijver en docent.

‘We wilden 
reageren op een 

bepaald huis. 
Dan zegt hij: bel 

jij maar’
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Ima Amu woonde al 
een tijdje in Wezep toen 

hij Irna ontmoette. “Ik 
wilde Nederlanders leren 

begrijpen. Dan moet je 
hun taal leren en tussen 

hen in gaan wonen.”

IMA: “Als ik alleen ben, word ik anders 
behandeld dan als we samen zijn.”
IRNA: “Toen we laatst een auto gekocht 
hadden, kreeg Ima de sleutel niet mee. 
Toen ik meeging, gaven ze de sleutel aan 
mij. De garagehouder gaf eerlijk toe: hij 
had nog nooit een auto aan een zwarte 
man verkocht.”
IMA: “Laatst nog werd ik midden in de 
nacht aangehouden, ik kwam van mijn 
werk. Wilde de politie weten van wie die 
auto was en moest ik mijn kenteken laten 
zien.” 
IRNA: “Een andere keer wilde hij bij een 
pompstation zijn auto uitzuigen. Hij had 
een muntje van 50 cent nodig. Bij de kassa 
zeiden ze dat ze die niet konden geven. 
Een man achter hem vond het maar onzin 
en vroeg er toen een voor hem. Hij kreeg 
het gewoon. Het zijn dit soort schrijnende 
speldenprikjes die maken dat zwarte men-
sen zich tegen de maatschappij keren.”
IMA: “Als ik bij de drogist of in de super-
markt ben, merk ik soms dat ik gevolgd 
word. Of ze vragen bij de kassa of ze even 
onder de kinderwagen mogen kijken of 
daar niet nog iets ligt. Als ik dan boos 
word, vinden ze me agressief. Wat hen 
weer in hun gelijk bevestigt. Nederlanders 
hebben altijd gelijk, wat ik ook doe.”
IRNA: “Als mensen iets racistisch zeggen, 
verontschuldigen ze zich vaak met: het 
was een grapje. Daar moet je maar tegen 
kunnen. Voor hem is het geen grapje, maar 
kwetsend.”

Voor Irna was de huidskleur van haar toe-
komstige man niet van belang. “Al een tijdje 
werkte ik met vluchtelingen en migranten-
jongeren. Ik vond de Afrikaanse cultuur wel 
gezellig. Ima en ik konden goed praten over 
de dingen die ons bezighielden. Qua nor-
men en waarden verschilden we niet veel.”
“Het geloof is hier ook belangrijk in”, vult 
Ima aan. “Ik kom uit een katholiek gezin.”
IRNA: “Voor mijn familie was het wel 
wennen. Ik kom uit Rijssen, uit een 
reformatorisch milieu. Een volledig witte 
omgeving, en ik zette hun wereld wel een 
paar duizend kilometer verder open. Maar 
ze hebben altijd gezegd: als dit jouw man 
is, dan is hij van harte welkom.”

→ Hoe ging dat onderling? 
IRNA: “Ima zei meteen tegen me: als je 
met mij gaat, moet je om kunnen gaan met 
discriminatie.”
IMA: “Er wordt anders met ons omgegaan. 
Maar we zijn ook anders, losser, meer 
open. Vrij.”
IRNA: “Vriendinnen waarschuwden me: 
een Nigeriaanse man van die leeftijd die 
geen kinderen heeft, dat kan niet kloppen. 
Ik weet dat dat wel ergens op gebaseerd is, 
maar ik geloof hem op zijn woord.”
IMA: “Mensen zeiden tegen mij: een witte 
vrouw wil alleen maar kinderen, mooie 
halfbloedjes, daarna kun je weer vertrek-
ken en blijven de kinderen in Nederland.”
IRNA: “We moesten dit soort wantrouwen 
naar elkaar overwinnen, maar we hebben 
het gewoon goed samen.”

→ Was Ima’s waarschuwing voor discriminatie 
terecht? 
IRNA: “Bij de bank of het gemeentehuis 
spreken ze vaak tegen mij, niet tegen 
Ima. Soms worden er zelfs vragen aan mij 
gesteld die over hem gaan terwijl hij erbij 
zit.”

IMA: “Ik moet me dan maar aanpassen 
aan de cultuur. Maar wie houdt rekening 
met mijn gevoelens? Mensen hebben vaak 
niet de wil om je te begrijpen, om echt 
naar je te luisteren. Dat komt doordat de 
witte cultuur een dominante cultuur is. 
Jullie denken nog altijd dat jullie beter 
zijn, dat jullie vooroplopen. Dat begon al 
bij de slavernij. Ik moet me extra bewij-
zen, dat ik goed ben, intelligent genoeg 
voor wat ze vragen. Een foutje van mij 
wordt meteen een groot verhaal, het-
zelfde foutje bij een witte Nederlander is 
geen probleem. Mijn achternaam is vaak 
meer bepalend dan mijn cv.”

→ Wat doen zulke voorvallen met je? 
IMA: “Heel veel. Ik heb een muur om 
mezelf heen gebouwd. Ik was een losse, 
vrolijke en spontane man. Door deze 
ervaringen trek ik me terug. Ik praat min-
der, weet ook niet goed wie mijn vriend is 
en wie niet. Dat is aan jullie zo moeilijk te 
zien, het is voor mij net alsof jullie mas-
kers dragen, alsof jullie toneelspelen.”
IRNA: “Dat is ook zelfbescherming voor 
hem. Hij laat zich niet meer raken.”
IMA: “Witte mensen vinden dat zwar-
te mensen onder de tafel horen, en zij 
erop.”

→ Hoe ga jij daarmee om, Irna? 
IRNA: “Ik kan fel reageren en dat doe 
ik soms ook, maar het beste is om 
openheid te zoeken, ontmoeting, echte 
gesprekken. Dat probeer ik als adviseur 
diversiteit op school, als christen, maar 
ook als echtgenoot en moeder van bruine 
kinderen. We houden met elkaar ook 
wel iets in stand, ook in onze christelijke 
omgeving. Wat zijn de identificatiefigu-
ren die onze kinderen voorgeschoteld 
krijgen? Arme zwarte kindjes en Zwarte 
Piet. Als er in de kerk gecollecteerd wordt 
voor bijvoorbeeld een schip dat langs de 
Afrikaanse westkust vaart, dan krijgen we 
witte dokters en zwarte kindjes te zien. 
Alsof er geen zwarte dokters zijn. Op de 
peuterspeelzaal hadden ze laatst een pro-
jectweek over Afrika. Dan gaat het over 
dorpjes met lemen hutten en vrouwen die 
water op het hoofd dragen. Ima komt uit 
Lagos, een miljoenenstad, Nigeria is een 
rijk land. Dan slik ik, wacht drie dagen en 
ga dan toch maar met de juf praten. Als 
je het op een positieve manier aankaart, 
gebeurt er echt wel wat.”

‘Als er 
gecollecteerd 
wordt, krijgen 
we witte dokters 
en zwarte 
kindjes te zien’deel 2

Ima Amu (1970) komt uit Nigeria, is beeldend 
kunstenaar en werkt als operator/consultant 
in het bedrijfsleven. Zijn schilderijen zijn te 
zien op: www.imaamu.com. 
Irna Amu-Ligtenberg (1977) is docent 
interculturele communicatie en adviseur 
diversiteit aan de Christelijke Hogeschool Ede.

‘Ik heb een 
muur om 

mezelf heen 
gebouwd. Ik 

was een losse, 
vrolijke en 

spontane man. 
Door deze 

ervaringen trek 
ik me terug’
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 REPORTAGE  GELOOF EN SAMENLEVING 

tekst Jasper van den Bovenkamp beeld Mourad 

Mensenrechten zijn bij uitstek bedoeld 
voor de ontheemde, de rechteloze. Zou 
je denken. Ex-vluchteling Tina Rahimy 
en de ongedocumenteerde Mourad 
weten dat het tegenovergestelde waar is.

Schamen 
is goed, 
maar huil 
niet te lang

In deze serie onderwerpt De 
Nieuwe Koers de zeven werken 
van barmhartigheid, gebaseerd op 
Matteüs 25, aan een journalistieke 
zoektocht. De foto’s komen van de 
geïnterviewden.

het spijzigen van hongerigen | het laven van dorstigen | het kleden van naakten | het herbergen van 
vreemdelingen | het bezoeken van zieken | het bezoeken van gevangenen | het begraven van doden

Toen Tina Rahimy in 1991 met haar familie 
aankwam op de Coolsingel in Rotterdam, 
liep er een agent op hen af. Hij had blauwe 
ogen en een donkere volle baard, herinnert 
ze zich nog. Ze zagen er na een barre, ang-
stige vlucht vanuit Iran via Turkije en daar-
na talloze omzwervingen naar Nederland 
echt als vluchtelingen uit. Ongewassen, 
de kleren vol gaten. Onderweg had Tina’s 
vader ook nog eens z’n been gebroken. 
De agent die op hen toeliep, kreeg van het 
treurige tafereel tranen in zijn ogen. ‘What 
do you wanna drink?’, vroeg hij. En hij bleef 
het maar vragen. “Zo intens, zo liefdevol.” 
En zo tegengesteld aan alle agenten die 
daarvoor hun pad hadden gekruist. Tina’s 
vader, niet gelovig, dacht dat hij in de 
hemel was aangekomen. 
Dat was 1991. De tijden zijn veranderd, 
zegt Tina. Dat geldt allereerst voor haar 
persoonlijk. Ze is inmiddels lector aan 

 
Een uur later geef ik het pakketje aan 
Mourad. Dank je wel, zegt hij een tikje ach-
teloos, en hij ploft neer op een stoel in de 
paskamer van stichting Kledingwinkel in 
Amsterdam-West. Kruip-door-sluip-door 
kwamen we er terecht.
Met Jasper Klapwijk had ik daarvoor een 
kwartiertje zitten wachten aan de bar van 
het aangrenzende Koffiehuis. De muziek 
stond er om half tien ’s ochtends al op 
standje disco, maar de mensen waren niet 
aan het dansen. Sommigen lagen met hun 
hoofd op tafel. Anderen zaten onderuitge-
zakt, rolden shaggies, praatten wat, dron-
ken koffie. Een vrouw keek naar buiten, de 
Haarlemmerstraat op. In haar blik zat iets 
heel treurigs. 
Mourad was nog even aan het douchen, 
zei Jasper. De sociaal ondernemer raakte 
in 2016 als vrijwilliger betrokken bij het 

Amsterdamse thuishonk voor verdoolde 
zielen. Twee koffie graag, riep hij naar de 
vrouw achter de bar. Ze kwam uit Curaçao, 
vertelde hij. Daar maakte ze kennis met zijn 
volle neef, dominee Jasper Klapwijk. Kwam 
ze in Nederland dus weer zo’n Klapwijk 
tegen. Het kon raar lopen in het leven. 
Koffie was in de Koffiebar niet duur, maar 
ook niet gratis. Vijftig cent, stond er op 
het bord. Er konden ook broodjes besteld 
worden, en wat kleine lekkernijen, allemaal 
voor zachte prijsjes. Het eten bestond uit 
restjes van winkels uit de buurt. Ze kwa-
men het gratis brengen. Er was belachelijk 
veel eten in Amsterdam, zei Jasper. Zelfs 
hier moesten ze geregeld voedsel in de 
afvalbak lazeren. 
Hij legde uit hoe het in het Koffiehuis 
werkte. Als je hier vaker kwam, werd je 
lid, en als lid deed je mee. Achter de bar, 
in de veegploeg, de groenvoorziening, de 
glazenwasserij. Er was genoeg te doen. 
De meesten kwamen hier vaker. Omdat 
ze geen huis hadden, geen baan, geen 
uitkering. Grosso modo waren er drie 
groepen te onderscheiden, legde Jasper uit. 
Wat ze gemeenschappelijk hadden: grote 
problemen. De eerste groep viel binnen 
‘de regels’. Ze waren hier legaal, konden 
eventueel een postbus krijgen en zo een 
uitkering aanvragen. Het leven was wel 
hard voor ze, zei Jasper, onmenselijk, en 
de meeste daklozen werden niet oud. De 
tweede groep bestond uit mensen zonder 
rechten. Ze hadden geen binding met de 
stad, mochten hier dus eigenlijk niet zijn, 
bijvoorbeeld omdat ze eigenlijk in Wage-
ningen stonden ingeschreven, of in een of 
ander Oost-Europees dorp, en hadden ook 
geen recht op een uitkering. Maar ja, zei 
hij, zie daar maar te overleven, zonder uit-
kering. Logisch dat ze naar een grote stad 
kwamen. Dan was er nog een derde groep, 
de moeilijkste categorie: ongedocumen-
teerden uit zowel westerse als niet-wester-
se landen. Mourad hoorde bij die groep. 
Zijn paper trail was gaandeweg in het niets 
opgelost. Niemand kon nog officieel vast-
stellen wie hij ‘daadwerkelijk’ was. Jawel, je 
kon het aan hem vragen, en dan aannemen 
dat het klopte wat hij zei.  

Modelburger
Ik dacht terug aan wat Tina zei over men-
sen als Mourad. Wat overblijft als je geen 

de Hogeschool Rotterdam nadat ze als 
politiek-filosoof promoveerde op verschil-
lende vormen van politiek handelen met 
betrekking tot insluiting en uitsluiting. 
Het geldt daarnaast ook voor het wereld-
gebeuren en de vluchtelingencrisis in het 
bijzonder. Appellerend aan haar geschie-
denis zeggen mensen weleens tegen haar: 
‘Jij snapt de vluchtelingen natuurlijk als 
geen ander.’ Maar dan zegt Tina: ‘Nee, ik 
snap de situatie ook niet meer, evenmin 
als jij.’ Het is geen semantisch spelletje. De 
situatie is veranderd, zegt Tina; de bejege-
ning, de aantallen, het beeld dat de wereld 
van hen creëert en in stand houdt – alles 
is veranderd. Het leed van vluchtelingen 
vandaag is, tot haar eigen verbazing, vele 
malen groter dan het immense leed dat de 
zestienjarige Tina bij aankomst in Neder-
land ervoer. Zelfs voor haar is de situatie 
onbegrijpelijk geworden. 

De statistieken geven Tina gelijk. In 2019 is 
een recordaantal mensen op de vlucht als 
gevolg van oorlog, geweld of vervolging, 
laat het jaarlijkse Global Trends-rapport 
van VN-vluchtelingenorganisatie UNH-
CR zien. Eind 2018 waren 70,8 miljoen 
mensen ontheemd, tegenover 68,5 miljoen 
in 2017. Twintig jaar geleden ging het om 
de helft. 
In Nederland deden vorig jaar ruim 22.000 
mensen voor het eerst een asielverzoek, 
tweeduizend meer dan het jaar ervoor. Het 
aantal daklozen in ons land verdubbelde 
het afgelopen decennium naar 39.000. 
Denkelijk zijn het er meer, zegt het CBS, 
want het mocht van het ministerie de dak-
lozen uit de opvang niet meerekenen. 
In Nijmegen slapen sommige daklozen 
in oude graven, ontdekte verslaggever 
Margriet Oostveen van de Volkskrant recent. 
Want als ze in de binnenstad op een bankje 

gaan liggen, lopen ze het risico onderge-
pist te worden door dronken jongeren. 
Oostveen tuurde door de kieren van een 
graf, en zag een bedje van bladeren. 
De vluchteling, zegt Tina in navolging van 
de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben, 
is de icoon, de hoofdpersoon van onze 
wereld; als geen ander verbeeldt hij de 
tragiek van ons eigen handelen, of juist van 
ons zwijgen. 
Het is allemaal niet ingewikkeld, legt ze 
uit. Door niets te doen, weg te kijken, te 
zwijgen, te ontkennen, terug te sturen, 
door te gaan met ons eigen leven, vererge-
ren we de crisis. Ze zegt het niet tegen onze 
politici, jawel, ook tegen hen, maar vooral 
tegen u en tegen mij. Wij, u en ik, zijn 
onderdeel van het kwaad dat ongebreideld 
woekert. Het woekert, omdat we te afstan-
delijk, te gedistantieerd, te doof of te blind 
zijn, opzettelijk of – zou het nog kunnen? – 
onwetend. Nee, dat laatste is onmogelijk. 
De Amerikaanse schrijver en journalist 
Suketu Mehta valt haar bij. In zijn boek 
This Land Is Our Land legt hij uit hoe het 
Westen de meeste migratie zelf heeft 
veroorzaakt. Tijdens eeuwen van koloniale 
onderdrukking en uitbuiting ontnam het 
arme landen hun toekomst. Vandaag doet 
het dat nog steeds, onder meer door de 
planeet zodanig te vervuilen dat sommige 
landen er onbewoonbaar door worden. 
Vervolgens kijken wij ervan op dat de 
meest wanhopige mensen nu aan onze 
poorten rammelen.
Het is godgeklaagd.
Schaamte en schuldgevoel, daar zouden 
we mee kunnen beginnen. Maar laten we 
vooral niet te lang sniffen, want, zegt Tina, 
als het zo’n verlammende schuld wordt die 
niet tot actie leidt, dan heeft niemand er 
wat aan. 

Goudkleurige wikkel
Nog sterk peinzend over het gesprek met 
Tina meld ik me bij de balie van de tabaks-
zaak.

“Een pakje zware Van Nelle.”
“Vloei erbij?” 
“Doe maar Rizla en Mascotte. Kunt u het 
inpakken?”
“Inpakken?”, vraagt meneer verbaasd.
Meneer doet er een goudkleurige wikkel 
om.

Het aantal daklozen in 
ons land verdubbelde 

het afgelopen 
decennium naar 

39.000
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 REPORTAGE  GELOOF EN SAMENLEVING 

papieren identiteit meer hebt, zo sprak 
ze filosoof Hannah Arendt na, is louter 
mens-zijn. Je zou zeggen dat uitgerekend 
voor die mens, in zijn of haar naaktheid 
als mens, mensenrechten zijn bedoeld. 
Maar dat was misleidend. “Rechten komen 
uit wetten, wetten worden opgesteld door 
staten, en staten komen op voor burgers, 
voor hun inwoners, die in het bezit zijn van 
de juiste papieren. Burgerschap, partici-
patie, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, 
onafhankelijkheid en vrijwillige mobiliteit 
beschrijven de mens van de mensenrech-
ten. Rechten zijn niet van de rechtelozen, 
mensen zonder papieren, maar van de 
zelfverzekerde modelburger die deze te 
allen tijde kan opeisen.”
De paradox in een notendop: zolang je het 
privilege geniet ergens burger te zijn, kun 
je aanspraak maken op mensenrechten. 
Wordt je dat privilege ontnomen, dan ver-
lies je tegelijk ook het ‘recht’ op bescher-
ming. 
O, zei Jasper, dat wilde ik nog wel tegen je 
zeggen voordat je met Mourad in gesprek 
gaat. Als journalist ben je vast wel geïnte-
resseerd in de waarheid, maar de kans dat 
het verhaal dat Mourad jou gaat vertellen 
honderd procent klopt, is klein. Mensen 

in zijn omstandigheden kampen met een 
slecht functionerend geheugen. Werke-
lijkheid en fictie kunnen gemakkelijk door 
elkaar lopen. Dat ik het wist.
Toen ik Jasper voorafgaand aan onze 
afspraak belde met de vraag of hij in zijn 
netwerk een vluchteling kende die wilde 
meewerken aan een interview, zei hij nog 
twee andere dingen. Eén: ze deden niet aan 
het exploiteren van leed. Waarom wilde 
ik iemand van zijn Koffiehuis spreken? 
Zocht ik een vluchteling wiens verhaal 
mijn paradigma kon bevestigen? Dan kon 
ik het vergeten. Deze mensen hadden 
genoeg aan hun eigen verdriet, ze zaten 
niet per se te wachten op mijn publicatie. 
Wat hadden ze eraan, weer zo iemand die 
hun verhaal mooi kon inpassen in een of 
andere reportage? Ik vertelde dat ik niet 
naar zo’n wereldbeeldbevestigend verhaal 
op zoek was. Ik wilde het juist andersom: 
het verhaal aanhoren, hoe het ook zou 
lopen, en het dan opschrijven, opdat ook 
deze persoonlijke misère gedocumen-
teerd zou worden, en dat de lezers van het 
verhaal zodoende nooit konden zeggen dat 
ze ‘het niet hadden geweten’, of liever, dat 
ze zouden zeggen: goh, nooit geweten, wat 
kan ik doen? Bleef overeind de vraag wat 

zo iemand er hier en nu aan zou hebben. 
Jasper had een idee. Mourad rookte zware 
Van Nelle, zei hij. Koop een pakje shag 
voor hem. En dan nog iets: het Koffie-
huis werd door vrijwilligers gerund. Een 
donatie in ruil voor medewerking werd erg 
gewaardeerd. De Nieuwe Koers maakte vijftig 
euro over.

Theelepeltjes
Mourad was drie keer opgepakt, in detentie 
gezet en ten slotte een ongewenstverkla-
ring opgelegd, vertelde Jasper verder aan 
de bar. Maar ja, Algerije wilde hem niet te-
rugnemen, mogelijk omdat Nederland niet 
kon bewijzen dat hij daarvandaan kwam, 
en niet uit Marokko of Tunesië. Algerije 
was niet happig op mensen die Nederland 
uitzette. Per keer stonden ze de terugkeer 
van één Algerijn toe. In Nederland verbleef 
Mourad illegaal. In de praktijk betekende 
het: rechteloos, dakloos, geldloos, alles-
loos. 
Als vast lid van het Koffiehuis kon hij 
enigszins in zijn bestaan voorzien. Mourad 
was gepromoveerd tot voorman van de 
Haarlemmer Helden, een veegploeg die de 
straten in de omgeving schoonhield. Hij 
deed ook nog wat andere klussen, waarmee 
hij per dag ongeveer een tientje verdiende. 
Van dat geld kon hij hier dan weer een bak-
je koffie kopen, of een croissant. Leden van 
het Koffiehuis blij, de buurt blij. Alles bleef 
schoon, er was zelfs een beetje stadsjungle 
de mensen stonden niet vervelend te doen 
bij de ingang van lokale winkeliers. 
Ze maakten het in het Koffiehuis bewust 
niet gratis, zei Jasper. Dat was waar het 
in de reguliere hulpverlening precies op 
misliep. Mensen hoefden er niks te doen 

en kregen van alles. Maar zó maakte je een 
mensenleven niet menswaardig! Ze wilden 
iets te doen hebben, en van de opbrengst 
zichzelf bedruipen. Dat gaf eigenwaarde. 
Bovendien, zei hij, als je de boel weggeeft, 
word je van de weeromstuit leeggeroofd tot 
en met de theelepeltjes voor de drugs aan 
toe. Zelf meegemaakt.
Daar is Mourad. Hij stelt voor om in de 
paskamer te gaan zitten. Veel te luidruchtig 
hier, vindt hij. We lopen door een smal 
gangetje, gaan een verhoging op, een deur 
door, de kledingwinkel binnen, weer een 
gangetje in en belanden in de paskamer 
van de kringloop. Overal ligt en hangt 
kleding. Dat komt van mensen hier uit de 
buurt, had Jasper uitgelegd. Het waren re-
latief welvarende mensen, en dat kon je in 
de kleding wel teruglezen. Per jaar leverde 
de hele handel zeventigduizend euro op.   

