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Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur. Het einde van de koude oorlog
was daar. Zou er nu een tijd van wereldvrede aanbreken? Francis Fukuyama
betoogde dat de liberale democratie zou gaan domineren. De geschiedenis
van ideologische strijd zou voorbij zijn.
Samuel Huntington toonde zich veel minder optimistisch en wat mij betreft
ook realistischer. In plaats van een ‘harmonieuze wereld’ zouden we terecht
komen in een context van een multipolaire en multiculturele wereld met
conflicten rondom de eeuwenoude culturele scheidslijnen tussen de beschavingen – met die tussen het Westen en de islam in de hoofdrol.
Inderdaad wordt het Westen uitgedaagd door de (radicale) islam in een
uitermate zichtbare confrontatie met IS, Boko Haram, Al Qaida et al. Maar
ook het Chinese staatskapitalisme dringt zich aan de VS en Europa op. En
Poetin met zijn Russische oligarcheneconomie laat zich ook gelden – en zeker
niet alleen in Oekraïne. Dit alles baart Europese politici kopzorgen. Daar komt
dan de verdeling van de vluchtelingenstroom uit Afrikaanse landen nog bij.
Wat de situatie ernstiger maakt is dat naast deze externe uitdagingen ons
werelddeel kampt met een aantal interne zwakten. Zo neemt de interne
hechtheid en stabiliteit van Westerse samenlevingen af: vormen van fatsoen,
tolerantie en beschaafdheid zijn soms ver te zoeken. Populisme en nationalisme steken her en der de kop op. Ook nemen de sociaaleconomische
tegenstellingen toe. Gebroken gezinnen en de negatieve demografische
ontwikkeling doen de rest...
Dit themanummer bespreekt een aantal van de genoemde botsingen en
ontwikkelingen. Op deze manier willen wij de lezers voldoende stof
bieden om over na te denken. De redactie zegt auteurs en geïnterviewden hartelijk dank voor hun bereidwillige medewerking.
Aan het colofon kunt u zien dat de samenstelling van de
redactie is gewijzigd. We heten Huibert Kik en Hermen
van Vliet van harte welkom in de redactie!
Jan Schippers, eindredacteur.
p.s.: Komt u op maandagavond 2 november ook naar de
Guido-lezing in Woerden? Prof. H.G.L. Peels hoopt dan te
spreken over religieus gemotiveerd geweld. Meer info volgt
op www.wi.sgp.nl.
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Kopzorgen over conflictstof en concurrentie
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Bijbelstudie

“Hij moet als koning heersen, totdat…”
1 Korinthiërs 15:25

Dr. H. Klink – predikant van de Hervormde Gemeente te Hoornaar

Overwegingen
bij Hemelvaart
en Pinksteren
Het woord ‘heersen’ roept bij velen geen positieve gevoelens op. We spreken over een
‘heerszuchtig iemand’. We zeggen over deze
of gene dat hij ‘overheersend’ is en bedoelen
er een karaktertrek mee aan te geven die verre van plezierig is. Toch zou het onterecht
zijn om bij het woord ‘heersen’ op voorhand
negatieve associaties te hebben. Dat iemand
heerst, kan ook goed zijn. De vraag is hóe iemand heerst.
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De goede herder en de valse leiders
Dit komt naar voren in Johannes 10. Jezus
spreekt over de goede Herder, die zijn schapen leidt en voor hen uit gaat en hen brengt
aan grazige weiden, dat wil zeggen in het koninkrijk der hemelen. Daartegenover staan
‘dieven en rovers’, die van elders inklimmen
en de schapen verleiden. Zij brengen niets
dan verwarring. De rover komt niet door de
deur. Hij werpt zich wel op als ‘herder’, maar
hij verstoort en brengt verderf.
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Valse messiassen
Als Johannes deze woorden schrijft, begrijpt
hij het beeld dat Jezus gebruikt beter dan
ooit. Hij is oud geworden en heeft gezien
welke ellende in Israël veroorzaakt werd
door valse messiassen, die het volk verleidden en het ertoe brachten om zich met geweld te keren tegen het door hen gehate
Rome. Zij ontketenden een opstand. Een totale catastrofe was in het jaar 70 na Chr. het
gevolg. Flavius Josephus doet er uitvoerig
verslag van. De haren rijzen iemand te berge
bij het lezen ervan. Welk een terreur er door
de opstandelingen, de zogenaamde ‘zeloten’

De rover komt niet door
de deur. Hij werpt zich wel
op als ‘herder’, maar hij
verstoort en brengt verderf.
werd uitgeoefend! Dertig jaar na Johannes’
dood zou een zoveelste valse messias, Bar
Kochba, opnieuw de lont in het vuur werpen.
Toen was de catastrofe nog groter als in 70
na Chr. Wie enigermate op de hoogte is van
de geschiedenis, herkent in de manier van
doen van deze valse messiassen veel van wat
we vandaag de dag tegenkomen bij terreurbewegingen als Al Qaeda en ISIS. Hoeveel
mensen terroriseren zij niet met de pretentie God een dienst te bewijzen. Inderdaad:
dieven en rovers!