IJssalon
Jasper had in een paar steekwoorden dit 
profiel van Mourad gegeven. Algerijns, 
ongeveer vijftig jaar, zo’n 35 jaar in Neder-
land, hiernaartoe gevlucht met zijn moe-
der, via Frankrijk. Slaapt soms bij vrienden, 
soms in de opvang, soms op straat. 
Dat klopt niet helemaal, zegt Mourad. Toen 
hij in 1988 vluchtte, bleef zijn moeder in 
Algerije. Ze is daar een jaar of tien geleden 
gestorven. Het was een verschrikkelijke 
tijd, vertelt hij. “Ik zat op dat moment in 
de gevangenis in Zaandam. Toen ik na een 
jaar vrijkwam, haalde een vriend met een 
Nederlands paspoort mij op. Hij nam me 
mee naar zijn huis, waar hij een maaltijd 
had klaargemaakt. Ik zei tegen hem: ‘Ik 
voel het al, zeg het maar.’ En toen vertelde 
hij wat ik vermoedde. ‘Helaas is jouw moe-
der vier maanden geleden overleden.’ Die 
avond heb ik zitten krijsen als een baby. Zes 
maanden lang heb ik gerouwd.”
Mourad woonde met vader, moeder en vier 
broers en zussen op ongeveer tweehonderd 
kilometer van Algiers, in een klein huis 
waar het ’s winters koud was en het dak 
soms lekte. Zijn vader was fotograaf. Met 
hem reisde Mourad het hele land door. 
Hij maakte portretten en bruiloftsfoto’s, 
maar werkte ook voor de politie. “Hij 
heeft gruwelijke dingen gezien: moorden, 
auto-ongelukken. Toen ik een jaar of zeven 
was, heb ik stiekem zijn ‘verborgen mapje’ 
geopend. Mijn vader betrapte me. Ik kreeg 
een verschrikkelijk harde klap.” 
In zijn vrije tijd joeg Mourad op fazanten 

en fretten, of hing hij met vrienden rond op 
een haciënda. Hij volgde een opleiding tot 
brandweerman, behaalde een veiligheids-
brevet en werkte in een ijssalon. “Mijn 
leven was zonder drama.”
Maar toen veranderde de samenleving. 
De Moslimbroederschap stuurde vanuit 
Egypte illegale bandjes met opruiende 
teksten naar Algerije. Mensen gingen de 
straat op om te demonstreren, de over-
heid zette het leger in, er vielen doden, er 
werd een avondklok ingesteld, er volgden 
verkiezingen, de islamitische beweging 

won, naar later bleek op frauduleuze wijze, 
er was een bomaanslag, en nog een, en 
nog een, de economie maakte een vrije 
val, er was spanning en chaos. “Je kon op 
zeker ogenblik in cafés alleen nog maar 
staan. Alle meubilair was weggehaald, 
omdat je daar gemakkelijk een tas onder 
kon zetten – en dan een paar minuten later 
‘boooooooooom’!”
Mourad barst in een schaterlach uit. La-
chen om ellende is zijn medicijn tegen de 
tragiek van het leven, legt hij uit.
Het werd hem te heet onder de voeten. Hij 
vluchtte naar Parijs, 24 jaar oud. Niemand 
wist dat hij zou gaan, behalve zijn zus. 
“Ik kan niet tegen afscheid nemen. Als ik 
mijn vader en mijn moeder had moeten 
uitzwaaien, was ik nooit gegaan. Dan was 
ik heel hard gaan huilen en uiteindelijk 
gebleven.”
Na een kort verblijf in Frankrijk vluchtte 
Mourad naar Nederland. Hij belandde in 
een kraakpand aan de Wibautstraat in de 
hoofdstad, vlakbij het ziekenhuis. Om te 
overleven ging hij stelen. “In het begin met 
trillende handen, hoor.” Hij kraakte auto’s, 
jatte uit de supermarkt, roofde tasjes van 
toeristen leeg. Het bleef niet onopgemerkt. 

De muziek stond er om 
half tien ’s ochtends al 
op standje disco, maar 
de mensen waren niet 
aan het dansen. Som-
migen lagen met hun 

hoofd op tafel.

Mourad hoorde bij de 
ongedocumenteerden. 

Zijn ‘paper trail’ was 
gaandeweg in het 

niets opgelost. 
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 COMMENTAAR  BUITENLAND 

In 2016 hebben we onze les 
geleerd. Vrijwel iedereen voor-
spelde toen dat Hillary Clinton 
de presidentsverkiezingen van 
Donald Trump zou winnen. 
Commentatoren waren dan ook 
in shock toen de uit het politieke 
niets opgedoken vastgoedonder-
nemer het Witte Huis veroverde. 
Wees dus voorzichtig met prog-
noses. Niettemin, vandaag de 
dag valt moeilijk in te zien hoe 
Trump in november uit het Witte 
Huis kan worden gehouden.
Trump verslaan zou de hoogste 
prioriteit van de Democra-
ten moeten zijn. Het huidige 
ontbreken van samenhangend 
buitenlands beleid ondermijnt 
het internationale vertrouwen in 
Amerika. In eigen land onder-
graaft Trumps presidentiële 
machtsstreven (imperial presi-
dency) de onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht. Trumps 
polariserende optreden bracht 
Republikeinen in de Senaat zo 
ongeveer tot meineed bij de 
stemming over impeachment. 
Met Trumps leugenachtigheid 
en flirt met een egocentrisch 
welvaartsevangelie wordt het 
christelijk geloof te schande 
gemaakt.
Helaas heeft Trump de electo-
rale wind mee. Sinds decennia 
was er niet zo’n lage werk-
loosheid. Lonen stijgen en de 
Centrale Bank voorspelt voor 
2020 een economische groei van 
2 procent. ‘Kapitalisme en indi-
vidualisme werken!’ Landelijk 
zou de Democratische kandidaat 
minstens 2,5 procent meer 
stemmen moeten halen en een 
groot deel van de blanke arbei-
dersklasse moeten terugwinnen 
om Trump te kunnen verslaan. 
Zoals het er nu uitziet, zit dat er 
allemaal niet in. 

Te oud en onervaren
Wat kunnen de Democraten nog 
doen om een einde te maken 
aan een regime dat hopelijk 

een kortstondige afwijking is en 
geen chronisch afbuigen van de 
koers van de voorheen rede-
lijk gematigde Republikeinen? 
Democraten zouden eenheid 
moeten uitstralen. De partij zelf 
vormt echter juist een platform 
van verschillende (minderheids)
groepen. Het ontbreekt haar aan 
een inspirerende visie waar het 
met het land heen moet.
Dat blijkt. De strijd tussen de 
voor Amerikaanse begrippen 
linkse Sanders en Warren en de 
centrumkandidaten Biden, But-
tigieg en Klobuchar gaat nog wel 
even door. Ook kleven aan elke 
kandidaat electorale bezwaren. 
Sanders is ‘socialist’ en straks 
bijna 80 jaar. Biden is maar 
een jaar jonger en anders dan 
vroeger Obama inspiratieloos. 
Buttigieg is volstrekt onervaren 
en homoseksueel.

Ethisch en sociaal reveil
Wat kunnen de Democraten 
nog? Ze kunnen erop wijzen 
dat het economisch herstel al 
onder Obama begon. Ze moeten 
beloven dat onder hen de schrij-
nende, sinds de jaren tachtig 
(Reagan) op gang gekomen trend 
van hoger wordende inkomens-
verschillen niet zal doorzetten. 
Wetten uit 2013 die het groter 
worden van de kloof afremden, 
moeten overeind blijven. Onder 
die wetten is de Affordable Care 
Act (Obama Care), de nationale 
ziekteverzekering, het bekendst.
De Democraten zouden zich kun-
nen concentreren op zowel nati-
onale verzoening als sociale en 
morele integriteit. In zaken van 
nationale veiligheid zou iets moe-
ten terugkomen van gezamenlijk 
(bipartisan; de twee partijen zijn 
het eens) beleid. Tegenover de 
ethische corruptie van Trump zou 
een reveil moeten opklinken, met 
inbegrip van een rem op de vrije 
abortuspraktijk. 
Helaas, vooralsnog lijkt een en 
ander een utopie.

Het falen van de 
Democraten

 AAD KAMSTEEG 

“Ik werd opgepakt en kwam vast te zitten 
in Hoorn. Toen ik vrijkwam, wist ik: dit 
wil ik niet meer, ik moet wat van het leven 
maken.” 
Hij kwam in contact met een circusdi-
recteur. Die nam hem mee naar België. 
Mourad deed allerhande klusjes. Totdat het 
circus naar Frankrijk verkaste. Daar joeg 
de politie op illegalen, wist Mourad. Veel 
te gevaarlijk voor hem. Hij ging, met een 
kleine spaarpot, terug naar Amsterdam. 
De bodem ervan kwam snel in zicht. Toen 
begonnen de problemen. “Ik ging weer 
met foute mensen om, raakte aan de drugs, 
ging weer stelen, verschrikkelijk natuur-
lijk.” En zo werd hij voor de tweede keer 
opgepakt. Een derde keer volgde snel, om 
ongeveer dezelfde redenen. 

Diazepam
Of Mourads vlucht alleen werd ingegeven 
door de politieke en maatschappelijke 
instabiliteit in Algerije, blijft een beet-
je onduidelijk. Door zijn vluchtverhaal 
heen weeft hij onsamenhangende flarden 
persoonlijk leed, zoals een ruzie met zijn 
schoonzus in Algerije, die hij om hem 
moverende redenen met de dood bedreig-
de. Een psychische aandoening (“ongelo-
felijk veel druk op mijn hoofd”), waar hij 
als kind al diazepam voor kreeg, wat hem 
vervolgens zo lethargisch maakte dat hij de 
boel van pure ellende door de plee spoelde. 
Maar nu heeft hij er dus nog steeds last 
van, het is niet anders. Misbruik in zijn 
kinderjaren. “Ik was als kind heel mooi. 
Elke dag kreeg ik heel veel aandacht van 
vrouwen die bij ons thuis kwamen. Ik werd 
er gek van. Ze bedoelden het niet slecht, 
maar ze hadden mij moeten laten spelen.”
Hoe zijn leven er vandaag uitziet? “Niet 
goed, niet slecht, ik leef nog.” Misdaad is 
niet de route, dat heeft Mourad tot dusver 
geleerd. “Het is allemaal easy come, easy 
go: de ene dag had ik veel geld, de volgen-
de dag was ik alles weer kwijt. En ik had 
alleen maar stress.” Nu heeft hij via het 
Koffiehuis dagbesteding, en daar geniet 
hij van. Hij maakt schoon, haalt kleding 
op voor de kringloop, doet boodschappen. 
“La vie en rose bestaat niet. Het leven is in 
essentie dit: one day is white, one day is black. 
Ik denk nooit: wat een rotleven heb ik. Nee, 
ik geniet. Dit is mijn leven. Punt.”
Dromen van een beter leven doet hij niet, 
zegt hij resoluut. Mourad plukt de dag. 
Hij denkt even na. “Nou ja, natuurlijk, een 

hij zag dat iedereen er beter van werd.  
De subsidie voor het Koffiehuis werd de 
laatste jaren afgebouwd en sinds een jaar 
doen ze het zonder. Jasper noemde het een 
blessing in disguise. Ze moesten ineens heel 
creatief worden. Nou, dat werden ze dus. 
En ook daar werd iedereen weer beter van: 
de leden van het Koffiehuis, de buurt, de 
winkeliers, de bewoners.
Het spaarde de gemeenschap ook nog eens 
veel geld uit, zei Jasper. Want dankzij het 
Koffiehuis hoefden de mensen niet per se 
op straat oud te worden, wat een vermogen 
aan zorgkosten scheelde. Hij noemde een 
voorbeeld. Iemand ging met een ontsto-
ken vleeswond naar de spoedeisende hulp 
en stond een uur later gezwachteld en 
wel weer op straat. Wat dacht je, een paar 
dagen later was het zaakje weer ontsto-
ken. De wond werd gespoeld en opnieuw 
gezwachteld. En nog eens. En nog eens. 
Totdat de man een afspraakje in het zieken-
huis vergat. De ontsteking verergerde snel. 
De man ging dood. Het was exemplarisch 
voor veel hulpverlening in ons land, zei 
Jasper. Hulp zonder perspectief.
Dat eeuwige geklets dat deze wereld niet 
zou moeten zijn zoals zij was, daar had 
Jasper niks mee, vertelde hij. Vaak genoeg 
kwam hij mensen tegen die helemaal niet 
geholpen wilden worden. Of die hem uit-
scholden. Of een waterkaraf naar z’n hoofd 
smeten. In het Koffiehuis zette hij dat soort 
lieden er meteen uit. Wie dealde, ruziede, 
racistische praatjes uitkraamde, porno keek 
of anderszins ongein trapte, was simpelweg 
niet welkom. Er werd hier weinig geaaid. 
Ze regelden het gewoon goed met elkaar, 
zodat ze konden helpen wie het wilde. 
Daar is Mourad weer. Hij frommelt vijf 
foto’s uit z’n jaszak en legt ze tussen een 
stapel kleren. Ik bedank hem en probeer zo 
vriendschappelijk mogelijk met m’n vuist 
tegen z’n bovenarm te tikken. Het is zo’n 
onhandig gebaar waarmee je wilt uitdrukken 
dat je je elkaars gelijke weet, waardoor die 
ander nota bene het tegenoverstelde voelt. 
In de trein, onderweg naar huis, scrol ik 
door m’n Facebook. De stichting We Gaan 
Ze Halen, die eerder nog goedsmoeds met 
250 auto’s naar Den Haag en een bus naar 
Athene reed, maakt bekend dat ze zich 
opheft. Haar afscheidswoorden luiden: ‘Er 
is geen enkele politieke wil meer voor een 
constructieve oplossing voor de opvangcri-
sis. We schamen ons kapot over Europa.’ 
Europa, denk ik, dat zijn wij. U en ik. 

eigen huisje. Kinderen. Een keer naar de 
bioscoop. Op vakantie. Naar een zwembad. 
Dat je hobby’s hebt.” Dat zou hij allemaal 
ook wel willen. “Wat ik doe is overleven, 
in een open gevangenis. Slapen – eten – 
slapen – eten.” 
Mourad heeft al heel wat slaapplekken 
gehad. In portieken, op boten, in opvang-
huizen, in een caravan op het ADM-terrein, 
en een keer in een tapijt. “Ik liep in de 
Zandstraat, bij het Westerpark, en daar 
vond ik dat ding. Het was vijf graden onder 
nul. Ik rolde mezelf naar binnen en viel in 
slaap. Vroeg in de ochtend werd ik wakker, 
omdat ik heftig heen en weer schudde. 
Toen ik uit dat tapijt kroop, schrokken de 
opruimmedewerkers van de gemeente zich 

dood. Ze geloofden niet dat ik daarin had 
geslapen. Van een van hen kreeg ik tien 
euro. Hij zei dat ik er lekkere warme koffie 
van moest kopen.” 
Mourad slaapt al tijden niet meer op straat, 
zegt hij. Meestal bij vrienden. Buiten 
slapen is verschrikkelijk. Je moet altijd één 
oog openhouden, zegt Mourad. En als je 
drie nachten achter elkaar niet slaapt, krijg 
je hallucinaties. Denkt Mourad weleens na 
over zijn toekomst? Nooit, zegt hij weer 
resoluut. Hij maakt geen plannen. Hij leeft 
in het hier en nu. Wat moet hij anders?

Zorgkosten
Waarom Jasper zijn handen uit de mou-
wen stak voor getormenteerde zielen als 
Mourad? Tjonge, ja, goeie vraag, zei hij, 
toen Mourad op mijn verzoek een rondje 
Haarlemmerstraat deed met de polaroid-
camera. Hij wist niet beter, zei hij uitein-
delijk. Zijn ouders waren ook altijd in de 
weer, nu eens met Vietnamese bootvluch-
telingen, dan weer met mensen uit Congo. 
Goed voorbeeld deed goed volgen, toch? 
Daar kwam bij dat Jasper het zelf beroeps-
matig interessant vond mensen in dit soort 
moeilijke omstandigheden productief te 
maken. Niet als doel op zich, maar omdat 
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Het leven is in essentie 
dit: one day is white, 

one day is black
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 SAMENLEVING  GENDER 

‘Nee, je 
geslacht 
kun je  
niet 
kiezen’

Het maatschappelijk debat over gender kookt over en 
heeft stilaan ook de kerkbanken bereikt. Hoe moeten 
we het gesprek voeren? “Het is niet zo zwart-wit als 
we vaak denken”, zegt Martin den Heijer, hoofd van 
het genderzorgcentrum van Amsterdam UMC. “’Man 
en vrouw schiep Hij hen.’ Zeker. Maar wat zeg je dan 
als iemand met zowel mannelijke als vrouwelijke 
kenmerken is geboren?”→

tekst Felix de Fijter beeld Niek Stam

Prof. dr. Martin den Heijer is 
hoogleraar Endocrinologie 
en tevens voorzitter van het 
Kennis- en zorgcentrum voor 
Genderdysforie van Amster-
dam UMC. Hij is ouderling in 
de christelijke gereformeer-
de kerk te Bennekom. 



28

 SAMENLEVING  GENDER 

Mensen die bij het genderteam aan-
kloppen, zijn doodongelukkig met hun 
lichaam. Ze hebben het lijf van een man, 
maar ze voelen zich vrouw. Of ze hebben 
het lijf van een vrouw, maar ze voelen zich 
man. De medische term die deze kloof 
tussen het geslacht en de ervaren geslacht-
sidentiteit aanduidt, is genderdysforie (zie 
kader). 
In onder meer het genderzorgcentrum van 
Amsterdam UMC kunnen mensen met 
genderdysforie zich wenden tot een team 
van specialisten: psychologen, urologen, 
plastisch chirurgen en, zoals Den Heijer, 
endocrinologen, die zich bezighouden met 
de hormoonhuishouding van een mens. 
Uiteindelijk kunnen een geslachtsaanpas-
sende hormoonbehandeling en meerdere 
operatieve ingrepen volgen; een proces dat 
meerdere jaren in beslag kan nemen.
Het aantal mensen dat zich voor zo’n tra-
ject aanmeldt, stijgt al jaren explosief. Het 
aantal afspraken in het genderzorgcentrum 
van Amsterdam UMC - één van de grootste 
ter wereld - verviervoudigde tussen 2015 en 
2018 van zo’n 6.000 tot een kleine 25.000 
per jaar. In diezelfde periode nam het aan-
tal operaties toe, van zo’n 300 tot ongeveer 
700 per jaar. Meer kan het ziekenhuis niet 
aan. Inmiddels is de wachttijd voor nieuwe 
patiënten opgelopen tot twee jaar. Twee-
duizend mensen staan er op de wachtlijst. 
Het maatschappelijk debat over transgen-
der en genderneutraliteit bereikt ondertus-
sen een kookpunt. Begin dit jaar ontstond 
veel commotie toen juriste Caroline 
Franssen in dagblad Trouw ageerde tegen 
de plannen van minister Sander Dekker 

om de transgenderwet aan te passen, zodat 
geen doktersverklaring meer nodig is om 
een geslachtsverandering door te voeren 
in je geboorteakte. Franssen noemde het 
een “fundamentele aantasting van rechten 
van vrouwen”. “Er zijn goede redenen om 
mensen met mannenlijven (en XY-chromo-
somen) toegang te weigeren tot vrouwen-
toiletten, vrouwenkleedkamers, vrou-
wenopvang, vrouwengevangenissen en 
vrouwensport. Die voorzieningen bieden 
meisjes en vrouwen privacy en veiligheid”, 
aldus Franssen. Na toelichting van haar 
standpunten bij het radioprogramma Dit is 
de Dag (EO) werd er aangifte gedaan tegen 
Franssen wegens discriminatie. 
Aan de andere kant van de discussie vind 
je bijvoorbeeld iemand als de Amerikaan-
se feministe en filosofe Judith Butler. Zij 
stelt dat de verschillen tussen mannen en 
vrouwen niets méér zijn dan een construct; 
geslacht is een keuze. “Je neemt een rol 
aan. Je acteert. En dat acteren, dat rollen-
spel, bepaalt ons geslacht en het geslacht 
dat we aan de wereld om ons heen willen 
laten zien”, aldus Butler in een interview. 

NikkieTutorials
Het staat buiten kijf dat de emancipatie van 
transgenders een vlucht heeft genomen in 
Nederland en veel andere westerse landen. 
Begin dit jaar kwam de wereldberoem-

Het aantal 
afspraken in 
het gender-

zorgcentrum 
verviervou-

digde in drie 
jaar tijd van 

zo’n 6.000 
tot een bijna 

25.000 per 
jaar

1 Wat is genderdysforie?

Genderdysforie is een gevoel van 
onvrede met het eigen biologische ge-
slacht en de overtuiging tot het ande-
re geslacht te behoren. Het heeft dus 
betrekking op je identiteit: hoe voel je 
je? Voel je je man of vrouw? “Identiteit 
kun je niet meten”, zegt Den Heijer. 
Je kunt dus niet aan de hand van 
biologische parameters vaststellen 
of iemand genderdysforie heeft. “Om 
te bepalen of iemand in aanmerking 
komt voor een geslachtsaanpassende 
behandeling, worden mensen daarom 
door een breed, interdisciplinair team 
gezien, waarbij een reeks gesprekken 
met een psycholoog het eerste station 
is. Komt het tot een geslachtsveran-
dering, dan zijn er twee sporen. Het 
eerste is een hormonaal traject, dat 
zich richt op het aanpassen van de se-
cundaire geslachtskenmerken, zoals 
lichaamsbeharing en borstvorming. 
Een tweede spoor is de aanpassing 
van de primaire geslachtsorganen 
waarvoor een operatieve ingreep 
nodig is.”  

2  Hoe ontstaat genderdysfo-
rie?

“Bij mensen met genderdysforie is 
bij het overgrote deel geen duidelijke 
oorzaak aan 
te wijzen. Meestal hebben deze 
mensen een relatief normale ont-
wikkeling, waarbij vroeg of laat de 
discrepantie ervaren wordt tussen 
wie men diep van binnen is en hoe het 
lichamelijke geslacht is. Vaak gaat 
dit gepaard met een sterke afkeer 
van de eigen geslachtskenmerken. 
Binnen het medische domein zijn 
verschillende mogelijke oorzaken 
onderzocht. De gangbare kijk is dat 
genderdysforie meerdere oorzaken 
heeft, waarbij zowel biologische 
en genetische factoren als ontwik-
kelingspsychologische en sociale 
factoren een rol kunnen spelen. Deze 

visie is overigens een heel andere 
dan de vroeger veel gehuldigde visie 
dat het hier gaat om een psychische 
stoornis.”  
 

3 Spelen hormonen een rol bij 
het ontstaan van genderdys-
forie? 

“Die vraag is moeilijk te beantwoor-
den. Er is in het verleden veel gezocht 
naar een biologische verklaring voor 
genderdysforie. Het is duidelijk dat 
ook onze hersenen een differen-
tiatie doormaken naar mannelijke 
of vrouwelijke richting en dat deze 
ontwikkeling onder invloed staat van 
testosteron en oestradiol. Het is heel 
aannemelijk dat deze geslachtshor-
monen ook invloed hebben op de 
ontwikkeling van de genderidentiteit. 
Maar als die genderidentiteit een-
maal gevormd is, is ze op volwas-
sen leeftijd niet te veranderen door 
hormonen.” 

4  Sturen hormonen de ont-
wikkeling van geslachtsor-
ganen?

“Die hebben daar zeker een rol in. 
Het is eerst goed om te weten dat 
ieder mens embryologisch behoorlijk 
gelijk begint. Waar bij de bevruch-
ting de geslachtschromosomen bij 
man en vrouw anders zijn (XY en XX), 
ontstaan pas na een aantal weken de 
kenmerkende verschillen, waarbij er 
eierstokken of een testes ontstaat. 
Deze structuren ontstaan vanuit een 
gemeenschappelijke grondstructuur. 
En die gemeenschappelijkheid geldt 
zelfs ook de uitwendige geslachtsor-
ganen. Een penis en een vulva hebben 
ook dezelfde grondstructuur. Dit is 
belangrijke informatie, omdat het laat 
zien dat het verschil tussen man en 
vrouw niet zo zwart-wit is. 
En we komen ook allerlei variaties en 
combinaties tegen. Er zijn kinderen bij 
wie bij de bevruchting een XY-chro-

de visagiste Nikkie de Jager, bekend als 
NikkieTutorials, via een YouTube-video uit 
de kast als transgender. Dat filmpje werd 
33 miljoen keer bekeken, Nikkie kreeg 
talloze steunbetuigingen en werd prompt 
uitgenodigd in de Amerikaanse talkshow 
van Ellen DeGeneres. Maar buiten de spot-
lights om is de teneur minder rooskleurig. 
Transgenders worden zeven keer zo vaak 
mishandeld dan de gemiddelde Nederlan-
der, voelen zich twee keer zo vaak onveilig 
en zijn tien keer zo vaak slachtoffer van 
cyberpesten, aldus onderzoek van Transge-
nder Nederland. Ook blijkt uit SCP-cijfers 
dat ze minder makkelijk werk vinden en 
gemiddeld minder verdienen.
In kerkelijke kring zijn de ontwikkelingen 
divers. De Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) introduceerde vorig jaar bijvoor-
beeld een speciale liturgie voor transgen-
ders, waarmee zij desgewenst hun nieuwe 
identiteit kenbaar kunnen maken aan hun 
gemeente. Tegelijkertijd stelt de veelbe-
sproken Nashvilleverklaring van begin 
2019 onomwonden dat het “niet overeen-
komstig Gods heilige bedoelingen” is 
als mensen zich positioneren als perso-
nen met een transgenderidentiteit. Ook 
schrijven de opstellers dat het zondig is 
transgenderisme goed te keuren en sluiten 
zij uit dat het een moreel neutrale zaak is, 
waarover christenen onderling van mening 
kunnen verschillen. Transgenders moeten 
tegen hun “verkeerde zelfverstaan” strijden 
en het verloochenen, aldus de verklaring. 
De Duitse sociologe Gabriele Kuby is een 
prominente, kritische stem in het debat. 
Zij spreekt in verschillende boeken over 
de ideologie van gendermainstreaming, 
waarbij “het gaat om de schepping van 
een nieuwe mens, de nieuwe gendermens. 
Achter dit alles duikt de wens op om bevrijd 
te worden van “de dictatuur van de natuur”. 
Hierbij wordt het verschil tussen man en 
vrouw, zoals verankerd in de schepping en 
de menselijke natuur, uitgewist, aldus Kuby, 
die haar jongste boek hierover mocht over-
handigen aan toenmalig paus Benedictus. 

Identiteit is onzichtbaar
In de spreekkamers van Den Heijer en zijn 
collega’s speelt het maatschappelijke en po-
litieke debat op de achtergrond wel een rol, 

mosomenpaar werd gevormd, bij wie 
een testes is ontwikkeld en bij wie ook 
testosteron aangemaakt werd, maar 
bij wie de receptor voor dat testoste-
ron ontbrak. Deze kinderen ontwik-
kelen zich vervolgens in vrouwelijke 
richting, met vrouwelijke kenmerken 
en ook een vrouwelijke identiteit. De 
groep aandoeningen waar het hier 
om gaat wordt tegenwoordig meest-
al aangeduid met DSD, wat staat 
voor Disorders of Sex Development 
(voorheen ook wel aangeduid als ‘in-
tersex’). Zoiets komt bijvoorbeeld aan 
het licht als bijvoorbeeld een meisje 
op de leeftijd van 14 of 15 nog niet is 
gaan menstrueren. En zo zijn er nog 
allerlei andere zeldzame oorzaken 
voor stoornissen in de geslachtelijke 
ontwikkeling. “  

5 Er zijn studies die onder-
zoek doen naar het ‘trans-
genderbrein’. Is genderdys-
forie in de hersenen terug te 
vinden? 

“Zoals je een differentiatie ziet van 
een grondstructuur naar een man-
nelijke en vrouwelijke versie van het 
genitaal, is een van de concepten bij 
genderdysforie dat je ook in het brein 
zo’n differentiatie hebt. Dus ook het 
brein is bij mannen en bij vrouwen an-
ders, als je dat onder de microscoop 
onderzoekt. Je zou genderdysforie, 
als je dat biologisch wilt duiden, een 
differentiatiestoornis kunnen noemen 
waarbij de hersenen zich niet in lijn 
met de lichamelijke kenmerken ont-
wikkelen. Maar dit is een theorie, een 
concept. Dick Swaab heeft veel kritiek 
gehad toen hij stelde dat homoseksu-
aliteit z’n oorzaak in het brein vindt. 
Ik kan me die controverse voorstellen 
en ik denk ook niet dat het het hele 
verhaal is. Het is heel complex, omdat 
de ontwikkeling van genderidentiteit 
heel complex is, waarbij, zoals ge-
zegd, veel uiteenlopende factoren een 
rol spelen.”

Vijf vragen over genderdysforie

lees verder op pagina 32 →
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Janna Wels (48) uit Lelystad 
ervoer een rust waarvan ze het 
bestaan niet kende vanaf het 
moment dat ze fulltime als 

vrouw door het leven ging. ‘Ik 
kon gewoon op de bank zitten 

en tevreden zijn.’

“Ik heb nooit echt ergens bij gehoord. Op de lagere 
school wist ik al dat er iets aan de hand was, maar ik 
had geen idee wat. Ik dacht dat ik gek was. Mijn leven 
lang heb ik gezocht naar wat er mis was. Misschien 
was ik homo? Autistisch dan? 
Transgenders associeerde ik met dragqueens. Wat een 
onzin, dacht ik toen iemand me vroeg of ik dat was. 
Maar toen nog iemand dat opperde, ging ik me erin 
verdiepen. Ik vond zo veel herkenning in de verhalen 
die ik las.
Toen ik er net achter kwam dat ik transgender was, 
zei ik tegen mijn hulpverlener dat ik er niets mee ging 
doen. Ik wilde het gewoon niet zijn. Ik dacht ook niet: 
ik wil een vrouw zijn. Het was meer: ik wil dit lichaam 
niet hebben. Ik weet niet wat wel, maar wat ik nu ben 
moet weg. 
Pas later, toen het echt niet meer ging, ben ik uit de 
kast gekomen. Eerst bij mijn inmiddels ex-vrouw. Hoe 
langer ik het wegdrukte, hoe sterker het terugkwam. 
Toen ik het haar vertelde, merkte ik voor het eerst hoe 
heerlijk het was dat ik erover kon praten. Dat ik steun 
en herkenning vond bij lotgenoten.
Er viel geen last van mijn schouders – ik besefte heel 
goed welke consequenties dit had. Mijn huwelijk heeft 
het niet overleefd. Mijn vier kinderen zijn er gelukkig 
wel allemaal oké mee, maar het was niet makkelijk. 
Ik ben nu anderhalf jaar fulltime vrouw. Daarvoor was 
het periodiek, of alleen in het weekend. Op het mo-
ment dat ik fulltime ging, kwam er een rust over me 
waarvan ik het bestaan nooit gekend heb. Het was zo 
vreemd om te ervaren dat ik ineens een basis had, het 
klopte. Ik was niet euforisch, maar ik kon gewoon op 
de bank zitten en tevreden zijn. Dat klinkt misschien 
heel simpel, maar je beseft pas wat je mist als je het 
voelt.
In het begin vond ik het moeilijk mijn trans-zijn te 
combineren met mijn geloof. Maar ik kan me niet 
voorstellen dat iets zijn al genoeg is om het verkeerd 
te doen bij God. Het was daarom heel waardevol dat ik 
steun vond in de kerk. 

Ik heb de kerkenraad en de nieuwe dominee tijdens 
een vergadering verteld dat ik transgender ben en nog 
niet wist wat ik ermee ging doen. Zij stonden achter 
me en ik heb wat in het kerkblad geschreven om het 
uit te leggen, dat hielp enorm. Mijn nieuwe naam is 
uiteindelijk ook voorgelezen in de kerk.
De sociale transitie is het zwaarste aan dit proces. Dat 
is de kern. Als er mensen zijn die bezwaren hebben, 
gaat dat algauw over het fysieke of het seksuele aspect. 
Maar zelfs zonder hormonen zou ik het fantastisch 
vinden dat ik nu Janna kan zijn. Het gaat erom dat je je 
op je gemak voelt in het sociale deel.

Verdrinken
“Voordat ik in transitie ging, zei een vriendin: je bent 
een heel vrouwelijke man, hier moet je stoppen, dit is 
niet Gods weg. Ik heb daarover nagedacht, en ook al 
klinkt het misschien hard: al was het niet Gods weg, 
dan zou ik het nog doen. Het was óf in transitie gaan, 
óf mezelf voor de trein gooien. Ik vergelijk het met 
verdrinken. Als je merkt dat je verdrinkt, ga je eerst 
zwemmen in plaats van nadenken over of dat wel 
mag van God. Je gaat eerst overleven, daarna komt 
de rest. Hoe meer ik als Janna ging leven, hoe meer 
dat lichamelijke stuk van mij dat daar niet bij paste, 
me in de weg ging zitten. Dat was voor mij ook een 
groeiproces. 
De hormoonkuur is heftig, je gaat eigenlijk gewoon de 
puberteit door. Daar kun je je moeilijk op voorberei-
den. Ik had ineens een tijdlang huilbuien en was veel 
minder goed in alles in mijn hoofd in vakjes te verde-
len en die – al naar gelang waar ik mee bezig was – af 
te sluiten of open te trekken. Maar tegelijkertijd werd 
de wereld helderder, kleurrijker, intenser.
Ik snap dat mijn keuze voor mijn omgeving en ande-
ren lastig is. Dat mag ook, zolang er van beide kanten 
maar open en met respect over gepraat kan worden. 
Dat zal al veel helpen. Dat we het niet hebben over 
mannen in jurken of dat je je gender kiest. Als er open-
heid en respect is, kun je over alles praten.”

‘Ik dacht 
niet: ik wil 
een vrouw 
zijn. Het 

was meer: 
ik wil dit 
lichaam 

niet 
hebben’

 SAMENLEVING  GENDER 
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maar gaat het in de eerste plaats over indivi-
duen; hun moeiten, depressies en angsten 
en de zoektocht naar handvatten om dat 
lijden te verminderen. Toen Den Heijer acht 
jaar geleden in de genderzorg terechtkwam, 
wist hij er “weinig” van. Hij was een erva-
ren endocrinoloog, maar had tot dan toe 
eigenlijk geen transgenderpatiënten op zijn 
poli gezien. Hij was ook naar Amsterdam 
gekomen om zich meer met botstofwisse-
ling te gaan bezighouden. Maar toen een 
collega die de hormonale behandelingen 
van genderpatiënten deed vertrok, liep het 
toch anders. “Als afdelingshoofd endocri-
nologie wilde ik weten wat het was.”
“Ik ben gaandeweg steeds meer onder 
de indruk gekomen van de verhalen van 
mensen”, vertelt Den Heijer. “Ik kwam 
in aanraking met mensen die soms van 
jongs af aan het gevoel hebben ‘anders’ te 
zijn dan anderen. Mensen die een hekel 
hadden aan hun lichamelijke geslacht en 
daar soms volledig in vastliepen. Je spreekt 
mensen die in hun levensloop gebutst en 
gedeukt zijn. Maar ook mensen die een re-
latief normale ontwikkeling kenden. Vaak 
hebben ze jarenlang het gevoel gehad: er 
klopt iets niet met mij. En toch kunnen de 
puzzelstukjes op een gegeven moment op 
hun plek vallen.” 
In het praten over genderdysforie, zegt Den 
Heijer, is het cruciaal het verschil tussen 
geslacht en gender te onderscheiden. 
“Geslacht heeft betrekking op het geboor-
tegeslacht. Het Engelse woord gender is een 
aanduiding voor de diep van binnen erva-
ren identiteit met betrekking tot ons man- 
of vrouw-zijn. Het geslacht is zichtbaar, de 
identiteit niet vanzelfsprekend.
Ter illustratie: ik heb een patiënt meege-
maakt van wie het bij geboorte onduidelijk 
was of het een jongetje of een meisje was. 
Na ampel beraad werd destijds besloten 
dat hij als meisje moest opgroeien. Maar 
vanaf het moment dat het kind leerde 
praten, zei hij keer op keer dat hij een 
jongetje was. Probeer je voor te stellen, zei 
hij, dat je als jongetje tussen de meisjes 
moet opgroeien, terwijl je aan alles merkt 
dat je geen meisje bent. Ik vind dat een 
krachtig beeld. Je bent een jongetje, maar 
de mensen om je heen doen alsof je een 
meisje bent.”

→ Kunt u verklaren dat het aantal aanvragen 
voor geslachtsaanpassende behandelingen zo is 
toegenomen?
“Er is geen sluitende verklaring, maar 
het is wel een ontwikkeling die we in alle 
westerse landen zien terugkomen. Meer 
bekendheid over het onderwerp zal er wel-
licht mee te maken hebben. Vroeger moest 
je echt lang zoeken om een transgender 
tegen te komen. Nu er in de media veel 
aandacht voor is en er maatschappelijk be-
zien meer acceptatie is, kan het zo zijn dat 
mensen een minder grote drempel ervaren. 
Maar ook een biologische factor wordt 
niet uitgesloten: er zwerft ontzettend veel 
plastic in de zee, met allerlei weekmakers 
van dien. Die weekmakers worden endocrine 
disruptors genoemd, hormoonverstorende 
stoffen. Blootstelling daaraan zou een 
oorzaak van de toename van genderdysfo-
rie kunnen zijn. Maar dit is niet meer dan 
een hypothese die eigenlijk wil zeggen: we 
weten het niet.
Als vakgroep, de psychologen incluis, valt 
het ons wel op dat de verhalen die patiën-
ten vertellen heel vergelijkbaar zijn met 
tien jaar geleden; er zijn geen wezenlijke 
verschillen. Dat zou kunnen pleiten voor de 
authenticiteit ervan.” 

→ Er zijn niettemin mensen die zeggen: ‘Zie je 
wel; dat hele gendergebeuren is niets meer dan 
een hype.’ Er zijn allicht transgenders, maar ook 
‘culturele transgenders’.
“Ik kan het onderscheid in ieder geval niet 
maken. Maar op dit punt ligt wel degelijk 

zijn die zich niet herkennen in de Amster-
damse gay pride, zijn er ook transgenders 
die zich totaal niet herkennen in de gen-
derneutrale beweging. Zij worden er niet 
geëmancipeerder van. Dat de NS mensen 
met ‘reizigers’ aanspreekt in plaats van 
‘dames en heren’ heeft heel weinig met de 
problematiek van transgenders te maken. 
Er zijn transgenders die zeggen: ‘Nou heb 
ik twintig jaar mijn best moeten doen om 
van geslacht te veranderen en nou maakt 
het ineens niets meer uit.’”

→ Is het niet zo dat een meer genderneutrale 
samenleving drempels voor transgenders kan 
wegnemen?

‘Of je je een 
man of een 

vrouw voelt, 
is niet primair 

een eigen keus, 
maar een gege-

ven dat duide-
lijk biologische 

wortels heeft’

‘In Psalm 139 
lees ik: ‘U die 
mij ziet zoals 

ik ben.’ Dat is 
rijk. Naar mijn 
idee veel rijker 
dan het hippe 

‘je mag zijn wie 
je bent’’

een gevoelige vraag. Selecteren we aan de 
poort, dan kun je mensen ten onrechte een 
behandeling ontzeggen. Zet je de deur wijd 
open, dan zullen ook mensen die eigenlijk 
vooral aan het experimenteren zijn een 
behandeling starten. 
Een belangrijk thema op dit moment is dan 
ook de vraag naar de rol van de psycholoog 
bij de indicatiestelling van een behande-
ling. De praktijk is nu dat mensen een aan-
tal gesprekken voeren met een psycholoog. 
In een multidisciplinair team bespreken 
we vervolgens of iemand in aanmerking 
komt voor behandeling. Dat zijn lastige 
keuzes, maar de uitkomst is niet per se 
absoluut. Soms zeggen we: probeer eerst 
eens dit, of dat. Maar er zijn ook stemmen 
die zeggen dat de psycholoog een veel te 
grote rol heeft: ‘Ik weet toch zelf wel wat ik 
voel? Daar heeft de psycholoog niks mee te 
maken.’”

→ Met name de jongere generatie zou tegenwoor-
dig veel minder geharnast zijn in hun genderi-
dentiteit en het fijn vinden om te kiezen en te 
experimenteren. 
“Dat vind ik lastiger te duiden. Ik ben 
medicus, geen socioloog. In het stadium 
van de adolescentie zijn mensen wel heel 
erg op zoek: wie ben ik eigenlijk? Als de 
mogelijkheid ontstaat om hiermee te 
experimenteren, dan is het niet zo gek dat 
mensen dat ook gaan doen. Het kan daarbij 
niet genoeg benadrukt worden dat de hele 
behandeling geen sinecure is.”

→ Anno 2020 worden de geslachtslijnen sowieso 
volop betwist. 
“Gender is een construct, zeggen sommige 
mensen inderdaad. ‘Mensen kiezen zelf 
hun identiteit wel.’ Die ideologische ont-
wikkeling is ontstaan in Amerika en ligt ten 
grondslag aan de genderneutrale beweging 
zoals je die ook in Nederland ziet, met ge-
nderneutrale toiletten en aanspreektitels et 
cetera. Ik zie daar niets in. Of je je een man 
of een vrouw voelt, is niet primair een eigen 
keus of een construct, maar een gegeven 
dat duidelijk biologische wortels heeft.
Wat wél een construct is, zijn de afkortin-
gen ‘LHBTQ’ of ‘LHBTI’. Het zijn samen-
voegingen van zaken die niet per se bij 
elkaar horen, maar zijn samengekomen in 
de maatschappelijke, emancipatoire bewe-
ging. Maar zoals er homo’s en lesbiennes 

“Het zou maatschappelijk wel heel goed 
zijn om op te passen met stereotiepe 
man-vrouwverschillen. In onze mindset 
slaan we soms door. Er zijn ontzettend veel 
variaties waarin mensen man of vrouw zijn. 
Het is goed om daar meer ruimte voor te 
geven. Ook in kerkelijke kring. Als er bij-
voorbeeld heel erg nadruk op wordt gelegd 
dat meisjes rokjes aan moeten, kan dat het 
lijden wel versterken.”

→ Maar genderneutraliteit biedt voor dergelijke 
problemen geen oplossing?
“Naar mijn idee niet.”

→ vervolg van pagina 29

lees verder op pagina 36 →
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Trans-zijn gaat verder dan dat 
je je als meisje wat stoerder 
wilt gedragen, zegt Noud 

Fortuin (19) uit Rotterdam. 
‘Ten diepste ben ik een man. 
Als ik daar niet voor uit zou 

komen, zou ik er mentaal aan 
ten onder gaan.’

“Ik wist dat er iets anders was aan mij, alleen niet wat. 
Ik weet nog goed dat ik in groep vier op kamp ging en 
dat we moesten opschrijven bij wie we op de kamer 
wilden slapen. Ik schreef alleen maar jongensnamen 
op, dat leek me logisch. Maar dat mocht niet van de 
meester. Dat ging er bij mij echt niet in.
Ik had het labeltje nodig om erachter te komen dat ik 
trans ben. Dat realiseerde ik me toen ik een serie keek 
waarin de hoofdpersoon uit de kast kwam. Het was 
een opluchting eindelijk de woorden te hebben om te 
uiten wat ik altijd gevoeld had. Tegelijkertijd was ik 
bang. Want hoe ga je dit vertellen? Wil je zoiets wel 
vertellen?
Ik heb het eerst een half jaar weggestopt voor ik het 
aan een vriendin vertelde. De volgende ochtend aan de 
ontbijttafel zei ik tegen mijn ouders en zusje: ‘Ik moet 
jullie iets vertellen.’ Mijn moeder dacht dat ik zou ver-
tellen dat ik lesbisch was. Die verwachtte al jaren dat 
ik op een dag uit de kast zou komen. Dat klopte dus, 
alleen was dit niet de kast die ze verwacht had. Geluk-
kig zeiden ze direct dat ik natuurlijk welkom was en 
vroegen me waar ik in vredesnaam aan getwijfeld had. 
Mijn moeder zei: ‘Jongen of meisje, je helpt gewoon in 
het huishouden.’ Dat relativeerde gelijk.
Ik wilde niet langer doorlopen met een dubbele iden-
titeit, dus de volgende dag ben ik naar de voorganger 
van mijn kerk gegaan. Zijn eerste reactie was: de Geest 
werkt op vele manieren, dus ook door jou. Dat heeft 
de toon gezet voor hoe de rest van de gemeente heeft 
gereageerd. 
De hele sociale transitie heb ik in één week gedaan. 
Daarna kwam pas het medische traject. Dat begint 
met gesprekken met een psycholoog. Ik vond dat niet 
makkelijk. Je zit tegenover een wildvreemde die als 
het ware het ticket voor jouw hormonen en mogelijke 
operaties in handen heeft. Je bent afhankelijk van een 
heleboel mensen om te worden wie je bent, dat is de 
omgekeerde wereld.”
“Ik kwam uit de kast op mijn veertiende. Jongens van 
die leeftijd zijn nog behoorlijk speels, en ik wist niet 
goed hoe ik me tot hen moest verhouden. De meiden 

om mij heen waren volwassener en hadden meer 
inlevingsvermogen. Daardoor was ik bij hen meer op 
mijn gemak, helemaal nu ik niet meer hoefde te doen 
alsof ik één van hen was. 
Trans-zijn is echt iets anders dan dat je een tomboy 
bent en je stoerder wilt gedragen. Het gaat om hoe 
ik mij wil uiten en hoe ik wil dat de wereld mij ziet. 
Het heeft ook te maken met hoe je je verhoudt tot je 
lichaam. Toen ik in de puberteit kwam en er van alles 
begon te groeien, ging ik bijvoorbeeld niet zwemmen. 
Nu snap ik dat dat kwam doordat ik me niet comforta-
bel voelde in mijn lijf. 

Schrikken
Aan het bestaan van God heb ik niet getwijfeld. Maar 
ik heb me wel afgevraagd of God er ook voor mij was. 
En zo ja, wat dan in vredesnaam zijn plan was. Die 
vragen kon ik gelukkig vrij snel laten varen vanwege 
alle positieve reacties, al worstel ik er nog steeds 
weleens mee. 
Ik snap dat sommige christenen anders denken over 
dit onderwerp dan ik. Ik wil hun ook niets opdrin-
gen. Maar ik maak me wel zorgen over hun pasto-
rale aanpak richting de LHBT’ers die in hun kerken 
zitten. Daarom probeer ik te laten zien dat er ook veel 
positieve verhalen zijn, dat er plekken zijn waar je 
terechtkunt.
Mijn coming-out was in zekere zin een keuze. Ik had 
het ook niet kunnen doen, maar wat voor leven had 
ik dan gehad? Daar was ik mentaal aan ten onder 
gegaan. Want ten diepste ben ik een man. Ik snap dat 
mensen ervan schrikken, maar wees niet bang om, op 
een respectvolle manier, vragen te stellen. Er is niets 
erger dan doodgezwegen te worden.
Vragen of iemand ‘de operatie’ al heeft gehad kun je 
beter niet doen. Dat is heel persoonlijk, daar vraag 
je toch bij niemand naar? Vooral in het begin vond ik 
de vraag naar mijn ‘oude naam’ vervelend. Dat doet 
er niet meer toe, want ik ben niet ineens een ander 
persoon, ik ben altijd Noud geweest, maar ik kwam 
niet altijd even goed uit de verf.”

‘Vooral in 
het begin 
vond ik 
de vraag 

naar mijn 
‘oude 
naam’ 

vervelend’

tekst Marinde van der Breggen beeld Jelte Bergwerff

 SAMENLEVING  GENDER 
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→ Facebook laat gebruikers desgewenst uit 71 
genderidentiteiten kiezen. 
“Een absurde gedachte.”

→ Waarom? 
“Wat ik een heel goede lijn vind, is die 
van Esther van Fenema, een psychiater uit 
Leiden. ‘We moeten opstaan voor minderhe-
den die worden gemarginaliseerd’, zegt ze. 
‘Maar we moeten de minderheid niet gebrui-
ken om de meerderheid te manipuleren.’ 
Met andere woorden: de terechte aandacht 
voor een kleine groep mensen met variatie 
in hun geslachtsbeleving is iets anders dan 
‘het hip en modieus maken van genderiden-
titeit’. Dat is precies wat hier gebeurt. Van 
Fenema zegt: ‘Het is gevaarlijk om jonge 
mensen aan te praten dat je kunt twijfelen 
aan je geslacht.’ En ik vind dat wel de spijker 
op z’n kop. We moeten oog hebben voor de 
problematiek van mensen. Maar niet om het 
hele man-vrouwconcept omver te kegelen.”

→ Daar is wel vrees voor.
“Ja, en ik denk een terechte vrees. Er speelt 
wel degelijk een ideologische strijd. Aan de 
ene kant van het spectrum zijn dat mensen 
zoals de al genoemde Judith Butler. Haar 
kamp zegt: ik kies zelf mijn geslacht. Het 
is een construct dat wordt gevormd door 
gedrag en er is geen vooraf ingegeven man-
nelijke of vrouwelijke identiteit. Aan de 
andere kant klinken er vanuit onder meer 
christelijke hoek stemmen die zeer sterk 
tegen genderneutraliteit ageren. 
In die ideologische strijd dreigen trans-
genders ‘burgerslachtoffers’ te worden. 
Ik zie als wetenschapper een duidelijke 
differentiatie in mannelijke of vrouwelijke 
richting. En als christen herken ik dat ook. 
God schiep de mens mannelijk of vrouwe-
lijk. Dat is een duidelijke en reële polariteit. 
Tegelijkertijd is er heel veel variatie, die in 
het maatschappelijk debat dreigt onder 
te sneeuwen. De individuele nood van 
mensen die zich vervreemd voelen van hun 
eigen lichaam, kunnen we niet gelijkscha-
kelen met het ideologische pleidooi waarin 
geslacht geen rol meer speelt.” 

→ Hoe verhoudt uw christelijke levensovertui-
ging zich met uw werk in uw vakgebied? Levert 
dat dilemma’s op?

“Recent heb ik voor het blad Kontekstueel 
hierover geschreven en ben ik begonnen 
met Johannes 9. Daar lezen we over de 
genezing van de blindgeborene. Deze 
genezing brengt mensen in rep en roer. 
Zijn dorpsgenoten roepen het naar elkaar: 
is hij het nu echt of is het iemand anders? 
En dan de farizeeën: is het wel geoorloofd 
om op de sabbat iemand te genezen? Ze 
willen precies weten hoe het gegaan is. 
Het antwoord van de blindgeborene is 
even ontwapenend als gevat: ‘Dit weet 
ik: ik was blind en nu kan ik zien!’ Deze 
mens is inzet geworden van een theolo-
gisch debat, een debat over wie er gezon-
digd heeft, een vraag over de reikwijdte 
van het sabbatsgebod en de vraag over 
Jezus’ identiteit en macht. In plaats van 
blijdschap over zijn genezing is er een 
hoogoplopend conflict over zienswij-
zen. Midden tussen de meningen zit een 
medemens. De blindgeborene brengt de 
farizeeën terug bij zijn realiteit; ik weet 
dat ik blind was en nu zie.
Aan deze geschiedenis moet ik geregeld 
denken als het gaat om genderdysforie. 
Van harte belijd ik dat God de mens heeft 
geschapen naar zijn beeld en dat Hij 
de mens mannelijk en vrouwelijk heeft 
geschapen, maar dat betekent niet dat we 
heel rechtlijnig hoeven te denken over man 
en vrouw. Ook zie ik niet hoe een verwij-
zing naar de schepping van man en vrouw 
leidt tot een categorisch bezwaar tegen 
hormonale en chirurgische behandeling 
van mensen met genderdysforie.” 

→ U bent inmiddels gewend aan regelmatig 
contact met transgenders en hun problematiek. 
Hebt u in het verleden zelf ook een bepaalde 
gereserveerdheid gehad ten aanzien van trans-
genders?
“Ja, die heb ik gehad, maar ook altijd het 
gevoel: ik weet er te weinig van om erover 
te oordelen. En dat is een van de aanlei-
dingen geweest waarom ik begonnen 
ben aan het werk op de genderpoli. De 
gereserveerdheid kwam eigenlijk voort uit 
een totale onbekendheid. Door mijn werk 
kwam ik in contact met mensen met gen-
derdysforie en hoorde hun levensverhalen, 
dat heeft mij visie veranderd. Dat wil ik in 
alle bescheidenheid ook doorgeven aan an-
deren, ook aan mensen met een kerkelijke 
achtergrond.”

‘In orthodoxe 
kerken is wel 

tegen transge-
nders gezegd 

dat ze hun 
doop verloo-

chenen als ze 
in transitie 

gaan. Dat vind 
ik heel heftig’

→ Als u die kennis aanreikt, verandert die gere-
serveerdheid dan ook bij hen?
“Veel mensen zien in dat het een stuk 
ingewikkelder ligt dan ze altijd gedacht 
hebben. Maar er zijn ook mensen die zich 
niet overtuigd weten. Nee, zeggen ze, hier 
moeten we niet aan beginnen.” 

→ Is uw denken over God als Schepper of over 
mensen als schepsel veranderd?
“Nee. Wel ben ik nog meer onder de indruk 
geraakt van hoe mooi alles gemaakt is. Dat 
is alleen maar versterkt. Hoe mannelijk-
heid en vrouwelijkheid in alle veelkleurig-
heid en gelaagdheid bestaan, vind ik prach-
tig. Allerlei mensen leven met variaties of 
handicaps, die zij gaandeweg bij zichzelf 
ontdekken en vragen zich af: waarom ben 
ik zo? En in Psalm 139 lees ik dan: ‘U die 
mij ziet zoals ik ben.’ Dat is rijk. Naar mijn 
idee veel rijker dan het hippe ‘je mag zijn 
wie je bent’ of het pseudowetenschappelij-
ke ‘wij zijn ons brein’. Het zijn zinnen die 
veel op elkaar lijken, maar die uit totaal ver-
schillende spirituele domeinen komen.”

→ Hoe vindt u dat kerken omgaan met transge-
nders?
“In heel veel kerken komt er toenemend 
aandacht voor. Zeker in de bredere PKN. 
Daar is ook een liturgie gekomen waarmee 
transgenders hun geslachtsverandering en 
nieuwe naam kunnen laten zegenen. Tege-
lijkertijd voelen orthodoxe kerken zich er 
vaak verlegen mee. Maar ik krijg geregeld 
uitnodigingen om ook in die kringen wat 
over het onderwerp te vertellen.”

→ Wat vindt u van die PKN-liturgie?
“Ik kan me voorstellen dat er bij transgen-
ders behoefte is aan een vorm van erken-
ning vanuit de gemeente en daar rituelen 
aan te verbinden. Laat ik er dit over zeggen. 
In orthodoxe kerken is wel tegen transgen-
ders gezegd dat ze hun doop verloochenen 
als ze in transitie gaan. Dat vind ik heel 
heftig. Ik zou zeggen dat je identiteit als 
man of als vrouw, dus je geslachtsiden-
titeit, een heel belangrijke identiteit is, 
maar niet je diepste identiteit. Je diepste 
identiteit ligt in Christus en een transge-
nder wordt niet een ander persoon. De 
belofte van de doop blijft van toepassing. 
Dus verloochen je je doop als transgender? 
Dat denk ik niet.” 

→ vervolg van pagina 33

Hormonen, wifi 
van het lichaam
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De hormoonhuishouding, zegt Martin den Heijer, 
zou je wel de wifi van het lichaam kunnen noe-
men. “Hormonen worden ergens in het lichaam 
door een cel gemaakt en aan het bloed afgege-
ven. Een andere cel, met een receptor voor dat 
hormoon, reageert erop. Neem het schildklier-
hormoon. Dat wordt gemaakt in de schildklier 
in de hals. Via het bloed komt het hormoon op 
allerlei plaatsen in het lichaam terecht en dat 
heeft verschillende effecten. Op het hart, op 
het bot, op de stofwisseling, en in elke cel met 
zo’n receptor kan het hormoon weer wat anders 
uitrichten. Dus in onderscheiding van het vaste 
zenuwstelsel, waarbij hersenen via de zenuwen 
het lichaam aansturen, zou je kunnen zeggen dat 
het hormonale net het draadloze netwerk is van 
het menselijk lichaam.” 
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In zijn kerk werd wisselend 
gereageerd op zijn coming-

out. Het besef dat God bij zijn 
doop al wist dat er een jongetje 
in hem school, hield Jonathan 

Top (53) uit Berkel en Rodenrijs 
op de been tijdens zijn transitie.

“Toen ik klein was, zei mijn moeder om de haverklap 
tegen me: zit eens als een meisje, gedraag je eens als 
een meisje. Maar dat was ik niet, ook al zag mijn lijf er 
wel zo uit. Ik droeg bijvoorbeeld altijd al jongenskle-
ren, daar voelde ik me veel lekkerder in.
Op school voetbalde ik met de jongens uit mijn klas, 
bij die groep voelde ik me thuis. Maar tegen de tijd dat 
je in groep acht komt, komt er een striktere scheiding 
tussen de jongens en de meisjes. Ik werd uit de voet-
balgroep gekickt. Toen hoorde ik nergens meer bij. Ik 
heb me daar zo verloren door gevoeld, ontheemd. Ik 
had wel vriendinnen, maar dat was toch anders.
Ik voelde me chronisch onprettig met mijn geboorte-
geslacht. Mijn inner-ik klopte niet met mijn buiten-ik. 
Bij de jongens was ik op mijn plek. Daar snapte ik de 
grapjes en hoefde ik niet na te denken over hoe ik me 
moest gedragen. Ik hoefde er geen rol aan te nemen. 
In die tijd had ik geen idee waar dat aan lag, ook al heb 
ik altijd gezegd dat ik liever een jongetje zou zijn. Het 
idee dat je in het verkeerde lichaam geboren kon zijn, 
bestond niet in onze kringen. Pas op mijn 45e ontdek-
te ik na een lange zoektocht bij therapeuten dat mijn 
onderliggend probleem een naam had: transgender. 
Toen ik dat besefte, zag ik mijn leven als een film aan 
me voorbijtrekken, maar dan vanuit het mannelijk 
perspectief. Ik viel op m’n plek. Er was geen ruis meer! 
Wat ik had gedaan, wat ik had gevoeld, alles klopte. 
Mijn leven klopte met mijn gender.” 

Helse tweestrijd
“Het was alsof ik opnieuw geboren werd, maar dit 
keer in mijn werkelijke identiteit als man. Toen ik dat 
eenmaal had ervaren, kon ik niet meer door één deur 
met mijn vrouw-zijn. Het voelde alsof ik een toneel-
stuk opvoerde.
Ik was een echte vrouw, ik was getrouwd en heb drie 
kinderen. Maar ik was altijd aan het observeren en 
analyseren hoe ik me moest gedragen. Achteraf zie 
ik dat ik mijn kinderen op een mannelijke manier het 
moederschap aanbood. Nu snap ik waarom het me zo 
veel energie kostte. Ik ervaar het verschil in de manier 
waarop ik nu opa ben voor mijn kleinkinderen.

Mijn broer en zussen reageerden goed op mijn 
coming-out. Mijn oudste zus zei: dit is waar we altijd 
naar gezocht hebben, wat stom dat we daar niet eerder 
aan dachten! Mijn kinderen maken elk hun eigen 
proces door. Het is voor hen pittig en echt niet leuk dit 
mee te maken. 
De keuze om in transitie te gaan was daarom een helse 
tweestrijd tussen mijzelf en het moederschap. Voor 
mij voelde het als een volkomen logische stap. De 
hormonen zijn als een medicijn dat me helpt mijn da-
gelijks leven te leiden. Later besefte ik dat ik mijzelf en 
het moederschap niet tegenover elkaar hoef te zetten. 
Ze staan naast elkaar, het mag er allebei zijn.
Vanuit de kerk waren de reacties op mijn transitie 
zeer wisselend. Ik kreeg steun van beide dominees 
en enkele andere mensen. Maar er was ook afwijzing. 
Sommige mensen zeiden dat ik mijn trans-zijn in 
geloof zou kunnen overwinnen. Daarmee zetten ze 
mijn identiteit opnieuw onder druk. Mijn geloof, de 
grond onder mijn bestaan, werd door sommigen zelfs 
in twijfel getrokken. Dat was heel heftig. In die tijd 
heb ik veel gehad aan het besef dat God bij mijn doop 
al wist dat er een jongen in mij school. 
Ik vond het shocking dat er vervreemding ontstond 
waar ik liefde had verwacht. Ik snap dat veel van mijn 
medegelovigen dit nooit eerder hadden meegemaakt 
en dat mijn proces heel snel ging. Maar het was 
fijn geweest als ze hadden gezegd: wij weten hier 
ook niets van, dus wil je ons er alsjeblieft meer over 
vertellen?
Trans-zijn is geen keuze, het is niet een gevoel. Som-
mige mannen voelen zich vrouwelijker dan gemiddeld 
of andersom, maar dat verscheurt hen niet vanbinnen. 
Trans-zijn gaat echt lagen dieper dan niet voldoen aan 
de verwachtingen die de maatschappij aan je gender 
koppelt.
Ik snap dat we hokjes nodig hebben. Zelf ben ik ook 
met verve man. Maar voor God doet het er niet toe 
welk geslacht je hebt. Hij ziet ons als mens en we zijn 
allemaal door Hem geliefd. Het gaat erom wat we met 
onze talenten doen. Ik zou het mooi vinden als we 
kijken naar wat iedereen als mens te bieden heeft.”

‘Trans-
zijn gaat 

echt lagen 
dieper 

dan niet 
voldoen 
aan de 

verwach-
tingen die 
de maat-
schappij 

aan je 
gender 

koppelt’

tekst Marinde van der Breggen beeld Jelte Bergwerff

 SAMENLEVING  GENDER 
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Een studie Theologie, 
dat is toch alleen voor mannen?

TRUE OR FALSE?

, 
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Wil jij van betekenis zijn voor de wereld van morgen? 
Ontdek dan of een studie Theologie bij jou past.
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Lees over 2000 jaar christelijk antisemitisme in het boek 
“Toen het Kruis werd tot Zwaard” (76 pag.)

Chrysostomus: “God heeft de Joden altijd gehaat en het is 
een plicht voor alle christenen om de Joden te haten”!

Luther: “hun synagogen moeten in brand gestoken worden…”

God echter zegt: “Ik zal zegenen wie u zegenen,  en wie u 
vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de 
aardbodem gezegend worden.” Gen. 12:3

Ebenezer Operatie Exodus helpt sinds 1991 in meer dan 
50 landen om het Joodse volk terug te laten keren naar Israël, 
zoals de profeet Jesaja gesproken heeft (Jes. 43:6) “Breng Mijn 
zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde.”

Bestellen: € 6,- incl. verzendkosten: info@ebenezer.nl  
-vraag ook ons gratis kwartaal blad aan over alijah.

Boycotten we Israël of zegenen wij Israël?

Ebenezer Operatie Exodus
Postbus 3084 4200 EB Gorinchem
Tel.: 085-4001002
Email: info@ebenezer.nl  
IBAN: NL42INGB0007620166 t.n.v. Ebenezer
www.ebenezer.nlEBENEZER

OPERATIE EXODUS 

Boycotten we Israël of zegenen wij Israël?In uw handen houd u schokkende informatie die voornamelijk uit chris-
telijke geschiedenis boeken komt. Dit boekje onderzoekt de tragische rol 
die de christenen hebben gespeeld in de vervolging van het Joodse volk ge-
durende de laatste 2000 jaar. De meeste christenen zijn zich niet bewust van 
deze bloedvlek op het blazoen van de Kerkgeschiedenis.Hoe en waarom vervolgde de Kerk de Joden met een demonische haat in
de naam van Christus? Merrill Bolender’s onderzoek geeft antwoorden op 
deze vragen door historische documentatie te raadplegen die de lezer helaas 
vaak niet te horen krijgt tijdens de (zondagse) preek of op de theologische 
opleidingen.
Merrill ontrafelt de theologische fout van de vervangingsleer en laat zien hoe 
deze on-Bijbelse lering een sleutelrol speelde in het afslachten van talloze 
Joden tijdens de Kruistochten, de inquisitie, pogroms, en zelfs de Holocaust! 
Het Kruis – een symbool van Gods liefde—werd letterlijk tot een zwaard.
De Kerk moet de profetische rol van het Joodse volk gaan begrijpen in deze 
tijd waarin God Zijn laatste grote verlossingsdaad zal gaan ontvouwen. 
Het Lichaam van Christus zal moeten leren verstaan en gaan toepassen de 
Schriftgedeelten die gaan over Gods eeuwige verbond met het land en volk 
van Israël, Zijn uitverkoren volk.Zal de Kerk zich verharden en vervallen in dezelfde fouten van 
het verleden? Of zal zij willen leren van haar fouten, de zonde er-
kennen en zich bekeren? Slechts door bekering zal de Kerk heling, herstel en 
verzoening kunnen ontvangen waar Gods vaderhart naar uitgaat voor Israël 
en de Kerk.

kennen en zich bekeren? Slechts door bekering zal de Kerk heling, herstel en 
verzoening kunnen ontvangen waar Gods vaderhart naar uitgaat voor Israël 
en de Kerk.

Over de auteur Merrill Bolender en zijn vrouw Donna zijn van eenvoudige 
a� omst maar dragen onmiskenbaar een roeping op hun leven. Zij 
woonden en werkten een aantal jaren in Israël tijdens de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw. Sinds 2004 werken ze voor Ebenezer 
Operatie Exodus in de USA.
Ebenezer Operatie Exodus is in 1991 opgericht in Jeruzalem tijdens de Golf-
oorlog in Jeruzalem en is sindsdien een werktuig in de hand van de HEER 
geweest om meer dan 135.000 Joodse mensen uit de voormalige Sovjet Unie 
te helpen terugkeren naar het Beloofde Land in vervulling van de Bijbelse 
profetie.
Lees meer hierover in het boek “Operatie Exodus” van Gustav Scheller.

Merrill Bolender
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Toen het Kruis werd       tot een Zwaard

 Toen het Kruis werd   tot een Zwaard
De oorsprong en gevolgen van de vervangingstheologie
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Dolend door de koude woestijnnacht en reizend op een kompas van vuur en wolken leidde Mozes een 
miljoenenvolk naar zijn bestemming. Hoe Mozaïsch zijn de leiders van vandaag? Zeven metaforen, 
zeven reflecties.

tekst Sjoerd Wielenga beeld Niek Stam

In haar Engelse kerk in 
Amsterdam én tijdens 

het kijken van The 
Crown viel PvdA-Eerste 

Kamerfractievoorzitter 
Mei Li Vos een lied met 

eeuwigheidsperspectief 
toe. Het bleef nog 

dagen in haar hoofd 
rondzingen. ‘Ik hoop 
dat ik daar mijn broer 

tegenkom… Dan komt 
alles weer goed.’

Ze (...) legde het kind erin en 
zette de mand tussen het riet 
langs de oever van de Nijl. 
Exodus 2:3-5

“Mijn luier werd verschoond door een 
tbs’er. Misschien waren er ook wel pe-
doseksuelen. Nu zou dat totáál niet meer 
kunnen, maar in de jaren zeventig hoef-
den mijn ouders niets bij te houden. Ik 
ben geboren in Eindhoven en woonde tot 
mijn zevende in de leefgemeenschap van 
mijn ouders in Veldhoven. Als christenen 
uit de pinkstergemeente wilden ze goede 
dingen doen voor de mensen. Samen met 
een ander gezin vormden ze een gemeen-
schap die opvang bood voor mensen die 
net uit de gevangenis kwamen en voor 
‘gevallen vrouwen’. Het was een soort Pipi 
Langkous-huis en ze lieten zich inspireren 
door de barmhartige Samaritaan. Maar de 
praktijk, met twee jonge gezinnen, was 
lastig. Er waren ruzies, waarschijnlijk ook 
over de opvoeding. En daarbij ook nog de 
bajesklanten, drugsverslaafden en vrouwen 
die aandacht wilden en verliefd werden 
op mijn vader… Laat ik het zo zeggen, 
mijn moeder had liever gehad dat hij daar 
anders mee om was gegaan. Het legde 
de nodige druk op het gezinsleven. Maar 

zij waren puur idealistische, christelijke 
hippies. 
Ze hebben het vier jaar volgehouden, daar-
na verhuisden we naar Arnhem. Mensen 
die hulp nodig hadden, konden dan wer-
ken in de boekhandel van mijn vader of de 
drukkerij van mijn moeder. Gemeenteleden 
die een visioen van God hadden ontvangen, 
wilden hun verhaal laten drukken bij mijn 
moeder. Als zij vervolgens de prijs noemde, 
waren ze geschokt dat zij geld durfde te 
vragen voor het delen van hun visioen. 
Mijn moeder vroeg dan: ‘Hoe moet ik mijn 
gezin anders onderhouden?’ Bij idealisme 
zit een naïviteit die kan omslaan in nare, 
verbeten trekjes van mensen. Dat zie je ook 
in de politiek en de vakbeweging. De fijne 
idealisten kunnen het combineren met 
zakelijkheid. Alle politici worden door ide-
alen gedreven, maar sommigen verliezen 
hun idealen doordat ze te zakelijk en strate-
gisch worden. Maar als je dat helemaal niet 
bent, ben je ook niet effectief.
Mijn ouders reisden met de stichting 
Kruistochten naar vervolgde christenen 
achter het IJzeren Gordijn. Kruistochten… 
Hilarisch! Dat zou je nu nooit meer zo 
noemen. In mijn beleving waren ze weken 
weg; ik miste ze vreselijk en was bang dat 
hun iets zou overkomen. Ik voelde aan dat 

‘Uit liefde 
komt een 

nieuw begin’

‘Ik heb 
een linkse 
ziekte: zo 
bezig met 
de wereld 

redden, 
dat je je 

naaste niet 
ziet’
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het gevaarlijke reizen waren. Nu ik zelf 
een dochter heb, vind ik het al heel lastig 
om twee nachtjes weg te zijn. Mijn eigen 
trauma gun ik mijn dochter niet. Maar nu 
ik volwassen ben, denk ik: ook wel weer 
mooi dat mijn ouders idealen hadden. Kom 
daar nu maar eens om, met al die mensen 
in hun coconnetjes in Vinex-wijken met 
keurig aangeharkte tuinen.
Mijn Nederlandse voorouders zijn nette, 
uit de calvinistische klei getrokken mensen 
uit de buurt van Wijk en Aalburg. Marian-
ne Vos, de wielrenster, is een achternicht 
van me. Mijn opa was hoofdmeester van 
een school. Via mijn moeders kant heb ik 
Chinees-Indisch bloed. Mijn overgrootva-
der was een Zeeuw die in Nederlands-Indië 
een lage ambtenaar werd in het koloniaal 
bestuur. Met een inlandse vrouw, mijn 
Indonesische oermoeder, kreeg hij half-
bloedjes. Mijn oma werd geboren in die 
Indonesisch-Nederlandse familie. Mijn 
oma trouwde met mijn Chinese opa, een 
ondernemer en amateur-pinkstervoor-
ganger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vingen ze Nederlandse kinderen op wier 
ouders waren vermoord. Ook mijn groot-
ouders stelden dus altijd de deur open voor 
wie aanklopt, ook geïnspireerd door de 
barmhartige Samaritaan. Maar mijn opa 
werd opgepakt door de Japanners, gemar-
teld en uitgehongerd. Als een lopend lijk 
kwam hij uit de gevangenis. Na de oorlog 
werden mijn opa en oma als NSB’ers 
behandeld omdat ze Nederlanders hadden 
geholpen! Ze kregen de boze nationalisti-
sche jongeren over zich heen. Uiteindelijk 
kregen ze in de jaren zestig politiek asiel, 
als Indonesische staatsburgers.  
Door mijn familiegeschiedenis ben ik bui-
tengemeen geïnteresseerd in de migratie-
discussie. Als ik een extreemrechts verhaal 
hoor over vluchtelingen als gelukszoekers, 
kan ik alleen maar denken: jongens, ver-
diep je in mensen! Ga eens in de schoenen 
staan van iemand die huis en haard moest 
achterlaten. Verlies nooit uit het oog dat 
het om ménsen gaat. Auschwitz is natuur-
lijk hét voorbeeld van ontmenselijking: 
mensen werden vergast als waren ze onge-
dierte. Nederland ontmenselijkte tijdens de 
slavernij slaafgemaakten. Tijdens en na de 
oorlog werd mijn opa ontmenselijkt door 
de jappen en de nationalistische jongeren. 
Vervolgens ontmenselijkten Nederlanders 
de Indonesiërs met racistische scheld-
woorden als poep-Chinezen en pinda’s. Ze 

noemden hen vieze zwartjes, terwijl Indo-
nesiërs de Nederlanders juist heel smerig 
vonden, met hun droge wc-papier in plaats 
van water op de wc. Deze familiegeschiede-
nis maakt me dus gevoelig en nederig.”

 
Hij keek om zich heen en 
toen hij zag dat er niemand 
in de buurt was sloeg hij de 
 Egyptenaar dood. Exodus 2:11-15

 
“Als ik echt heel boos ben – en mij onbe-
spied waan – reageer ik mijn woede af door 
eindeloos te schelden op apparaten en 
spullen. Hopelijk is er later geen computer-
hemel waarin computers mij vertellen hoe 
vreselijk ik ze heb behandeld. Maar goed, 
dan ben ik het kwijt en ben ik vriendelijk 
tegen mensen.  
Sociale media drijven op boosheid. Publie-
ke figuren, en ik dus ook, krijgen veel shit 
over zich heen. Het beste is om het niet te 
lezen, al zijn er altijd wel mensen die me 
dan alsnog gaan vertellen wat mensen op 
Twitter over me schrijven. 
Anders is het bij vrienden of familie; zij ge-
ven feedback uit liefde en dat raakt me wel. 
Ik hoorde pas van een collega dat ik soms 
zó in gedachten ben, dat ik de mensen om 
mij heen niet zie staan – soms letterlijk. 
Dan heb ik mijn mond vol over medemen-
selijkheid, terwijl vóór je iemand staat die 
aandacht nodig heeft. Dat is een linkse 
ziekte: zo bezig met de wereld redden, dat 

je je naaste niet ziet. 
Indonesische mensen vonden mij als een 
robot lopen in vergelijking met Indonesi-
sche vrouwen, die veel eleganter lopen. Ze 
zijn ook veel zachter, beleefder en vriende-
lijker dan veel Nederlanders. Nederlanders 
zijn er trots op dat ze zo bot en direct zijn. 
We hadden zelfs een minister, Jan Kees de 
Jager, die zei: ‘I’m Dutch, so I can be blunt.’
Ik vond het lastiger om lid van de Tweede 
Kamer dan van de Eerste Kamer te zijn. 
In de Eerste Kamer geven we elkaar voor 
het debat altijd een hand. De discussies 
lopen nooit op scheldpartijen en jij-bakken 
uit. Het gaat meer over de inhoud van de 
wet en minder over politieke stokpaard-
jes. De Tweede Kamer heeft meer de rol 
van volksvertegenwoordiger gekregen. 
Mensen kunnen zich meer herkennen als 
ze een politicus zien die verwoordt wat ze 
voelen. In de Eerste Kamer bestuderen we 
wetten. Er heerst een studeerkamersfeer 
en dat is te saai voor de televisiecamera. 
Laat het vooral saai blijven, dan kan de 
Eerste Kamer in rust en concentratie nog 
een laatste controle doen op wetten. Zelf 
vind ik dat heerlijk werk. Ik voel me weer 
student als ik eindeloos studie kan maken 
van wetsvoorstellen.”  

Drie dagen trokken ze door 
de woestijn zonder water te 
 vinden. Exodus 15:22 

“Als twintiger had ik anorexia. Ik had peri-
odes dat ik héél somber was en aan mezelf 
twijfelde. Het was een vreselijke ziekte, 
waar je verstand losgekoppeld is van je 
emotie. Maar het plotselinge overlijden 
van mijn broer David, vijf jaar geleden, was 
echt de woestijn. Achteraf sloeg de twijfel 
toe. Hadden we ons voldoende ingeleefd in 
zijn angst? Vréselijk! Dat doet een zelf-
moord bij de nabestaanden; stemmen in 
je hoofd die zeggen: had je dit niet kunnen 
voorkomen? Wat ging er door hem heen? 
Hoe zwart was zijn leven? De voorstelling 
van zijn zwarte wolk is heel beangstigend. 
Die zwarte wolk, die ziekte, nam het van 
hem over. De wolk heeft het gedaan, niet 
hij, is mijn overtuiging. Hijzelf was die 
liefdevolle, vreselijk grappige, warme man. 
Door die twee dingen te scheiden, blijft het 
hanteerbaar. Daarna was ik zó verdrietig. 
Hij was nummer vier van mijn vijf broers. 
Mijn broer Nathan belde me tijdens mijn 
pauze van de verhoren tijdens de parlemen-
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taire enquête naar de Fyra. Hij vertelde me 
het… Nee, ik wil het niet meer terughalen. 
Het was vreselijk.”

Hierna kwamen ze in Elim, 
een plaats met twaalf water-
bronnen en zeventig dadelpal-
men. Daar sloegen ze bij het 
water hun tenten op.  Exodus 15:27

 
“Deze zooi is mijn oase!” Ze zwaait met 
haar armen door haar chaotisch-gezel-
lige keuken. “Ik ben – zoals je ziet – een 
beetje slordig. Je moet hier niet komen 
als je smetvrees hebt. Maar hier, met mijn 
vriend en dochter van acht jaar, is het heel 
fijn. Vroeger ging ik ’s avonds vaak naar 
diners en bijeenkomsten, maar dat doe ik 
niet meer sinds zij er is. Een van de meest 
verschrikkelijke uitvindingen van kanto-
rend Nederland is ‘diner pensant’: na het 
werk met mensen eten en nadenken over 
een thema. Jongens, eten doe je thuis met 
je familie of vrienden! Zakelijk eten is echt 
een gruwel. Soms ontkom je er niet aan 
en dan denk ik: jij had ook veel liever thuis 
gegeten.” Wijst: “We hebben in onze keu-
ken veel retro keukenspullen en een gasstel 
uit de jaren veertig. We koken altijd zelf; 
meestal is dat ook beter dan uit eten in een 
restaurant. Mijn eigengemaakte toma-
tensaus vind ik de lekkerste. Met een kilo 
tomaten, olie, knoflook, peper, zout en een 
drupje honing. Bolletje mozzarella erbij en 
je hebt de allerlekkerste saus.”

Neemt u mij niet kwalijk, 
Heer, maar ik ben geen goed 
spreker. Exodus 4:10

 
“Als fractievoorzitter moet ik leren men-
sen goed te begrijpen. Hoe zorg je dat het 
team geen zes losse mensen zijn? Hoe los 
je conflicten op? Dat vereist diplomatie en 
mensenkennis. Ik moet permanent leren. 
Ik leerde veel van Hans Spekman, oud-
PvdA- voorzitter. Door met hem te praten, 
weet ik wat mij drijft en wie ik ben. Hij 
is zelf altijd heel dicht bij zichzelf geble-
ven. Hij heeft een sterk normbesef. Zijn 
ruggengraat is zeer stevig, van titanium 
opgebouwd.
De Tien Geboden zijn vervat in verschillen-
de wetten in onze samenleving. Het besef 
van goed en kwaad zit in bijna iedereen, 

maar voor mij is de Bijbel mijn inspiratie-
bron. Ik geloof het graag, het geloof ordent 
mijn wereld. Het geloof geeft mij troost dat 
ik het niet zelf hoef uit te vinden. Ik vind 
het een geruststellende gedachte dat er-
gens iemand het goede ooit bedacht heeft. 
Als ik me afvraag wat in een bepaalde 
situatie goed en kwaad is, kun je dat altijd 
ijken aan God. Juist dat Hij buiten mij is, is 
troostend. 
De PvdA kent een christelijke stroming, de 
Banning-beweging. Politici als Jan Pronk 
en Joop den Uyl komen uit een christelijk 
nest. Ze zijn, met hun enorme zendings-
drang, geïnspireerd door de barmhartige 
Samaritaan. Dat verhaal vertellen ze ho-
pelijk bij het CDA nog, maar het drijft ook 
veel PvdA’ers. Ik geloof dat wat ons drijft 
bij de PvdA, spreiding van kennis, macht 
en inkomen, het goede doen is. En als je 
het idee hebt dat je niet op de goede weg 
bent – christenen noemen dat zondebe-
sef – dan is het zaak terug te keren op het 
goede pad.”

Mei Li Vos 
(1970) is sinds juni 2019 
fractievoorzitter van de PvdA 
in de Eerste Kamer. Tussen 
2007 en 2010 en tussen 2012 
en 2017 zat ze namens die 
partij in de Tweede Kamer. 
Ze was in 2017 een van de 
oprichters en vicevoorzitter 
van het Alternatief Voor 
Vakbond (AVV), waar ze afge-
lopen maand mee stopte. Ze 
woont samen met Erik Jan 
van Kempen; samen hebben 
ze een dochter: Reva.

‘Ik vertel mijn 
dochter niet 

het wrede 
martelverhaal 

van de 
kruisiging. Ben 

je gek?’
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Daar verscheen de engel van  
de Heer aan hem in een vuur 
dat uit een doornstruik  
opvlamde. Exodus 3:2

 
“Gisteren liep ik door de Eerste Kamer en 
er zat iets tegen en ik wilde eigenlijk mijn 
vriend even bellen. En in één keer stond-ie 
voor mijn deur! Hij moest voor zijn werk 
toevallig in de Eerste Kamer zijn. Dan denk 
ik: ‘God, dit is toch wel een erg aangename 
verrassing! Dank U wel!’ We konden even 
met elkaar praten en elkaar vasthouden. In 
die kleine ontmoetingen zie ik God. Mijn 
vriend is helemaal niet religieus, maar als 
ik dat tegen hem zeg, vindt hij dat prima. 
Ik vind het geen probleem dat hij niet 
gelooft. Ik leer meer normen en waarden 
van hem dan ik in de kerk heb geleerd. Hij 
heeft een scherp besef van goed en kwaad. 
Goed gedrag is: mensen in hun waarde 
laten, niet liegen, niet roddelen en inzicht 
hebben dat je zelf af en toe fouten maakt 
én die kunt herstellen. 

die VVD’ers die fouten maakten. Dan zijn ze 
weg. Ook zulke politici moeten een tweede 
kans krijgen.”

Dit is het land waarvan ik aan 
Abra ham, Isaak en Jakob  
onder ede heb beloofd dat ik 
het aan hun  nakomelingen zou 
geven. Ik laat het je nu zien, 
maar erheen  oversteken zul je 
niet. Deuteronomium 34:4

 
“Pas zongen we in de kerk, op de Welshe 
melodie ‘Aberystwyth’, het lied ‘Jesus, lover 
of my soul’.” Ze zingt: “‘Jesus, lover of my soul, 
Let me to Thy bosom fly’. Een práchtig lied, 
heel troostrijk. Kort daarna kon ik ’s nachts 
niet slapen en keek ik naar serie drie van 
The Crown. Daarin zit een scène over de ko-
lenmijnramp in Wales, waar kolen terecht-
kwamen op een schooltje waar kinderen 
net een liedje aan het zingen zijn. ‘All things 
bright and beautiful, The Lord God made them 
all’. Een prachtig, leuk liedje. Al die kinderen 
gaan dood, en het dorp is in diepe rouw en 
woedend. De Britse koningin durft niet op 
de begrafenis te komen, dus gaat haar man. 
Op de begraafplaats zingt het hele dorp 
‘Jesus, lover of my soul’. De prins vertelt aan 
zijn vrouw: ‘De mensen waren zó boos, ze 
zijn gaan zingen.’ In korte tijd hoorde ik het-
zelfde lied twee keer en de dagen erna zat het 
in mijn hoofd. Het lied raakt me, want dáár 
is iemand die je troost, er is een waarheid, 
waar we allemaal naartoe gaan. Nu is het 
leven moeilijk, maar hé, er is licht aan het 
einde van de tunnel. ‘Laat uw vleugels mij 
omhelzen, dan kan ik verder’, zingt het lied. 
Als ik dood ben, wacht daar de hemel. Voor 
mijn oma, met haar moeilijke leven in Ne-
derland, was de hemel een grote troost. Voor 
haar was het een plek met gouden straten, 
waar de gebraden kippetjes rechtstreeks in je 
mond vliegen. Rijkdom dus en heerlijk eten 
dat ze niet zelf hoefde te koken. 
Voor mij is de hemel een plek zonder schuld-
gevoel. En ik hoop dat ik daar mijn broer 
tegenkom… Dat lijkt me heel fijn. Dan komt 
alles weer goed.” 
Wat zou ze tegen hem willen zeggen? Fluis-
tert: “Niet zoveel.” Ze huilt. Na enige tijd: “Je 
kunt niet alles met woorden zeggen.”

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zor-
gen om iemand anders? Bel 0900-0113 
of chat via 113.nl.

‘Die zwarte 
wolk, die 

ziekte, heeft 
het gedaan, 

niet mijn 
broer’

Mijn dokter zegt mij dat 
een mens niet moet spor-
ten, maar bewegen. Dus ik 
ben gestopt met de sportschool 
(die trouwens veel te duur was), 
fiets als pastor het hele dorp 
rond en wat er dan nog van 
mijn buikje over is, daar aai ik 
zachtkens over.
Een mens moet niet sporten, 
maar naar sporters kijken. Ik 
was twee keer in mijn leven bij 
een voetbalwedstrijd, en geluk-
kig allebei de keren bij de juiste 
club: Feyenoord. De eerste 
keer zag ik ze met 10-1 winnen 
van de Wezep-Hattemerbroek 
Combinatie. Onlangs zag ik ze 
met 3-0 winnen van FC Em-
men. Je moet natuurlijk wel de 
juiste wedstrijden uitkiezen. Je 
bent wel heel dom als je gaat 
betalen om te zien hoe de ware 
club verliest.
Die laatste keer was de eerste 
keer in de Kuip. Alleen daar 
heb je natuurlijk het echte 
Feyenoord-gevoel. 
Vaders en zonen, bier 
en cola. Het werd een 
indrukwekkende liturgie. 
Het meest imponerend was wel 
de introïtus. De halfgoden ko-
men uit de catacomben, en het 
hele stadion rijst als één man 
op, en heft zijn lofzang aan. 
Als je wilt weten wat Paulus 
bedoelt met een gemeenschap 
als ‘lichaam’, dan moet je naar 
de Kuip gaan. Het legioen is 
precies dat: een lichaam. Het 
individu valt bijna weg, het 
geheel reageert zoals je een 
zwerm spreeuwen ziet bewe-
gen in de lucht, ondergronds 
met elkaar verbonden.
Met de ene hersenhelft zag ik 
hoe de nieuweling Özyakup al 

na anderhalve minuut het eer-
ste doelpunt scoorde, en voelde 
hoe het hele stadion ontplofte; 
maar ik blijf natuurlijk theo-
loog, en observeerde met de 
andere hersenhelft deze religi-
euze gebeurtenis. Ik zag op de 
omheining van het voetbalveld 
een bord staan met daarop de 
tekst: “Het veld in de Kuip is 
heilig.” Met daaronder de waar-
schuwing het niet te betreden; 
daar staat een hoge straf op. 
Een tweede begrip dat 
het legioen denk ik beter 
begrijpt dan de kerk: 
heilig. Wie beseft nog echt dat 
een kerkgebouw een godshuis 
is, dat je daar op heilige grond 
staat? Als we dat meer zouden 
beseffen, zou er minder geou-
wehoerd worden in de kerk, tot 
in de kerkdienst toe. Je moet 
in de kerk altijd beseffen dat er 
met jou zou kunnen gebeuren 
wat er met Uzza gebeurde, die 
de ark aanraakte en stierf.
Gezongen werd er ook. De 
schare doet dat alleen nog in 
de kerk en in het stadion. We 
zongen als één man: “Niets 
is sterker dan dat ene woord: 
Feyenoord.” Een derde begrip 
dat het legioen begrijpt: woord. 
Men zingt ook wel ‘geen 
woorden, maar daden’, maar 
men weet heel goed dat daden 
er alleen kunnen zijn als er 
een woord is dat ze draagt. 
Feyenoord is een woord, een 
woord op de lippen van het 
legioen, dat de club niet voor de 
lol support, maar omdat het zijn 
roeping is – zoals het bekende 
citaat zegt. Lichaam, heiligheid, 
woord, roeping: ach, begreep de 
kerk er maar net zoveel van als 
het volk in de Kuip.

Wie wil weten wat 
Paulus bedoelde, 
moet naar  
de Kuip gaan
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Ik wilde graag dat Reva gedoopt werd. Mijn 
vriend ging braaf mee. In de Engelse kerk, 
waar ik naartoe ga, zegt de dominee bij de 
doop: ‘A child is the joy of creation.’ God laat 
jou, mens, delen in hoe leuk het is om te 
scheppen. Inderdaad, het scheppen van een 
kind is hartstikke leuk. Ik moet altijd wel 
lachen als de dominee daarover begint tij-
dens zoiets sacraals als een liturgie.” Roept 
lachend: “Jongens, we weten allemaal wat 
the joy of creation betekent hè?!
Het is niet zo dat Reva door de doop chris-
telijk is. Omdat de kerkdiensten Engelstalig 
zijn, komt ze niet in de kerk. Bovendien 
vindt ze het saai. Ze kent wel de basics van 
de Bijbel, het scheppingsverhaal en Kerst. 
En ik zal haar de verhalen van Jezus vertel-
len. We hebben een kinderbijbel, waar elk 
verhaal eindigt met de zin: ‘Dit gebeurde 
uit liefde.’ In de Matthäus Passion zit ook 
een aria ‘Aus Liebe’. Alles wat met goed en 
kwaad te maken heeft, heeft te maken met 
liefde. Maar ik vertel Reva niet het wrede 
martelverhaal van de kruisiging. Ben je gek? 
Pasen is wel mijn favoriete feest; het opstan-
dingsverhaal vertel ik haar wel. Alles wordt 
nieuw en je mag altijd opnieuw beginnen. Er 
is wat verkeerd gegaan, maar uit liefde is er 
een nieuw begin. 
Nee, ik onthoud haar niet de crux. De crux 
is niet dat Jezus is gekruisigd. Misschien 
word ik nu wel verketterd door de lezers 
van je blad, maar ik denk niet dat de kern 
van Pasen is dat Jezus in mijn plaats stierf. 
De kern van Pasen is voor mij dat je altijd 
opnieuw kunt beginnen; ook als mensen on-
derling. Als ik iemand kwets, moet ik mijn 
schuld voelen en hoop ik opnieuw te kunnen 
beginnen. 
Mijn jeugd was doordrenkt van schuldgevoel. 
Niet eens door mijn ouders, maar eerder door 
christelijke kinderboekenschrijvers als W.G. 
van de Hulst. Dat waren boekjes over kindjes 
die wat fout hadden gedaan en zich dan heel 
schuldig voelden. Ik was daar heel gevoelig 
voor en voelde me ook over van alles schul-
dig. Ik zeg weleens: W.G. van de Hulst-boek-
jes zijn eigenlijk kindermishandeling. 
Tegelijkertijd ben ik blij dat ik schuldgevoe-
lens heb, want dan kun je fouten zien en her-
stellen. De meest prettige mensen die ik ken, 
hebben besef dat ze feilbaar zijn en fouten 
maken. Ik heb niet het idee dat Trump last 
heeft van schuldgevoelens als hij iets fout 
heeft gedaan. 
In de politiek krijg je vaak geen tweede kans. 
Je maakt een fout en dan is het exit; zie al 
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 FILOSOFIE  INTERVIEW 

Zou je Andreas Kinneging (1962), rechts-
filosoof aan de Leidse rechtenfaculteit, ’s 
nachts wakker kunnen maken voor een 
discussie over Plato of Augustinus? Je zou 
zeggen van wel, als je afgaat op zijn grote 
passie voor de Europese Traditie, met 
denkers als Plato en Aristoteles, Augusti-
nus en Thomas van Aquino. In zijn nieuwe 
boek, volgens de ondertitel een ‘archeolo-
gie van goed en kwaad’, schrijft Kinneging 
het woord ‘traditie’ consequent met een 
hoofdletter als het déze traditie van denken 
betreft.
“Vanmorgen gaf ik nog college over Plato”, 
vertelt Kinneging. “Over de Apologie. Plato 
is voor mij de grootste denker van de Eu-
ropese Traditie. Zijn gedachtegoed werkt 
voluit door in Augustinus en ook daarna. 

Door veel theologen wordt dit onderschat. 
In de middeleeuwen komt het platonisme 
ook naar voren in het werk van Thomas 
van Aquino, in een afgewogen en brede 
christelijke visie, op schrift gesteld in diens 
Summa Theologiae.”
Het college dat Kinneging deze morgen 
heeft gegeven, in het Kamerlingh Onnes 
Gebouw, de Leidse rechtenfaculteit, is 
onderdeel van een reeks van veertien colle-
ges, waarin teksten van de grote Europese 
schrijvers centraal staan. Dit betreft niet 
alleen Griekse, Romeinse en middeleeuwse 
auteurs. Ook het bijbelboek Exodus staat 
op het programma, en het Mattheüsevan-
gelie. En voor wat de moderniteit betreft, 
leest Kinneging met zijn studenten teksten 
van Rousseau, Fichte, Heidegger, Nietz-
sche en anderen. 
 “Studenten vinden het heel mooi”, is 
Kinnegings ervaring. “Natuurlijk is het een 
stevige exercitie, maar je bent wel echt in 
gesprek met de grote schrijvers. Ik heb dat 
altijd het belangrijkste gevonden, wat je als 
student mee kunt krijgen op de universi-
teit.”
De vorm waarin het zich afspeelt, is essen-
tieel, legt Kinneging uit: “We voeren een 
Socratisch gesprek. Het is dus geen hoor-
college. Studenten lezen vooraf de tekst, 
en dan ontstaat er een dialoog. Met elkaar 
komen we tot begrip van wat de Traditie 
aanreikt, wat de essentie daarvan is, en hoe 
latere denkers zich daar van weg bewegen. 
En natuurlijk stuit je aanvankelijk ook op 
onbegrip, bij de studenten. Logisch, zij 
kennen niet de taal van de Traditie. Ze zijn 
alleen opgevoed in de cultuur van Ver-
lichting en Romantiek. Dan kan het heel 
vreemd klinken, als Socrates zegt: ‘Het 
is beter onrecht te lijden, dan onrecht te 
doen.’ Als het erom gaat je begeerte te be-
vredigen, is onrecht lijden natuurlijk geen 
optie. En de romanticus zegt: ‘Het gaat 
om ontplooiing van mijn diepe Ik.’ Dat Ik 

‘God is de ware 
wereldorde. 

Dat moet 
genoeg zijn’

tekst Tjerk de Reus beeld De Nieuwe Koers 

In zijn vuistdikke 
boek De onzichtbare 
maat stelt Andreas 

Kinneging dat in 
onze cultuur alleen 

ons ‘ik’ nog de maat 
is. “Ruim baan aan 

onze begeertes, 
betekent dat.” Liever 
wijst hij de weg naar 

de Europese Traditie, 
oftewel: naar God.
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een combinatie van bijgeloof, onwetend-
heid en vooroordeel. Dat is flauwekul. In 
werkelijkheid is juist de Verlichting een 
schoolvoorbeeld van bijgeloof, onwetend-
heid en vooroordeel. In de eerst plaats 
tegenover de Traditie. Plato en Augustinus, 
Aristoteles en Aquino - zij zijn allemaal 
rationalisten. Zij stellen de rede centraal, 
maar dan zó dat die rede bij uitstek het 
kenmerk is van God.”
Als de Traditie spreekt over de rede, gaat 
het om veel meer dan rationeel denken, 
wordt duidelijk in De onzichtbare maat. 
De rede, dat is de goddelijke logos, de 
omvattende scheppingsorde, waarin ons 
bestaan zijn zin en bezieling vindt: door 
ons te richten op het goede, het ware en het 
schone. Dáárop zou ons denken moeten 
worden afgestemd en onze deugdzaam-
heid aan worden afgemeten. Kinneging: 
“De rede, zó opgevat, is eerder een heerser 
over onze begeertes, dan dat zij de begeer-
tes ruim baan geeft. De Europese Traditie 
weet natuurlijk heel goed, dat de mens 
zich als een dier kan gedragen. We zijn per 

wordt alleen maar geschaad als je onrecht 
lijdt. Zo zie je, dat de wijsheid van Socrates 
haaks staat op hedendaagse intuïties.”

Revolte tegen God
Het menselijke Ik dat het ultieme ijkpunt 
wordt, Verlichting en Romantiek als te-
genstanders van Socrates, hiermee zijn we 
beland in het hart van Kinnegings denken. 
Dat is niet helemaal onbekend: in zijn 
bekroonde boek Geografie van goed en kwaad 
(2005) liet Kinneging zich kennen als een 
kritisch denker over de hedendaagse cul-
tuur. Dit vijftien jaar oude boek biedt een 
‘geografie’, terwijl Kinneging nu zijn lezers 
meeneemt de diepte in: een ‘archeologie’ 
van goed en kwaad. Ruim zeshonderd pa-
gina’s analyse van hedendaagse denkbeel-
den en vooral van de Traditie, met brede 
schetsen van de denkwereld van Plato, 
Augustinus en Thomas van Aquino.
Kinneging mag dan een liefhebber van de 
klassieken zijn, met hobbyisme heeft zijn 
pleidooi voor de Traditie niets te maken. 
Voor hem staat er veel op het spel, zo niet 
alles. Vandaar ook de stevige kwalificaties 
die je in zijn boek aantreft, bijvoorbeeld 
van de huidige cultuur: ‘De moderniteit is 
een revolte tegen God, oftewel het goede, 
ware en schone. Het stelt daarvoor het Ik in 
de plaats. Het Ik is de nieuwe God.’
De teloorgang van de westerse beschaving 
brengt Kinneging in beeld aan de hand van 
Verlichting en Romantiek, die volgens hem 
ten grondslag liggen aan het moderne den-
ken, dat in onze tijd dominant is. Die twee 
cultuurbewegingen herinneren we ons van 
de middelbare school: de achttiende en 
de negentiende eeuw. De Verlichting staat 
voor het tijdvak van de rede, waarin de ratio 
zich bevrijdde: de mens ging nu eindelijk 
echt zelf nadenken. Daarna kwam de Ro-
mantiek, met nadruk op het gevoel, want 
de voorgaande eeuw was wel wat eenzijdig 
rationeel geweest. Via deze route zou de 
weg van de vooruitgang zijn verlopen, luidt 
de communis opinio. Maar daar denkt 
Kinneging anders over.
“Verlichting en Romantiek zijn talen”, legt 
hij uit. “Wij dénken in taal. Onze uitleg van 
de wereld is een talige uitleg. Afhankelijk 
van de taal die je spreekt, kom je tot jouw 
uitleg van mens en wereld. Als de Roman-
tiek je taal is, interpreteer je de wereld en 
ook jezelf op een romantische manier. 
Als jouw taal de Verlichting is, idem dito. 
Het doel van mijn boek is om de taal van 

slot van rekening voor de helft een dier. 
Maar de pointe is, dat je je omkeert naar 
God en je niet als dier gedraagt, maar als 
mens. De Verlichting zegt echter: de mens 
is geheel en al dier. De Romantiek zegt: de 
enige maat ben jij zelf. Beide posities zijn 
dodelijk voor de beschaving.”

Letterknechterij
God komt vaak ter sprake in Kinnegings 
boek. De oplossing voor de hedendaagse 
cultuur is een hernieuwde gerichtheid op 
God - zo zou je zijn boek kunnen samen-
vatten. Maar moet je dan ook in God gelo-
ven, om je leven echt te kunnen richten op 
de ware maat?
“Typisch calvinistisch, zo’n vraag,” vindt 
Kinneging. “U moet begrijpen: God is de 
rede. God ís de logos, de ware wereldorde. 
De aloude opvatting van geloven luidt, 
dat het iets is tússen zekere kennis en 
onwetendheid. Bijbel en kerkvaders wijzen 
ons de weg naar de goddelijke orde van het 
goede, ware en schone. Dat moet genoeg 
zijn. De Reformatie heeft helaas meer 
zekerheid willen hebben, en het geloof 
willen verheffen tot een zeker weten. Het 
contra-reformatorische katholicisme is 
daarin meegegaan. Als gevolg daarvan ko-
men dan die catechismussen, waarin alles 
heel precies omschreven staat. In mijn 
ogen is dit een vergissing, letterknechterij 
en formulierknechterij. Het idee dat geloof 
vaste kennis oplevert, van het rationele 
soort, heeft het christendom kwetsbaar 
gemaakt voor de kritiek van de Verlichting. 
De hang naar zekerheid heeft dus geleid 
tot de ondergang van het christendom.”
Het gaat niet exacte kennis van God, vindt 
Kinneging, want die hebben we niet, maar 
of de Europese Traditie ons de weg naar de 
waarheid aanwijst. “De vraag is, bestaan 
het goede, ware en schone? Dán hebben 
we het over God. Bestaat het goede, of 
zijn alleen de eigen begeertes dan wel het 
eigen diepe, unieke Ik maat en richtsnoer? 
Als dat eerste het geval is, moet zelfop-
offering het uitgangspunt zijn en niet 
zelfontplooiing en doe waar je zin in hebt. 
Het uitgangspunt van vandaag is precies 
andersom: het Ik, de liefde voor het Ik. 
Heel menselijk, want dat is de kern van de 
zonde, maar het wordt door Verlichting 
en Romantiek ook nog eens als hoogste 
morele norm aangeprezen. De Traditie kan 
ons daarvan verlossen, zij reikt iets beters 
aan.”

Smith bracht dat in de achttiende eeuw op 
formule. Het marktmechanisme is erop 
gericht onze begeertes te bevredigen. Dat is 
de kern. Ook hedendaagse doelstellingen 
van economische groei en van nuts-
maximalisatie, gaan uit van begeerte als 
kernwaarde. Begeertes zijn allesbepalend. 
Wie spreekt over maat of begrenzing wordt 
vreemd aangekeken.”
Maar hoe zit het dan met die rede, met de 
glorie van het rationele denken? “Rati-
onaliteit is in dit tijdvak juist beperkt en 
versmald,” stelt Kinneging. “De rede 
werd een ‘instrumentele rede’. Daarmee 
bedoel ik de ratio die als doelstelling heeft 
om onze begeertes te dienen. Dat is een 
beperking, want de rede van de Traditie 
dient niet de begeertes, maar moet ze juist 
in goede banen leiden en dus erboven 
staan.” Dat we niettemin de Verlichting de 
‘Eeuw van de rede’ noemen, is te danken 
aan de propaganda van de Verlichtingsden-
kers zelf, vindt hij. “Die eretitel heeft met 
de werkelijkheid niets te maken. Men zei: 
alles wat aan ons voorafgaat, is duisternis, 

de Traditie in herinnering te roepen, weer 
inzichtelijk te maken en te laten zien dat 
ze superieur is aan de twee moderne talen. 
Dat is niet eenvoudig, want de post-1968-
mens - dus van na de culturele revolutie 
van de jaren zestig - beheerst alleen nog de 
talen van Verlichting en Romantiek. Die 
bepalen het maatschappelijk debat, waarbij 
het Verlichting de taal van rechts is en de 
Romantiek die van links, grosso modo.”
In het paradigma van Verlichting en 
Romantiek ontbreekt een norm buiten 
de mens. Er is geen vooraf gegeven maat 
meer. Vroeger wel, toen de Europese 
Traditie nog levend was. Aan die maat, die 
Kinneging gelijkstelt aan God, ontspringen 
de deugd, de ethiek, de waarde en de norm. 
‘Een mens die deugt,’ schrijft Kinneging in 
zijn boek, ‘is beter en gelukkiger dan een 
mens die eropuit is zo veel mogelijk van 
zijn begeertes te bevredigen. En ook dan 
een mens die bovenal zichzelf wil zijn en 
ontplooien.’ 
Het is even schakelen, voor wie denkt in 
de gebruikelijke schema’s. De Verlich-
ting is níét de eeuw van het vrije denken, 
ook niet van de onbevooroordeelde ratio. 
Het gaat bij Verlichting over iets wat veel 
minder verheffend is: onze begeerte. En 
de fijnbesnaarde eeuw van de Romantiek, 
met diepe gevoelens vertolkt door dichters 
en verbeeld door schilders, is vooral een 
tijdperk waarin het Ik helemaal centraal 
kwam te staan.
Kinneging: “Begeerte, niet de rede is 
kenmerkend voor de Verlichting. In mijn 
ogen is Thomas Hobbes de vader van de 
Verlichting. Hij is haar grootste denker, 
en ook de meest eerlijke. Hobbes stelt dat 
de Verlichting een bevrijding is voor de 
menselijke begeerte: die zou niet beknot 
hoeven worden. Sterker nog, dit kón niet, 
want de mens is slechts een dier, beheerst 
door biologisch-mechanische wetten. De 
intellectuele vernieuwing van de Verlich-
ting bestond erin dat aan de menselijke 
begeerte ruim baan te geven, vanuit de 
gedachte dat dat het doel is van het leven. 
Een tweede zondeval in feite: de mens wil 
niet alleen heer en meester zijn en zelf be-
palen, maar hij kan ook niet anders, want 
hij is alleen in de kosmos. Er is geen heer 
en meester, alleen materie in beweging. En 
daarmee vormt de Verlichting een afscheid 
van de Europese Traditie.”
Neem als voorbeeld het economisch den-
ken, trekt Kinneging de lijn door. “Adam 

‘De Verlich-
ting is níét de 
eeuw van het 
vrije denken, 
ook niet van 

de onbevoor-
oordeelde 

ratio. Het gaat 
bij Verlichting 

over iets wat 
veel minder 

verheffend is: 
onze begeerte’

‘Het idee dat 
geloof vaste 

kennis oplevert, 
heeft het 

christendom 
kwetsbaar 

gemaakt voor 
de Verlichting. 

De hang naar 
zekerheid heeft 

dus geleid tot 
de ondergang 

van het 
christendom’

Andreas Kinneging 
De onzichtbare Maat.  

Archeologie van Goed en kwaad 
Prometheus  

€ 27,50

 FILOSOFIE  INTERVIEW 



MRT 2020DE NIEUWE KOERS 53

ADVERTENTIES

te
ks

t F
ra

nc
a 

Tr
eu

r 
be

el
d 

Co
rb

in
o

De auteurs Désanne van Brederode, 
Stephan Sanders en Franca Treur  

geven op deze plek afwisselend hun 
kijk op de actualiteit.

In het vorige nummer van De Nieuwe 
Koers werd kerkverlaterscoach Inge 
Bosscha geïnterviewd met psycholoog en 
theoloog Hanneke Schaap-Jonker over 
het Religieus Trauma Syndroom (RTS). 
Ex-gelovige Bosscha ondervindt dat veel 
kerkverlaters kampen met psychische 
klachten die religie-gerelateerd zijn. Ze 
heeft die klachten zelf ook.
Schaap-Jonker, gelovig, vindt het label RTS 
discutabel. Ze spreekt liever van ‘psychi-
sche klachten’, omdat je nu eenmaal niet 
goed kunt achterhalen waar problemen 
precies door veroorzaakt worden. In een 
religieuze opvoeding is geloof niet apart 
te zien van genen, opvoedstijl, psychologie 
van de ouders, de mate van sensitiviteit, de 
omstandigheden van het gezin en die van 
het gezinslid. Wel vindt ze het belangrijk 
dat de factor religie meegenomen wordt 
in het behandelen van gelovige patiënten. 
Voor hen zet zij zich in.
Bosscha gelooft wel in een rechtstreeks 
verband tussen religie en psychische pro-
blemen. Zij ontfermt zich over getraumati-
seerde ex-gelovigen die in groten getale bij 
haar aankloppen. Omdat ze willen praten 
met iemand die hun achtergrond begrijpt. 
Om die reden heeft Bosscha onder meer 
op Facebook een besloten groep opge-
richt waarin kerkverlaters met elkaar van 
gedachten wisselen. Dat zijn mensen van 
allerlei pluimage, en wat ze delen is niet 
eens per se dat ze niet meer in God gelo-
ven, maar wel dat het geloof en het contact 
met geloofsgenoten van hun jeugd ergens 
te veel schuurt. Ik ben daar ook lid van, zij 
het niet erg actief.
Sommige leden hebben zulke grote pro-
blemen dat ze amper nog functioneren. 
Anderen willen alleen lotgenotencontact 
omdat ze sinds hun vertrek uit de gemeen-
schap nooit meer iemand spreken met 
dezelfde achtergrond. De meesten hebben 
familie die hun keuze veroordeelt. Er wordt 
veel gepost en gereageerd op het plat-
form, gechat tijdens moeilijke dagen als 

Kerst en er zijn regelmatig ontmoetings-
bijeenkomsten. Bosscha, met haar zorg, 
haar website en haar supportgroep op 
Facebook voorziet duidelijk in een leemte. 
Ze kan erg goed luisteren en bepaalde 
denkpatronen signaleren zonder te sturen 
of te oordelen. En ze wordt door de betrok-
kenen op handen gedragen. Ik miste dat in 
het interview.
De vraag of RTS erkend moet worden en 
opgenomen in de DSM (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders) is 
volgens mij ook niet het punt. Iets als 
‘sociale angst’ komt voor bij gelovigen en 
niet-gelovigen. Maakt het dan voor de be-
handeling uit dat de stoornis bij een (ex-)
gelovige te relateren is aan het bijbelse 
‘niet van deze wereld mogen zijn’? Ik heb 
werkelijk geen idee. Het gaat erom dat de 
patiënt contact leert leggen.
Wel weet ik dat het in elk geval bij veel 
(ex-)refo’s speelt dat ze zich niet makkelijk 
verbinden met mensen buiten de kerk, 
omdat ze van kinds af aan voor de wereld 
zijn bang gemaakt. Ze hebben het in hun 
jonge jaren nooit aangedurfd om iemand 
aan te spreken van buiten de groep, en 
daarna bleken ze er niet meer toe in staat. 
Een laag zelfbeeld komt ook veel voor. 
Dat vind je in alle lagen van de bevolking, 
dus geloof hoeft er niet mee te maken 
te hebben, maar opgroeien in het besef 
dat je zelf tot niets goeds in staat bent, 
helpt daar niet bij. In sommige gelovige 
gezinnen ging God en zijn zaak altijd boven 
mensen, waardoor kinderen op behoeftige 
momenten in de kou bleven staan. 
Ik krijg veel post van mensen die me dit 
soort dingen vertellen. Ook spreek ik ze 
als ik ergens een lezing houd. Vaak willen 
ze er een keer apart met me over doorpra-
ten. Dat heb ik in het verleden wel gedaan, 
maar ik ben geen hulpverlener en ik kan 
niet overal op ingaan. Ik ben ontzettend blij 
dat ik ze naar Bosscha kan doorverwijzen, 
in het volste vertrouwen dat ze bij haar in 
goede handen zijn.

Kerkverlaters
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Je kind laten dopen is een feestelijke gebeurtenis! Maar 

wat betekent het precies om je kind te laten dopen? Wat is 

de diepere betekenis achter de woorden die klinken bij de 

doop?

In dit boekje wordt aan de hand van het klassieke 

doopformulier de betekenis van de doop uitgelegd.

Het boekje is bedoeld voor ouders die hun kind laten 

dopen. Elk hoofdstukje bevat een bijbelstudie, een lied of 

gedicht en een paar vragen om over door te praten. Ook is 

er steeds een gebed opgenomen.

Zo wil deze uitgave helpen om bewust stil te staan bij de 

doop en bij de betekenis ervan. Het helpt je om de doop 

heel bewust te ervaren en te beleven. Maar ook om daarna 

bewust vanuit de doop je kinderen op te voeden en te 
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 MENSEN  AVONDROOD 

tekst Wilfred Hermans beeld Jelte Bergwerff

Door zijn autisme en de 
bijbehorende afwezigheid 

van emotie kan Noël 
gemakkelijker accepteren 

dat hij lymfeklierkanker 
heeft. “Enerzijds ervaar 

ik het leven soms als last, 
anderzijds ben ik inmiddels 
zover gekomen dat ik denk: 

ik red me wel.”

 
Noël (26): “Ik heb altijd het gevoel gehad dat emotie 
irrelevant is. Na de eerste schrik – ik heb kanker – 
maakte het me niet veel meer uit of ik het zou over-
leven. Eigenlijk omdat ik nooit echt m’n draai heb 
kunnen vinden in deze wereld. Maar vanaf het moment 
dat ik op de zondagsschool hoorde hoe de hemel 
eruitzag, dacht ik: dáár moet ik naartoe, hier zit ik m’n 
tijd te verdoen. Op aarde rondlopen voelt als wachten 
op de bus, wachten tot je weg mag. Ik hoorde over de 
hemel dat er geen ziekte meer is. Nou, dan zou ik het 
op zich wel prettig vinden als mijn brein eens gezond 
zou zijn, waardoor ik eindelijk mensen beter begrijp en 
communicatie gewoon vanzelf gaat.”

Een hond eist niks
“Op de basisschool merkte ik voor het eerst dat ik 
anders was. We gingen bijvoorbeeld buiten eten en 
dan was het schijnbaar normaal dat iedereen gezellig 
in een groep ging zitten. Ik dacht juist: ik ga lekker 

in m’n eentje zitten, dan kan ik beter genieten van 
de natuur. ‘Noël, kom hier zitten,’ hoorde ik dan, ‘je 
moet sociaal doen.’ Op groepsfoto’s zie je dat ik altijd 
afstand houd tot mensen. Onbewust, want ik dénk dat 
ik er gewoon pal naast sta.
Ik loop ertegenaan dat ik wel een zekere impulsiviteit 
in me heb, maar dat de gedragsregels die ik heb aan-
geleerd die impulsiviteit onderdrukken. Daardoor heb 
ik als kind te veel laten gebeuren. Dan werd ik geduwd 
omdat men wist: die doet toch niks terug. Terwijl 
ik het liefst een rechtse hoek had gegeven. Of zelfs 
meer dan dat, omdat er bij mij toch geen emotie bij 
komt kijken. Ik gaf als kind van drie andere kinderen 
weleens een knuffel om ze vervolgens niet meer los te 
laten. Dat heb ik afgeleerd, dus tegenwoordig raak ik 
mensen niet meer aan. Daar ben ik zoekende in. Het 
blijft lastig, omdat een stem in mijn hoofd zegt: wees 
voorzichtig, zorg dat je voor niemand een bedreiging 
vormt. Bij het flirten denk ik bijvoorbeeld: zo’n meisje 
wordt al door tig mannen aangesproken, dus val haar 
niet lastig. Maar als je met niemand praat, krijg je ook 
geen relatie. Die heb ik dus nog nooit gehad. Ik kom 
meestal niet verder dan ‘hallo’. Eigenlijk heb ik nog 
het beste contact met m’n hond. Een hond eist niks 
van je, wil drie keer naar buiten en dat is het. En je kunt 
er tegenaan praten zonder dat er een weerwoord komt, 
of kritiek. En ik knuffel met ’m, want daar hebben 

Het leven 
voelt als 
wachten 
op de bus, 
wachten tot 
je weg mag

De hunkering naar dat wat niet meer is, kan een menselijke ziel folteren en 
hoop geven tegelijk. In deze serie bespiegelende interviews over leven met 
een gemis.
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we beiden best behoefte aan. Ik kan niet chagrijnig 
blijven als ik naar mijn hond kijk.”

Geen tweede behandeling
“Bij mijn vader vallen op dit moment spieren uit, 
waardoor bijvoorbeeld het praten moeilijk wordt, en 
mijn moeder herstelt van een herseninfarct. Zelf heb 
ik lymfeklierkanker. De ellende die ons gezin over-
komt, heeft wat weg van een estafette. We proberen 
de lasten samen te dragen; heeft de één een slechte 
dag, dan vangen anderen het op. Mijn ouders hebben 
drie kinderen bij de geboorte verloren, twee jongetjes 
en één meisje. Toen ikzelf drie maanden te vroeg 
geboren werd, hebben ze via een slagader in mijn nek 
een slangetje ingebracht, vandaar het litteken. Na tien 
dagen kon ik nog niet zelf ademen, het was spannend 
of ik het zou halen, ook omdat ik een derdegraads 
hersenbloeding had gehad. Eigenlijk wilden de 
dokters de behandeling stoppen omdat het maar de 
vraag was of ik een menswaardig bestaan zou kunnen 
leiden. Mijn ouders besloten anders en de praktijk 
wees uit dat gebeden worden verhoord.
Op mijn achttiende ontdekte ik een bobbeltje in m’n 
nek. Ze hebben een punctie genomen en geconsta-
teerd dat het een vorm van lymfeklierkanker is die 
door de jaren heen steeds terugkomt. Dat bleek: op 
mijn 23e kwam het terug. De kanker vergt steeds een 
zwaardere behandeling; de eerste keer hebben ze me 
bestraald, de tweede keer achtten ze de meest inten-
sieve bestraling noodzakelijk, plus chemotherapie. 
Omdat de kanker onder andere in het nekgebied zit, 
is de kans groot dat door behandelingen de luchtpijp 
en slokdarm beschadigd raken, waardoor je moge-
lijk blijvend aan de sondevoeding en zuurstof moet. 
Dat stelde mij voor de keus: wil ik mijn leven blijven 
oprekken? Nee. Dus heb ik die tweede behandeling 
afgewezen. Ook omdat ik denk: als ik het aan God 
overlaat en alsnog genees, heb ik de garantie dat ik 
écht genezen ben en dat de kanker niet meer terug-
komt. Een gok, maar inmiddels is bevestigd dat ik de 
juiste keus heb gemaakt. Toen de kanker terugkwam, 
zeiden ze: je hebt misschien nog zes maanden. We 

sen geven aan vluchtelingen. Tot ik op het matje 
werd geroepen: ‘Voor de vijfde keer heeft iemand 
aangegeven dat-ie je niet begrijpt, kun je daar iets 
in veranderen?’ Deze vluchtelingen komen vaak uit 
een cultuur waarin je een docent niet openlijk durft 
af te vallen, daarom zeiden ze het niet rechtstreeks 
tegen mij, maar achter m’n rug om. Dan denk ik: 
in Nederland zeg je het recht in iemands gezicht 
in plaats van achter de rug om. Dat is voor mij les 1 
van de Nederlandse inburgeringscursus. Als de in-
formatie niet aankomt, verdoe ik m’n tijd. Daarom 
ben ik toen maar opgestapt.
Wat ik zou doen als ik nog één dag gezond zou 
zijn? Dan zou ik het liefst een festival bezoeken met 
veel mensen; kijken hoe het dan bevalt en of com-
municeren dan wél lukt. Zo niet, dan zit het dus 
gewoon in mezelf, haha! En ik zou mijn broers en 
zus die bij de geboorte zijn overleden nog weleens 
willen zien. Dat is trouwens de enige reden waar-
door ik twijfelde of ik me niet alsnog moest laten 
behandelen; mijn ouders hebben al zo veel moeten 
doorstaan om mij uiteindelijk te ontvangen. Moet 
ik dan niet iets meer moeite doen om hier te 
blijven? Als ik een vraag aan God mocht stellen, 
zou dat het zijn: waarom kinderen moeten sterven 
bij de geboorte. Daar zie ik het nut niet van in. 
Mensen moeten een keer doodgaan, maar waarom 
bij de geboorte? Het komt op mij over als pesterig 
gedrag; je krijgt een kind, en hup, weg ermee. Zo 
ervaren mijn ouders het absoluut niet, maar ik wel. 
Zoiets gun ik niemand.” 

De Bijbel klopt
“Mijn geloof hangt samen met de schepping, ik 
heb veel met de natuur. Nadat ik er als jongetje van 
een jaar of negen studie van had gemaakt, conclu-
deerde ik dat de schepping te complex in elkaar zit 
om dat aan toeval over te laten. Als je ziet hoe het 
skelet van een mens, maar ook een hond, chimpan-
see of vleermuis in elkaar zit, zie je steeds dezelfde 
handtekening. Dan denk ik: dat is allemaal dus 
gewoon door Dezelfde gemaakt. En vervolgens: als 
het begin van de Bijbel klopt, zal de rest ook wel 
kloppen, daar zet ik dan geen vraagtekens meer bij.
In Matteüs 6, het laatste stukje van de Bergrede, 
staat: je kunt geen el aan je leven toevoegen door je 
ergens zorgen over te maken, en als God al zorgt 
voor de vogels, zal Hij zeker voor zijn volk zorgen. 
Het slot zegt: maak je geen zorgen over de dag 
van morgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 
kwaad. Dus: je situatie verander je niet door je 
er druk over te maken, dus kun je het maar beter 
accepteren.  
Ik geloof nog steeds dat genezing mogelijk is, maar 
ik kan ook binnen een jaar dood zijn. Dan wordt 
me een hoop ellende bespaard. Mijn voordeel is dat 
ik de hemel in het vooruitzicht heb, als licht aan 

zijn nu drie jaar verder. Ik ga wel achteruit; ik ben 
vijftien kilo afgevallen, heb moeite met het wegslikken 
van droog voedsel, ik moet veel overgeven, heb veel 
pijntjes en ben erg vermoeid. Maar ik ben er nog.”

Voordeel van autisme
“Omdat ik al drie jaar kanker heb, ben ik eraan 
gewend. Maar als ik het iemand voor het eerst vertel, 
moet ik er rekening mee houden: dit is nogal schok-
kend, dus mensen kunnen geëmotioneerd raken. Dat 
vind ik ingewikkeld; heb ik er zelf net m’n weg in ge-
vonden en dan moet ik opeens met jóúw emoties over 
míjn situatie omgaan...
Die ene vriend die ik heb, heeft aangegeven dat-ie me 
zou missen als ik dood ben. Maar hij is ook autistisch, 
dus hij kan het net als ik redelijk relativeren. Dat is het 
voordeel van autisme, er komt niet zo veel emotie bij 
kijken. Nog minder nu ik morfinepleisters tegen de 
pijn heb. Daardoor kan ik mijn ziekte gemakkelijker 
accepteren.
De rode draad in mijn leven is dat ik er gevoelsmatig 
net niet bij kan. Door die hersenbloeding vlak na mijn 
geboorte zit er een defect in de overdracht van signalen 
tussen de linker- en rechterhersenhelft. Om mensen 
en hun intenties te begrijpen, moet ik lichaamsbewe-
gingen en gezichtsuitdrukkingen goed bestuderen, 
terwijl anderen instinctief weten hoe je contact maakt. 
En ook al weet ik in theorie wat de gedragsregels zijn, 
het in praktijk brengen is een ander verhaal. Want op 
een gegeven moment weet ik hoe ik contact moet ma-
ken, maar dan loopt het net weer anders, waardoor het 
fout gaat en ik denk: laat maar zitten. Daarom ben ik 
ook blij met de enige vriend die ik heb. Hij is ook een 
beetje anders, maar hij heeft me wel altijd geaccepteerd 
zoals ik was. Uiteindelijk kun je via de opvoeding met 
een autist nog best veel bereiken. Ik heb bijvoorbeeld 
geleerd om tijdens een gesprek de ander aan te kijken, 
maar ook om te luisteren; accepteren dat mensen soms 
tegen je aan praten, en dan af en toe luistersignalen 
geven.” 

Tussen gehandicapt en normaal
“Nu ik vanwege de lymfeklierkanker aan de rand van 
de maatschappij terecht ben gekomen, functioneer ik 
eigenlijk beter dan toen ik nog gezond was. Ik zit een 
beetje tussen gehandicapt en normaal in. Een verstan-
delijk beperkte zet je neer op een sociale werkplaats en 
daar doen ze hun werk, meer verwacht de maatschap-
pij niet van ze. Ik vind het met mijn IQ van 135 lastig 
om te functioneren met collega’s. Ik ben bijvoorbeeld 
opgeleid als dierenartsassistent. Daar valt ook het 
contact met de klant onder, terwijl ik liever achter de 
schermen opereer, in de operatiekamer.
Ik heb niet meer de behoefte nog van alles te onderne-
men in de tijd die mij gegeven wordt. Een wereldreis 
heb ik al gemaakt. Wel dacht ik op een gegeven mo-
ment: ik moet me nuttig maken. Dus ging ik taalles-

het einde van de tunnel. Daardoor vraag 
ik me niet wanhopig af hoelang ik hier 
nog rondloop. Ik leef per vijf jaar. Eerst 
wilde ik de 25 halen, nu ga ik voor de 
dertig. Het lastigste is dat ik niks verder 
dan twee maanden in het vooruit kan 
plannen, zoals vakanties; die zijn het 
goedkoopst als je ze een jaar van tevoren 
boekt. Een annuleringsverzekering vind 
ik zonde van het geld, al zou die in mijn 
situatie wel handig zijn.”

Nobody knows, but Jesus 
“Eigenlijk weet ik niet precies of ik hoop 
op genezing of blij ben als het over is. 
Enerzijds ben ik niet gehecht aan deze 
wereld en ervaar ik het leven soms als 
last, anderzijds ben ik inmiddels zover 
gekomen dat ik denk: ik red me wel. Jim 
Reeves heeft een nummer geschreven, 
‘This world is not my home’. En Louis 
Armstrong schrijft in een liedje: ‘Nobody 
knows the trouble I’ve seen, nobody knows, but 
Jesus.’ Zo sta ik in het leven. Je hoeft ande-
ren niet lastig te vallen met je problemen, 
dat is iets tussen jou en God; los het 
samen maar op.”

 MENSEN  AVONDROOD 

‘De ellende die ons 
gezin overkomt, 

heeft wat weg van 
een estafette. We 

proberen de lasten 
samen te dragen’

‘Eigenlijk 
weet ik niet 
precies of 
ik hoop op 
genezing of 
blij ben als 
het over is’
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Paolo Cognetti  
Zonder de top te 

bereiken. Een reis 
door de Himalaya  

De Bezige Bij 
€ 18,99

Geen volstrekt nieuw idee, om te voet op reis te gaan 
door onherbergzaam gebied, in de hoop iets oor-
spronkelijks te vinden. Het was de droom van veel 
romantische schrijvers en dichters. Paolo Cognetti 
(1978), Italiaans succesauteur, woont een groot deel 
van het jaar in de Alpen. Romantiek en oorspronke-
lijkheid genoeg, zou je zeggen. Toch is ook daar het 
spook van het toerisme niet meer weg te denken. De 
bergbewoners in de Alpen zijn ‘bewoners van de im-
mense Europese megalopolis geworden of in elk geval 
van een bosrijke buitenwijk ervan’, noteert Cognetti in 
zijn nieuwe boek Zonder de top te bereiken.
In de romans van Cognetti speelt zijn eigen biografie 
een duidelijke rol, en dat geldt zeker ook voor zijn 
nieuwe boek. In zijn veertigste levensjaar nam hij 
zich voor een reis te ondernemen naar Tibet, met een 
aantal goede vrienden. Maar Tibet, bestaat dat eigen-
lijk nog, na de brute annexatie door China? Cognetti 
ontdekte dat er toch nog een stukje rest van het oude 
Tibet: in Nepal, in de regio Dolpo. Deze streek ligt bo-
ven vierduizend meter hoogte, is het minst bevolkt van 
heel Nepal en is vooral erg woest. Het idee daar rond 
te trekken fascineerde Cognetti eindeloos.
De reis, met gidsen en lastdieren, gaat langs dorpjes 
en nederzettingen. Er zijn kloosters en kuddes met 
grazende jaks (Aziatische runderen, woest uiterlijk, 
kolossaal). Op de hellingen laten de blauwschapen 
zich zien. Je komt wel in de sfeer van het hooggeberg-
te, dankzij de beeldende stijl van Cognetti. Zijn verslag 
is een voortdurende stimulans om tijdens het lezen 

op internet foto’s en kaarten te bekijken van de regio. 
Fascinerend bijvoorbeeld om niet alleen te lezen over 
het Phoksundomeer, maar dat ook even te zien: een 
indrukwekkende, grillige blauwe vlakte in het hoogge-
bergte van de Himalaya.
‘In elke cultuur is een pelgrimage een zuiverende wan-
deltocht’, valt ergens in te lezen. Deze zin is afkomstig 
uit een boek dat Cognetti de hele reis bij zich heeft en 
geregeld opslaat: De sneeuwluipaard (1978) van Peter 
Matthiessen. Het is een soort gids voor Cognetti, 
die op zeker moment speelt met de gedachte dat een 
zwerfhond die zich bij het gezelschap heeft aangeslo-
ten, de reïncarnatie is van Matthiessen. Die notie mag 
een frivoliteit zijn, feit is wel dat religie en spiritualiteit 
een tamelijk grote rol spelen in het verhaal. De focus 
komt te liggen bij ‘het onzichtbare dat schuilt in het-
geen je ziet’. In deze sfeer zijn boeddhistische tempels 
meer dan bezienswaardigheden en signaleert Cognetti 
nogal eens dat er doekjes in bomen wapperen als sym-
bolen van gebed. Als hij langs een ‘gebedswiel’ loopt, 
draait hij er steeds even aan. Het idee dat ‘de berg-
stroom aan het bidden was en dat er omheen, alsof 
het niets was, vee liep te grazen en kinderen speelden’, 
spreekt hem ‘bijzonder’ aan. De natuurlijke werkelijk-
heid, waarin Cognetti zich opgenomen voelt, vormt 
een groot gebed tot het ‘universum’. Als het ‘rationele 
begripsvermogen’ zijn betekenis verliest, zo ontdekt 
hij, valt er een diepe harmonie waar te nemen en te 
ervaren: acceptatie van de mens door de omvattende 
dimensie van de natuur. Kortom: ‘De bergen voerden 
me naar de essentie.’
Het is interessant om deze natuurspiritualiteit zich 
hier te zien ontwikkelen tot een intuïtief weten, geori-
enteerd op het eeuwige rad van het bestaan. Opvallend 
genoeg zou het christendom hier niet passen: de 
gewoonte van gelovige bergbeklimmers om op de top 
van een berg een kruis te planten, wordt door Cognetti 
als agressief bestempeld. Het gaat hem juist om vrede 
en harmonie, in het immanente. Voluit tot de natuur 
behoren en na de dood ‘teruggegeven’ worden aan wa-
ter, aarde en lucht, dat is de ware oorspronkelijkheid, 
meent Cognetti.

Het onzichtbare  
dat schuilt in wat je ziet

Niet zo heel veel schrijvers 
zijn in staat om in de beperk-
te omvang van een boeken-
weekgeschenk een goed 
verhaal op papier te krijgen. 
Maar Arie Kok slaagt er dit 
jaar bijzonder goed in, met 
zijn BCB-actieboek Brood en 
stenen. Het is een tragisch 
verhaal dat tot tranen toe 
ontroert. Dit heeft ongetwij-
feld te maken met het feit 
dat Kok zich baseert op zijn 
eigen familiegeschiedenis. 
Vanuit het perspectief van 
zijn opa beschrijft hij de dood 
van diens zoontje Arie, die 
Ortie werd genoemd; de oom 
van de schrijver dus. Kok 
maakt gebruik van de aante-
keningen van zijn opa, zodat 
dit het boek is dat ‘mijn opa 
misschien wel had willen 
schrijven’. Het is een urgent 
verhaal; je realiseert je vanaf 
de eerste bladzijde dat het 
geschreven moest worden. 
De fotokatern aan het eind 
versterkt het realistische 
karakter van het drama dat 
heeft plaatsgevonden. 
Vanaf het begin weet je als 
lezer dat Ortie zal omkomen. 
Maar wat gaat er vooraf aan 
het ongeluk en hoe reageert 
naderhand de omgeving? 
Kok weet de spanning in 
de huwelijksrelatie van zijn 
grootouders geloofwaardig 
weer te geven. Hij identifi-
ceert zich vooral met zijn 
opa. Zijn oma schetst hij met 
meer afstand. Oma Hanna 
komt uit een gezin waarvan 
in het dorp werd gezegd dat 
de moeder ‘tot de kleine 
kring van bekommerden 

behoorde’. Hanna is scherp 
van tong en heeft weinig 
begrip voor het dromerige 
karakter van haar man. 
Schrijnend is het om te 
lezen hoe het ongeluk van 
hun zoon voor verdere ver-
wijdering zorgt. Spannings-
punt is in dit opzicht vooral 
de vraag: waarom moest dit 
ongeluk gebeuren? En wat 
is de eeuwige bestemming 
van Ortie? ‘U geeft valse 
hoop als u ervan uitgaat dat 
zo’n jongetje wel zalig zal 
zijn’, valt ergens te lezen. 
‘Een mens moet daartoe 
uitverkoren zijn.’
De titel van het verhaal 
komt op diverse manieren 
terug. Opa Arie werkte 
bijvoorbeeld vroeger als 
bakker, later kreeg hij een 
betrekking in een potten-
bakkerij. Maar het sterkst is 
de verwijzing naar Matteüs 
7:9, waar Jezus spreekt 
over ‘brood en stenen’. Het 
gesprek over de hemel dat 
vader vlak voor het ongeluk 
met Ortie heeft, vormt een 
schril contrast met moeder 
die de kinderen zonder 
overleg naar de catechi-
satie van de ‘kerk aan de 
Schoolweg’ stuurt, waar 
veel gewaarschuwd wordt 
voor ‘valse hoop’. De vraag 
die Kok in dit verband lijkt 
te stellen, luidt: zou je je 
zoon een steen geven, als 
hij om brood vraagt?
Koks roman Zoete zee (2018) 
was mij tegengevallen, 
maar dit BCB-actieboek is 
verrassend, al is het thema 
ietwat deprimerend.

Arie Kok  
Brood en stenen 

BCB/KokBoeken-
centrum

€ 0,- bij christe-
lijke boekhandels 

(bij besteding 
vanaf € 15,-)
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Een speurtocht naar een 
authentieke ervaring, zo 

kun je het nieuwe boek 
van Paolo Cognetti lezen. 

Hij reist met vrienden 
door Dolpo, een onge-

rept stukje ‘Tibet’ in het 
noordwesten van Nepal.

 CULTUUR  LITERATUUR 
Reis naar het einde van 
de nacht. Louis-Ferdinand 
Céline. Verontrustende roman 
over de westerse wereld 
in de eerste decennia van 
de twintigste eeuw: oorlog, 
maatschappelijke onrust, 
industrialisatie. Een duistere 
kijk op de mens. Niettemin: 
voluit klassiek. Krachtig en 
indringend proza. Athenae-
um-Polak & Van Gennep, 
€ 39,99 

De foto’s van de jongensja-
ren. J.M. Coetzee. Je krijgt 
niet snel een indruk van 
de persoonlijkheid van de 
gereserveerde John Coetzee, 
bekend hedendaags schrijver 
en Nobelprijswinnaar. Maar 
de foto’s die per ongeluk 
werden aangetroffen in een 
oude bruine koffer, geven een 
intrigerend beeld van de man, 
in zijn jonge jaren. Onmisbaar 
voor Coetzee-fans. Cossee, 
€ 25,99 

Strovuur. Gerwin van der 
Werf. Verhaal over pubers op 
drift, een echte road novel. De 
tocht voert naar Parijs, per 
Mitsubishi Sapporo. Tegelijk 
ontwikkelt zich een reis ‘naar 
binnen’, naar de ontworteling 
van de jeugd. Meeslepend, 
ontroerend. Atlas-Contact, 
€ 21,99

De kapiteinsdochter. 
Alexandr Poesjkin. Lekker 
avontuurlijk verhaal over 
jonge militair in de step-
pen van Rusland, tweede 
helft achttiende eeuw. Een 
fikse opstand van barbaarse 
kozakken breekt los, onder 
aanvoering van Jemelian 
Poegatsjov, een zelfverklaar-
de incarnatie van de tsaar. 
Liefde en heldhaftigheid zijn 
innig verknoopt in deze eerste 
grote Russische roman. Athe-
naeum-Polak & Van Gennep, 
€ 18,99

 OOK VERSCHENEN  FICTIE 

Als je zoon verongelukt

God en de natuur lijken soms erg op elkaar. Dat ervaart ook Paolo Cognetti. Maar kom je 
daarmee verder? Het ‘beste verhaal ooit’ begint met zwakheid en mislukking, zegt Tom 
Holland in zijn fascinerende nieuwe boek. Tjerk de Reus coördinator literatuur & non-fictie
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Het blijft iets wonderlijks, een 
briefwisseling in boekvorm. 
Wat moet de lezer, die over de 
schouders van de briefschrij-
vers meekijkt, precies met de 
persoonlijke overdenkingen 
die op papier staan? Dit gevoel 
komt ook op bij het lezen van 
Lekenpraat. Annemiek Schrij-
ver, bekend van onder meer 
tv-programma De Verwonde-
ring, en Hein Stufkens, onder 
andere dichter en auteur, 
gaan het gesprek aan over 
bijbelteksten die de eerste 

Te pas en te onpas roepen 
mensen dingen over de ‘schei-
ding tussen kerk en staat’. 
Een Tweede Kamerlid mag 
bijvoorbeeld zijn geloofsover-
tuiging niet laten meewegen 
bij zijn politieke keuze – want 
we hebben in dit land toch 
de scheiding tussen kerk en 
staat?! Een vreemd misver-
stand, maar het format van 
denken is nu eenmaal dat re-
ligie vrije gedachtevorming in 
de weg staat en dus buiten de 
publieke ruimte moet blijven. 

René van Loon, predikant in 
Rotterdam, neemt in dit boekje 
de temperatuur op in kerkelijk 
Nederland. En dwars tegen 
al het gesomber in van een 
naderende ijstijd verklaart hij 
onbekommerd dat de lente is 
aangebroken. Die frisse blik 
werkt aanstekelijk. Tijdens 
een studieverlof afgelopen 
jaar stapte Van Loon binnen 
bij kerken die vernieuwing 
doormaken. Van nieuw initiatief 
tot doorstart, van witte kerk 
tot migrantengemeente en 

inbrengt. Het is een zoektocht 
naar de essentie van wie ze 
zijn en wat ze geloven, gevoed 
vanuit hun respectievelijk 
vrijgemaakt-gereformeerde en 
rooms-katholieke opvoeding. 
Het is lastig aanhaken als het 
gaat over hobby’s of huisdieren 
of partners. De schrijvers zijn 
duidelijk bevriend, maar als 
lezer mis je die vertrouwdheid. 
Of het boek verder aanspreekt, 
zal vooral liggen aan de mo-
menten waarop het wel haakt. 
Als bijvoorbeeld gesproken 

Tegen dit type misverstanden 
schreef Jonas Slaats zijn boek 
Religie herzien, waarin hij voor-
bij wil aan het ‘wij-zij-denken 
van seculier versus religieus’. 
Hij somt een reeks ‘mythen’ op 
(zoals: wetenschap staat haaks 
op religie, religie is dogmatisch 
gemotiveerd). Allemaal te kort 
door de bocht, legt hij geduldig 
uit. Ook seculiere denkbeelden 
zijn niet vrij van niet-rationele 
claims. Is er dan zo veel ver-
schil tussen religie en secula-
riteit? Bovendien ziet de prak-

van traditionele kerkdienst tot 
samenkomst met volop ruimte 
voor experiment. Natuurlijk is 
dat anekdotisch bewijs, maar 
waarom zou dat geen reden tot 
dankbaarheid en hoop zijn? Het 
lijkt Van Loon er vooral om te 
gaan weer met frisse moed de 
schouders onder de kerk te zet-
ten en daar slaagt hij prima in. 
Meer richting het einde van het 
boek komt hij tot aanbevelin-
gen, door zijn eigen observaties 
te leggen naast ervaringen en 
bespiegelingen van voorlopers, 

wordt over ‘de geduchte Joodse 
woestijngod JHWH’, werkt dat 
bij mij vooral vervreemdend. De 
zoektocht naar een minder vast-
omlijnd geloof sprak wel aan. 
Eigenlijk is het hele boek een 
pleidooi om met een open blik 
naar de werkelijkheid te kijken 
en daarin sporen van God te ont-
dekken. Het boekje is daarmee 
een kleine, voorzichtige proeve 
van hedendaagse mystiek 
waarbij vooral de gedichten van 
Stufkens vaak prikkelende stof 
ter overdenking bieden. 

tijk van religie er vaak heel 
anders uit dan de mythen 
ons doen geloven. Dit alles 
maakt Slaats goed duidelijk. 
Maar biedt hij daarmee een 
‘herziening’ van religie, zoals 
de titel belooft? Verre van 
dat. Hij laat je alleen anders 
kijken naar religie en naar 
seculiere claims. Dit heeft 
echter als negatief bijeffect 
dat het eigene van religie 
vervaagt. Want als het wij-
zij-denken niet terecht is, zijn 
we toch één groot ‘wij’?

zoals de Anglicaanse Kerk in 
Engeland. Denk bijvoorbeeld 
aan een liturgietransitie: de 
kerk heeft de toekomst niet als 
ze melodieën van het verleden 
blijft zingen. Of heb meer oog 
voor de geloofsvitaliteit van mi-
grantenchristenen. Gespreks-
vragen bij elk hoofdstuk helpen 
om verder over de inhoud 
van gedachten te wisselen. Ik 
kan me zo voorstellen dat die 
behoefte gewekt wordt bij ieder 
die dit boek leest en actief is in 
kerk, gemeente of parochie.

Voorzichtige proeve van hedendaagse mystiek

IJstijd in de kerk? Welnee. Het is lente!
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Annemiek Schrijver 
en Hein Stufkens 

Lekenpraat
Berne Media

€ 19,90

Jonas Slaats  
Religie herzien

Davidsfonds  
€ 22,50

‘Myth buster’ Slaats overspeelt zijn hand

Sestra Mama
Sestra /  

Royal Jongbloed
€ 35,-  

(twee edities per 
jaar)

Waarom brengen jullie dit tijd-
schrift op de markt?

“Sestra mama volgt Jente op. Waar Jente meer 
gericht was op het kind en de (geloofs)
opvoeding, willen we met Sestra mama 
moeders eerlijke verhalen brengen over 
het leven als vrouw. Want naast mama 
zijn we veel meer: vrouw, dochter, collega, 
geliefde, zus… We willen vrouwen in al 
deze rollen bemoedigen en inspireren 
door middel van verhalen en tips, met hier 
en daar een lach of een ‘oooh’.”

 
In de aankondiging lees ik dat 
jullie willen laten zien dat genade 
zich in het gewone leven bevindt. 
Zijn moeders zich daarvan door-
gaans te weinig bewust?

“‘We gaan niet ten onder aan de vuile was, 
we gaan ten onder aan onze perfecte pla-
tjes’, zei iemand een keer in een interview 
in Jente. Moeders van nu zijn onderdeel van 
een generatie die veel ballen in de lucht 
houdt en het graag goed voor elkaar heeft. 
Daar is op zich niets mis mee, je hoort ons 
niet zeggen dat de lat lager moet, maar 
een beetje minder perfect kan zo nu en 
dan wel. Tegelijkertijd willen we niet dat 
vrouwen zich achter het moederschap ‘ver-
schuilen’. We merken dat veel moeders het 
prettig vinden om daarover eerlijk te zijn 
of te zien hoe andere moeders dat doen.” 

Er zijn moeders van 19 en moe-
ders van 96. Op welke doelgroep 
richten jullie je vooral?

“Sestra mama is voor moeders met kinde-
ren tussen nul en veertien jaar.”

Zullen vaders of mensen zonder 
kinderen het blad ook leuk vin-
den? 
“Onze ervaring met Jente was dat papa’s 
vaak al de meelezers waren en dat blijft 
zo, horen we terug. De inhoud van het 
blad is actueel en soms ook scherp. Zo 
hebben we deze keer een artikel over 
seksuele opvoeding in het #MeToo-tijd-
perk. De rol van vaders is hierin enorm 
belangrijk.”

Jullie munten de hashtag #zo-
benikmama. Hoe ben jij zelf 
mama? 

“Pff. Ten eerste omschrijf ik mezelf 
nooit als mama. Ja, ik ben moeder van 
een dochter van anderhalf, maar ben 
vooral Eline. Maar moeder-zijn is – sorry 
voor het emotionele gehalte – iets waar 
ik veel van Gods genade in zie. Ik ben 
een vrolijke, energieke moeder; ik ben 
liever met mijn dochter op pad dan dat 
we samen met de Duplo bouwen. Ook 
werk ik veel, maar bijna niet als ik bij 
haar ben. Dan ben ik er ook echt. Ik ben 
me bewust van wat mij heeft gevormd 
en dat ikzelf regelmatig ben gestruikeld 
en weer opgestaan. Ik laat haar dan 
ook graag weer zelf opkrabbelen, nu ze 
leert lopen. En mijn voornemen is dat ik 
dat de rest van haar leven liefdevol blijf 
doen.”

Verhalen en tips, en hier 
en daar een lach of een 
‘oooh’
samenstelling Felix de Fijter

Contra Kant. Emanuel Rut-
ten. Nooit te beroerd om een 
eigenzinnig geluid te laten 
horen, VU-filosoof Emanuel 
Rutten. De alom geprezen 
Kant zat ernaast, betoogt hij, 
want die beweerde dat kennis 
over ‘het hogere’ geen échte 
kennis is. Rutten zegt van 
wel, met kracht van argu-
ment en analyse. KokBoe-
kencentrum, € 17,99

Vruchten van de Bron. Ma-
rius Noorloos. Wie hem een 
beetje kent, weet: Noorloos 
is een enthousiaste gids 
in geloofszaken. En vooral 
praktisch, zoals blijkt uit zijn 
bestseller Leven uit de Bron. 
In zijn nieuwe boek gaat het 
om ‘vruchten’, met een focus 
op bijbelgebruik, vertolking, 
kerken en leiders. Een echt 
groepsgesprekboek. KokBoe-
kencentrum, € 14,99

Van zilveren sporen. Bart 
Gijsbertsen. Een drieluik is 
nu compleet, onder het motto 
‘een gang door het synagog-
ale jaar met een oor naar de 
kerk’. Gijsbertsen is expert in 
de Hebreeuwse Bijbel en in 
Joodse bijbeluitleg. Hij neemt 
zijn lezers graag mee naar de 
rijkdom daarvan, in dage-
lijkse porties. Van Warven, 
€ 19,95

Liefde. Brieven van belang. 
Selectie van Shaun Usher. 
Leuke collectie van 27 lief-
desbrieven, van Piet Mondri-
aan, Nelson Mandela, Johnny 
Cash en anderen. De Engelse 
dichter W.B. Yeats kreeg van 
zijn geliefde te horen dat ‘het 
leven met haast fysieke pijn 
door mijn borst uit me werd 
getrokken’ toen hij moest op-
stappen ’s avonds laat. Maar 
waarom weigerde zij dan vier 
keer een huwelijksaanzoek? 
Podium, € 15,00

Met Sestra mama verscheen in februari het 
eerste christelijke blad dat zich specifiek 
richt op moeders. Hoofdredacteur Eline 
Hoogenboom (35) vertelt erover. “In een 
wereld waar het hoogst haalbare niet goed 
genoeg is, willen we laten zien dat genade 
zich in het gewone bevindt.”

 OOK VERSCHENEN  NON-FICTIE 

René van Loon 
Lente in de kerk

KokBoekencentrum 
€ 17,99
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1. Welke ontdekking ligt ten grondslag aan het nieuwe 
boek van Tom Holland? 
Het kán gewoonweg niet dat onze westerse cultuur 
rechtstreeks voortkomt uit de Griekse en Romeinse 
oudheid. Want die was – hoewel we ons dat vaak niet 
realiseren – doordesemd van geweld en minachting 
voor mensen, vooral jegens de zwakkeren: vrouwen, 
slaven en overwonnen volken. Tom Holland (1969), 
historicus, had al veel studie gemaakt van de oudheid, 
van de Romeinen, de Grieken en ook de Perzen. Maar 
er kwam een moment waarop hij zich realiseerde: die 
oudheid is écht vreemd voor ons vandaag. Elke burger 
van Europa zou zich op slag unheimisch voelen als die 
met de tijdmachine in het Rome van, zeg, het jaar nul 
terecht zou komen. Want de westerse wereld zoals wij 
die vandaag kennen, wordt geregeerd door compleet 
andere waarden: humaniteit, medemenselijkheid, 
gelijkheid. Van sociale wetgeving en spijt over kolo-
niale uitbuiting tot #MeToo – het is allemaal vintage 
westers. Maar waar komt dat culturele DNA vandaan? 
Het antwoord laat zich raden: het was het christendom 
dat de Europese cultuur diepgaand transformeerde.
In Hollands nieuwe boek, Heerschappij (Engels: Do-
minion), gaat het over deze grote verandering en over 
de identiteit van het Westen. Vandaar de ondertitel: 
‘Hoe het christendom het Westen vormde’. Daarover 
wisten we natuurlijk ook wel het een en ander, maar de 
manier waarop Holland ‘het mooiste verhaal dat ooit 
verteld is’ in zijn nieuwe boek weergeeft, is verfrissend 
en vernieuwend.  

2. Wat is de kern van het christendom, volgens Holland?
Over de betekenis van het christendom valt veel te zeg-
gen. Vaak hoor je iets beweren in de sfeer van ‘normen 

en waarden’ of medemenselijkheid. Allemaal prima, 
maar is dat de kern van wat christenen motiveert? Tom 
Holland legt de focus elders: bij het kruis van Christus 
als symbool van ‘zwakte’. Daar schuilt de eigenlijke 
revolutionaire kracht van het christendom, betoogt 
hij. Een ‘zwakke god’ is natuurlijk allereerst vervreem-
dend, zeker voor de Romeinen van ooit. Holland 
noteert: ‘Dat de Zoon van God, geboren uit een vrouw 
en veroordeeld tot de dood van een slaaf, gestorven 
was zonder dat zijn rechters hem herkenden, was een 
gedachte waar zelfs de hooghartigste monarch bij stil 
moest staan.’ Onthutsend dus, de boodschap die de 
vroege christenen verspreidden. Maar dit ongehoorde 
verhaal bracht ‘een even diepgeworteld als memorabel 
besef teweeg’, stelt Holland: ‘God stond dichter bij de 
zwakken dan bij de machtigen, dichter bij de armen 
dan bij de rijken. Iedere bedelaar, iedere misdadiger 
zou Christus kunnen zijn. “Alzo zullen de laatsten de 
eersten zijn, en de eersten de laatsten.”’
Hoewel je op basis van het bovenstaande ook invloed-
rijke ideeën kunt formuleren, die Europa hebben 
gevormd, schenkt Holland terecht aandacht aan de 
persoonlijke geloofservaring. Uiteindelijk is de bron 
van vernieuwing steeds weer dat mensen gegrepen zijn 
door de gekruisigde, en door het visioen van een we-
reld die in al haar aspecten voor een betere toekomst is 
bestemd, zoals Jezus had gepredikt.

3. Wat kom je allemaal tegen in dit dikke boek? Een 
religieuze geschiedenis van Europa?
Holland wilde geen geschiedenis van Europa schrijven, 
maar de ideeën zichtbaar maken die Europa hebben 
gevormd. Niettemin gaat hij chronologisch te werk. De 
tijdslijn begint in het Athene van 500 voor Christus en 

Tom Holland legt de focus bij het 
kruis, hét symbool van zwakte

Tom Holland 
Heerschappij. Hoe 

het christendom 
het Westen vormde 
Athenaeum-Polak & 

Van Gennep  
€ 29,99

tekst Tjerk de Reus

Het christendom heeft Europa tot in de haarvaten 
gevormd, stelt de Britse historicus Tom Holland in 
Heerschappij. Van #MeToo tot mensenrechten, alles 
vindt zijn oorsprong in het verhaal van het kruis, hét 
symbool van zwakte, maar niettemin het mooiste 
verhaal dat ooit verteld is.

eindigt in onze tijd, met de politieke spanningen rond 
de migratiecrisis: Orbán tegenover Merkel. De stijl van 
Holland is vertellend, hij lijkt vaak op een ouderwetse 
schoolmeester die zijn klas meesleept in spannende 
geschiedkundige avonturen. Maar je moet goed opletten, 
want Holland dist die verhalen op om specifieke kernen 
te presenteren. Hoewel die verschillende gedaantes aan-
nemen, zijn ze terug te voeren op ‘zwakte’ als hart van het 
christendom. De revolutionaire strekking daarvan komt 
hierop neer: de laatsten zullen de eersten zijn, de eersten 
de laatsten. De machtigen der aarde hebben dus niet het 
laatste woord. Hun onaantastbare positie staat haaks 
op de enige waardeschaal die telt: voor God is iedereen 
gelijk. Dit laatste houdt verband met het universalisme dat 
volgens Holland tot het hart van het christendom behoort.
Deze aspecten samen hebben tot grote vernieuwingen 
in de Europese geschiedenis geleid, stelt Holland. En 
precies dát is kenmerkend: dat er verandering moge-
lijk is, en ook broodnodig, om een betere toekomst te 
realiseren. In vergelijking met andere culturen op onze 
planeet is de West-Europese uiterst dynamisch en toe-
komstgericht.

4. De ‘heerschappij’ van het christendom is onmetelijk, als 
je Holland moet geloven. Hoe kan het dan dat we in een 
seculier werelddeel wonen?
Het christendom moet je niet beperken tot kerk en 
geloof, vindt Holland. Ons mensbeeld is sterk beïnvloed 
door het christendom, met bijvoorbeeld als gevolg de 
#MeToo-beweging. Dat is een expressie van de hoge 
waarde van het kwetsbare. Macht was voor de Romei-
nen, en ook voor de heidenen die onze streken hebben 
bevolkt, de hoogste waarde. Maar dat kán voor ons besef 
niet. Macht legitimeert niets. Wij denken in termen van 
mensenrechten en vanuit het besef dat elk mens waarde 
heeft. Hoe dat ter sprake komt in hedendaagse debat-
ten lijkt niets te maken te hebben met Bijbel, paus of 
geloofsleer. Maar het waardepatroon dat leidend is, gaat 
terug op de theologische notie dat elk mens van oneindi-
ge waarde is: geschapen naar Gods beeld.
Het kan in het exposé van Holland soms een beetje schim-
mig worden, als hij allerlei ontwikkelingen en denkbeel-
den christelijk noemt die niet echt bij het christendom 
lijken te passen. Dan valt vaak het woord ‘paradoxaal’. 
Zo gaf de protestantse Reformatie een impuls aan het 
vrije onderzoek van de natuur en aan het gebruik van de 
rede. We hoefden ons niet meer te onderwerpen aan een 
centraal leergezag in Rome, want elk individu stond zelf-
standig tegenover God. Deze nieuwe vrijheid leidde tot de 
Verlichting. Maar: in die cultuurperiode werd de rede juist 
opgevat als iets wat lijnrecht staat tegenóver het christen-
dom. Dat is inderdaad paradoxaal, maar Holland begrijpt 
dit als interne kritiek bínnen het christendom: een 
zuiveringsmogelijkheid die juist ook weer helemaal bij 
het christendom hoort. De kerk kreeg ervan langs van de 
Verlichtingsdenkers, misschien wel vooral omdat zij aan 
de eigenlijke kern van het geloof was voorbij gegroeid.

 BOEKENCOLUMN  ARIE KOK 

David J.M. Cornwall, alias John le Carré, mag dan de 
negentig naderen, zijn spionageromans sprankelen als 
altijd. Onlangs verscheen in vertaling Spion buiten dienst, 
een verhaal over Britse spionnen in tijden van Poetin, 
Trump en de naderende brexit. De actualiteit klinkt 
er volop in door. Le Carré werkte zelf jarenlang bij de 
MI6, een elite-eenheid van de Britse inlichtingendienst. 
Als geen ander weet hij dat spionnen niet per definitie 
helden zijn, maar mensen van vlees en bloed. De meest 
basale verleidingen zijn hun niet vreemd. Dit geeft de ro-
mans van Le Carré iets extra’s, personages zijn gelaagd 
en het verhaal is allesbehalve voorspelbaar. 
Spion buiten dienst opent met een onschuldig potje bad-
minton, waarvan je als lezer direct aanvoelt dat er meer 
achter steekt. Langzaam maar zeker ontbindt Le Carré 
zijn duivels en blijken spionage, dubbel- en contraspi-
onage de personages volledig in hun macht te hebben. 
Een meesterlijk opgebouwd plot dat je ademloos naar 
de ontknoping voert. Daarna kun je het boek opgelucht 
wegleggen, de wereld van spionage is immers ver van 
je bed. 
De spionnen van Le Carré bellen met smartphones en 
raadplegen Google Maps. De nieuwste ontwikkelingen 
in de inlichtingenwereld laat hij verder liggen. Daarvoor 
kunnen we terecht bij twee andere recent verschenen 
boeken. 
In het persoonlijke levensverhaal Onuitwisbaar vertelt 
Edward Snowden over zijn weg door de Amerikaanse 
inlichtingendiensten, waar hij direct na zijn talenstudie 
ging werken. Na enige jaren stapte hij eruit en onthulde 
hij de werkwijze die de CIA hanteert. Sindsdien is hij 
de bekendste klokkenluider ter wereld, die noodge-
dwongen in ballingschap leeft omdat hij beschuldigd 
wordt van het lekken van staatsgeheimen. Het beeld dat 
Snowden in zijn boek schetst, is onthutsend. Vrijwel al 
onze mails, posts en appberichtjes worden vastgelegd 
in computersystemen van inlichtingendiensten. 
Huib Modderkolk, onderzoeksjournalist bij de Volks-
krant, schreef onder de veelzeggende titel Het is oorlog, 
maar niemand die het ziet over de verborgen wereld 
van hackers en big data vanuit Nederlands perspectief. 
Modderkolk spreekt met informanten van de AIVD, doet 
verslag van grote hacks bij bedrijven en vertelt hoe 
inlichtingendiensten worden ingezet om de macht van 
regimes te versterken. Het is een griezelig boek, dat 
helaas van kaft tot kaft feitelijk is. Inlichtingendiensten 
voeren een ware oorlog om data van privépersonen. 
Terwijl ik bezig was in het boek, en almaar somberder 
werd over de wereld waarin wij leven, vertelde een 
kennis, een buitengewoon brave burger, dat zijn privé-
laptop ten prooi gevallen was aan Russische hackers. 
De wereld van dekmantels en kunstmatige identiteiten 
is heel dichtbij gekomen. Stel je eens voor dat deze 
mogelijkheden er in de jaren dertig van de vorige eeuw 
al geweest waren. Je moet er niet aan denken dat de 
geschiedenis zich wat dit betreft zou herhalen.

Spionnenvoer
In vier vragen neemt criticus Tjerk de Reus een duik in de geesteswereld van de auteur en de lezer van een veelbesproken boek. 
Deze maand Heerschappij van Tom Holland.
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Beanpole

Kantemir Balagov 
 
Nu in de bioscoop 

Onvruchtbaar. Dat wat leven droeg en 
leven gaf, doet dat niet meer. Dat is de 
harde realiteit die Beanpole toont in de 
eerste herfst na de Tweede Wereldoorlog 
in Leningrad. Voor Masha is dit letterlijk 
het geval. Tijdens de oorlog werkte ze bij 
de luchtafweerartillerie. De enige manier 
om te overleven was door aan te pappen 
met mannelijke soldaten. Generaals liet 
ze links liggen, die zouden haar zo weer 
vergeten. Officiers waren beter, die boden 
haar voedsel en veiligheid. Ook verwekten 
ze kinderen bij haar, zodat ze abortus na 
abortus moest ondergaan. Inmiddels kan 
ze geen kinderen meer krijgen. Het leven is 
uit haar verdwenen.
Het enige kind dat ze wel tot het einde toe 
kon dragen is Pashka. Ze gaf haar zoon 
mee aan haar vriendin Iya, toen deze niet 
langer hoefde te vechten aan het front 
en terug naar huis ging. Masha bleef. De 
vader van Pashka was omgekomen en zij 
zag de tijd die ze nog langer kon vechten 
als mogelijkheid tot wraak op alles wat 
haar was aangedaan. In Leningrad werkt 
Iya als zuster in een hospitaal voor ge-
wonde veteranen. Een lange, bleke vrouw 
is ze, de bonenstaak waar de titel van de 
film naar verwijst. Regelmatig heeft ze 
last van catatonie. Urenlang staat ze dan 
als verstijfd, starend in het niets, enkel 
in staat tot het uitstoten van verstikte 
keelklanken. 
Het is onmogelijk de impact van de film aan 
te duiden zonder iets weg te geven van het 
verhaal. Ver weg van Masha is Pashka Iya 
namelijk gaan zien als zijn eigen moe-
der. Het kleine ventje weet niet beter. Het 
ziekenhuis vol verlamde, geamputeerde en 
anderszins gewonde soldaten vormt zijn 
thuis. En Iya is de vrouw die voor hem zorgt. 
Het onschuldige spelletje van dierengelui-
den nadoen dat hij speelde met de solda-
ten, zet hij met haar door. Het wordt een 
stoeipartij, achter elkaar aanrennen om de 
tafel, geknuffel op de grond. Totdat ze weer 

verstijft en het kind onder haar stramme 
lijf sterft. Nog meer onvruchtbaarheid, nog 
meer leven dat verdwijnt.
Het geeft Masha na haar terugkeer een 
ultiem leeg gevoel. Het leven uit haar 
binnenste, zowel letterlijk als figuurlijk, 
is weggesijpeld. Er is niks meer van over. 
Verwijten maakt ze Iya niet, wel eist ze 
een terugbetaling. Als haar eigen lijf geen 
kind meer kan dragen en baren, moet 
haar vriendin dat maar doen. Een offer dat 
genezing zal brengen aan hen beiden. Een 
verwekker wordt gevonden in de arts die 
in het ziekenhuis werkt. Masha weet zaken 
over hem die hij geheim wil houden, maar 
die zij bekend zal maken als hij niet mee-
werkt met haar plan. Een wanhoopsdaad. 
De liefde is gestorven en haar schoot is 
gesloten. Toch zijn er wegen naar het leven. 
Een kind hoef je niet om toestemming te 
vragen. Het zal zich laten ontvangen. Weer-
loos en hunkerend naar een moeder, wie 
die moeder dan ook is. 
Beanpole is een uiterst beklemmende film. 
Het is pas de tweede film van regisseur 
Kantemir Balagov, die slechts 28 jaar oud 
is. Er schuilt overduidelijk een oude en 
melancholische Russische ziel in dat nog 
jonge lijf. Hij peilt diep in de menselijke pijn 
in een trage, maar juist daardoor indrin-
gende vertelling. De beelden baden steeds 
in warme kleuren, maar ze doen niets af 
aan het grijze leven dat daaronder schuil-
gaat. Sterker nog, door het contrast wordt 
dit grijs alleen maar troostelozer. De oorlog 
neemt, maar ook nadat hij afgelopen is, 
blijft hij nemen. Een monster dat de dood 
baart. Het is een wrange meditatie op de 
tol die wordt geëist. De verlamde soldaat in 
het ziekenhuis die niks meer voelt. Iya die 
van tijd tot tijd gevangen raakt in haar lijf 
en dat ook is in haar leven. Masha die eist, 
omdat haar kansen om te krijgen verkeken 
lijken. Als de oorlog het leven uit mensen 
wegzuigt, is uiteindelijk iedereen onvrucht-
baar.

Een kind zal zich 
altijd laten ontvangen

Terrence Malick is een vreemde eend in 
de bijt van Hollywood. In de jaren zestig 
studeerde hij filosofie in Harvard en Oxford. 
Als snel verruilde hij lesgeven voor filmen. 
Door jarenlang aan zijn films te sleutelen, 
kreeg hij de reputatie van perfectionist. 
Op zijn 76e verschijnt pas zijn tiende film. 
Zijn stijl is meer reflectief dan narra-
tief en daardoor moeilijk toegankelijk. 
Maar wie openstaat voor zijn prachtige 
meditaties, met poëtische voice-overs 
en associatieve montage, ontdekt diepe 
emoties en inzichten in de uitdagingen 
van het menselijk bestaan. Malick houdt 
afstand van de media en komt niet eens in 
beeld in zijn eigen making-of-docu’s. Zo 
blijft het een mysterie of hij een bekering 
heeft meegemaakt. Maar in zijn werk is de 
groeiende prominentie van het katholicis-
me onmiskenbaar. Jim Caviezel, die met 
Malick samenwerkte in The Thin Red Line 
(1998), stelde zich voor dat paus Johannes 
Paulus als Malick zou hebben gefilmd. In A 
Hidden Life vertelt Malick het levensverhaal 
van Franz Jägerstätter, die in 2007 door 
paus Benedictus is zaligverklaard. Tijdens 
WOII verdiepte deze Oostenrijkse boer zich 
bewuster in zijn geloof, toen hij trouwde met 

Fani. Bij zijn oproep als militair kon Franz 
daardoor naar eer en geweten geen trouw 
zweren aan Hitler. Hij riskeerde bewust de 
straf voor verraad, omdat hij liever onrecht 
onderging dan beging. Malick baseert zich 
op de briefwisseling die Franz vanuit de 
gevangenis met Fani onderhield en werkte 
in overleg met hun dochters, alle drie nog in 
leven. De opnames zijn zo veel mogelijk op 
de historische plaatsen geschoten, inclusief 
het bergdorpje Radegund, waar het huis van 
de Jägerstätters tot pelgrimsoord uitgroei-
de. Toch vinden sommigen Malicks typische 
aanpak niet authentiek genoeg. Hij focust 
meer op het contemplatieve dan het actieve 
van Jägerstätters karakter. Je ziet hem 
meer bidden en denken dan debatteren. 
Malick kiest er bewust voor om de marte-
laar niet als held of preker neer te zetten. 
Daardoor komt hij juist dichterbij. Ook de 
grotere nadruk op ethiek dan op dogmatiek 
spreekt in deze tijd aan: woorden wekken, 
voorbeelden trekken. Met dit indrukwekken-
de en ontroerende portret bevestigt Malick 
zijn status als een van de meest prominen-
te theologische kunstenaars van nu. Dat 
schept verwachtingen voor zijn volgende 
film, over het leven van Christus.

Zou het kunnen: dat je je eigen levens-
verhaal herschrijft? In Drama Girl – een 
kruising tussen speelfilm en documentai-
re – laat regisseur Vincent Boy Kars een 
jonge vrouw (Leyla de Muynk) een aantal 
scènes uit haar eigen leven naspelen 
met professionele acteurs. Pierre Bokma 
speelt Leyla’s vader, Elsie de Brauw speelt 
haar moeder en Jonas Smulders speelt 
haar ex-vriend Frans. Leyla geeft zich 
welwillend over aan het filmexperiment. 
Het heeft iets moedigs om het ongemak op 
te zoeken en te willen leren van gebeur-
tenissen uit het verleden die je nog niet 
hebt verwerkt. Maar een boeiend concept 
betekent niet dat de uitwerking geslaagd 
hoeft te zijn. 
Het vraagt namelijk wel iets van jou als 
kijker om mee te gaan in dit experiment. 
Hoewel Leyla, die ergens in de twintig 
is, al op jonge leeftijd met een trauma-
tisch verlies werd geconfronteerd, zijn de 
meeste gebeurtenissen die ze voor Drama 

Girl herbeleeft tamelijk alledaags. Is dat 
voldoende voor zo’n groteske aanpak, 
waarin iemand zich voor het oog van de 
camera geheel blootgeeft? Een aanpak 
die bovendien onderstreept wordt in een 
uitgesproken visuele stijl en op sommige 
momenten wel heel gemaakt aanvoelt. 
Het laat zich moeilijk uitleggen in een film 
of het op deze manier herbeleven van je 
levensverhaal helpt bij het daadwerkelijk 
verwerken ervan. Op zijn minst hoop je te 
horen wat Leyla leert. Echter, de reflectie-
momenten op de bank zijn wat teleurstel-
lend. Er had meer in gezeten, bijvoorbeeld 
door wat meer tegenspraak op de eenzij-
dige herinnering van Leyla te organiseren. 
Het is misschien ook wel te veel gevraagd 
van een jong iemand om zo uitvoerig terug 
te kijken op je recente leven. Al roept haar 
voorkomen de nodige irritatie op, het is 
toch knap hoe ze zich overgeeft. Maar, kun 
je je afvragen, normaliseert deze film niet 
een heel egocentrische kijk op het leven?

Drama Girl

Vincent Boy Kars 
 
Nu in de bioscoop

A Hidden Life

Terrence Malick 
 
Nu in de bioscoop 
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Een reünie met  
perspectief

Het was een gouden combinatie: het trio 
stemmen dat Ralph van Manen en de 
broers Tommy & Robert Riekerk in menig 
koffiebar bracht, eind jaren negentig. 
Akoestische close harmony was de succesfor-
mule. Het concept van toen is geëvolueerd 
tot Company of Fools, middle-of-the-road 
gitaarpop met een vette knipoog naar de 
eighties en nineties. ‘I Could Be’ voelt daarbij 
nog als een Ralph-track waarvoor de 
tijd stilstond; kabbelende synth-pop die 
uitmondt in een refrein dat verdacht veel 
lijkt op ‘Testify To Love’. Met het Taylor 
Swift-DNA van ‘Shake It Up’ en de voor-
zichtige nu-country van ‘Closing Time’ 
heb je dan de energieke momenten van 
het mini-album (zeven tracks) te pakken. 
‘Voorzichtig’ lijkt daarbij een belangrij-
ke duiding. Productiegewijs staan deze 
‘dwazen’ hun mannetje en vocaal lijken ze 
alleen maar beter geworden. ‘Love Is’ geeft 
ze ook individueel de ruimte. Maar je hoopt 
al luisterend op een net wat vettere bas, 
een net wat meer uitgesproken gitaarsolo, 
net wat meer vuurwerk. Kortom: net wat 
meer impact. Eerlijk is eerlijk, Company of 
Fools begon als vriendschapsproject en staat 
ook pas in de kinderschoenen. Het luistert 
heerlijk weg en je hoort drie musici met 
bakken ervaring die zelf ook ontspannen 
genieten van muziek en teksten zonder 
grote pretentie. Tokkelsluitstuk ‘Small 
Town’ geeft hier een passend slotakkoord 
bij: ‘One more wary pilgrim still believing in grace 
in a world that’s cruel and unkind.’ Ik kijk uit 
naar een vervolgalbum waar de pelgrims 
iets meer vuur vinden. Dan verander ik ook 
van achteloos genieter in beklijvende fan. 

Leon van Steensel

Ralph van Manen, Robert Riekerk, Tommy 
Riekerk Company of Fools INTRO Music 
€ 8,95

Chen Reiss eert  
Beethoven

250 jaar geleden werd Ludwig van Beethoven 
geboren en dus heet 2020 Beethoven-jaar. 
De componist zal het postuum niks interes-
seren, dus het is vooral een marketingtruc 
van concertzalen, theaters en vooral platen-
labels om de verkoop op te krikken. Eind 
vorig jaar begon de stroom Beethoven-relea-
ses al op gang te komen en dit jaar zullen de 
sluizen zich volledig openen.
Eén voordeel van al die aandacht: je hoort 
meer van het oeuvre van een componist 
dan gebruikelijk. Sopraan Chen Reiss 
en de Academy of Ancient Music putten 
voor hun Beethoven-ode uit het beperkte 
repertoire voor solostem en orkest dat 
Beethoven naliet. De meeste stukken op de 
plaat (concertaria’s en -scènes en solo’s uit 
theaterwerken) hoor je vrijwel nooit. Het 
accent ligt op wat Beethoven als jongeman 
in zijn geboortestad Bonn en tijdens zijn 
studie in Wenen produceerde. De muziek 
klinkt soms nog wat conventioneel – niet 
Beethoven op z’n best – maar zijn geniali-
teit is beslist voelbaar en het Britse orkest 
doet de componist recht met een trans-
parant klankbeeld (hoewel soms nogal 
timide).
De Israëlische sopraan Chen Reiss heeft 
een stem helder als kristal. In de hoge 
frases van ‘Fliesse, Wonnezähre, fliesse’ 
glanst haar zuivere geluid optimaal, letter-
lijk smetteloos. Haar kalme, lieve uitstra-
ling past de cantatearia daarbij als een 
handschoen. Helaas weet Reiss die effen 
klank en vriendelijke voordracht te weinig 
te contrasteren in de andere aria’s. Meer 
pit in haar dictie en meer expressie in haar 
frasering had dit eerbetoon goedgedaan. 

Jordi Kooiman 

Academy of Ancient Music, o.l.v. Richard 
Egarr, met Chen Reiss Immortal beloved 
Onyx € 18,99

Meeting Christ and 
reading Marx

Drie weken voor de dood van Leonard Co-
hen, eind 2016, verscheen wat velen zagen 
als zijn afscheidsalbum: You Want It Darker. 
Cohen klonk daarop breekbaar, beschou-
wend en bereid om te sterven: ‘I am ready 
my Lord’. Nu blijkt dat er tijdens de laatste 
muzikale sessies nog voldoende materi-
aal is blijven liggen voor nog een album. 
Cohen vroeg zijn zoon Adam nadrukkelijk 
om die overgebleven songs te voltooien. 
Adam Cohen riep de hulp in van verschil-
lende musici om de songs kleur te geven. 
Opmerkelijk genoeg is Thanks for the Dance 
opgewekter dan You Want It Darker. Zelfs 
Cohens stem klinkt lichter; in de mees-
te gevallen reciteert hij zijn poëtische 
teksten (Cohen begon als dichter, pas op 
zijn 33e werd hij zanger), maar een enkele 
keer zingt hij wel degelijk een melodielijn. 
Cohens teksten liggen niet alleen goed 
in het gehoor, aan het eind van zijn leven 
maakt hij ook de balans op: ‘I was always 
working steady / I never called it art / I got my 
shit together / meeting Christ and reading Marx.’ 
In zijn slotlied ‘Hummingbird’ geeft hij de 
achterblijvers het advies om schoonheid 
te zoeken in God en in de natuur. Cohens 
tekstuele rijkdom is verpakt in muziek 
die perfect past. Naast de gitaarpartijen 
horen we de Spaanse luit van Javier Mas, 
de harp van Beck en de zangstemmen 
van Jennifer Warnes en Leslie Feist in een 
indrukwekkende combinatie van Spaan-
se, Griekse, Mexicaanse en Canadese 
folkmuziek. 

Johan Bakker

Leonard Cohen Thanks for the Dance 
 Columbia € 16,99 
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CV-Koers, februari 2003 

Olleke-bolleke-theologie

In februari 2003 luidde Henk Bakker 
– baptistenvoorganger en docent aan 
de Evangelische Theologische Hoge-
school – de noodklok. Het draait in de 
praktijk van het evangelische geloof 
“vaak meer om het religieuze gevoel dan 
om het Woord van God”, stelde hij. Het 
interview uit 2003 maakte deel uit van 
een maandenlang lopende serie ‘Geloof 
en ervaring’. Was het in 2003 misschien 
nog noodzakelijk om gevoel en geloof 
meer met elkaar te verbinden, zeventien 
jaar later vraag je je weleens af of het, 
ook buiten evangelische gemeentes, een 
onsje minder mag. Wat dat betreft was 
Bakker – inmiddels hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit – zijn tijd ver vooruit. 
Het gaat steeds minder over God, vond 
Bakker, en steeds meer over “‘wat ik 
ervan vind’, ‘wat God mij zegt’ en ‘hoe 
God mij raakt’”. En dan gaan gelovigen 
zich als klant gedragen. “Men komt voor 
religieus entertainment, men wil zich 
geestelijk vermaken. De kerk wordt be-
schouwd als een site die men bezoekt, 
of een netwerk waar men mee verbon-
den is. Alles is los-vast. Als je niet snel, 
goedkoop en efficiënt als klant gehol-
pen wordt, dan zap je toch gewoon weg? 
Dat wordt wel de McDonaldisering van 
de kerk genoemd.”
Op de ‘gevoelsmarkt’ leer je nauwelijks 
denken en krijg je voornamelijk enter-
tainment: “sappige getuigenissen, ont-
roerende verhalen, verrukkelijke shows 
met gelikte muziek, zang en dans”.
Het gros van de evangelischen, stelde 
Bakker, is tegen traditie en tegen doc-
trine en heeft weinig behoefte om zich 
te laten onderwijzen. “Men houdt het 
liever bij een eigen olleke-bolleke-theo-
logie.”
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