Goede Herder
Als één ding duidelijk is, dan is het dat de
Here Christus op totaal andere manier
heerst. Ik ben de Goede Herder! Hij zaait
ZICHT 2015-2 | juli 2015

geen dood en verderf. Integendeel! Van meet
af aan was zijn optreden volstrekt anders. Jawel, Hij maakte door zijn wonderen en tekenen een geweldige indruk op het volk. Het
zou Hem weinig moeite gekost hebben om
het volk zo te bewerken dat het een opstand
zou beginnen. Sommigen spoorden Hem er
zelfs toe aan, maar Hij ging hen uit de weg.
Zó wilde Jezus niet regeren. Hij wilde dat
doen door te luisteren naar zijn Vader. Zo
kwam Hij naar Johannes, die preekte dat het
Koninkrijk der hemelen nabij was gekomen.
Velen lieten zich door hem dopen. Dat gold
ook voor Jezus. Op die manier kwam Hij naar
de schapen. De deurwachter (Johannes de
doper) deed de deur voor Hem open, God
wees Hem vervolgens aan als de Heiland der
wereld. Daarop begon Hij zijn schapen te
roepen: “Komt tot Mij allen die vermoeid en
belast zijt en Ik zal u rust geven.” Door heel
zijn manier van doen bracht Hij hen in de
grazige weiden van het Koninkrijk der hemelen dat in Hem nabij was gekomen en dat
bestaat in het breken met het kwade, in de
vergeving van de zonde en de vernieuwing
van het leven. Merkwaardig genoeg riep juist
dát verzet op. Daardoor liepen Hij en zijn
schapen gevaar. Hij liet zich door die vijanden grijpen en doden. Daarbij bad Hij nota
bene om vergeving voor degenen die Hem dit
aandeden, om vervolgens op te staan uit de
doden, om zo het eeuwige Koninkrijk van de
Vader te ontvangen!

De herder-koning
Deze Jezus Christus moet als koning heersen
over alle dingen. Hij doet dat ter wille van
zijn kerk. Hij doet dat in overleg met de Vader, die weet van ‘tijden en gelegenheden’,
zoals Jezus zelf zegt in Handelingen 1. Volgens Luther oefent Hij zijn macht uit met
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Maar Jezus regeert met zijn
‘linkerhand’ om het werk
met zijn ‘rechterhand’, dat
wil zeggen het werk dat Hij
het liefst doet, mogelijk te
maken
zijn rechter- en met zijn linkerhand. Met zijn
linkerhand doet Hij zijn oneigenlijke werk.
Dit werk verricht Hij wanneer een koning,
een keizer, een regime of een beweging een
blokkade opwerpt voor Jezus’ heilshandelen
en het leven van de kerk wil smoren. De geschiedenis laat voorbeelden zien van hoe
zulke regimes ineens tot een einde gebracht
kunnen worden. Soms catastrofaal, soms volkomen onverwacht, zoals met het vallen van
de Berlijnse muur. Maar Jezus regeert met
zijn ‘linkerhand’ om het werk met zijn ‘rechterhand’, dat wil zeggen het werk dat Hij het
liefst doet, mogelijk te maken. Dit eigenlijke
werk is het zaaien van het Woord van het
Evangelie. Met de linkerhand trekt Jezus een
voor door de wereldgeschiedenis om zo het
werk van zijn rechterhand, de verkondiging
van het Evangelie, vruchtbaar te laten zijn.

Elk schaap
Jezus regeert niet alleen in het groot. Hij
doet dat ook in het klein, dat wil zeggen in
het leven van het enkele schaap. Hij doet dat
vaak door schijnbaar eenvoudige dingen:
door de sfeer van liefde, die de omgang van
de christenen als het goed is, kenmerkt. In
een wereld waarin eigenbelang en liefdeloos-
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heid de toon aangeven, valt deze liefde op.
Hij doet dat door middel van een tekst uit de
Bijbel. Meer dan ooit begrijpen we de bedoeling van de woorden die in de Schrift tot ons
komen en ondervinden we de kracht ervan.
Ze veranderen ons en zorgen ervoor dat het
hemelrijk voor ons open gaat. Ze maken ons
immuun voor verzoekingen. De zonde heeft
geen vat meer op ons. Ze geven ons moed,
zelfs in tijden van gevaar en van martelaarschap, zoals christenen in het Midden-Oosten en Afrika vandaag de dag meemaken.

Christocratie
Jezus regeert. Wat daarmee gezegd is, kunnen we leren van de eerste christenen, die
aan den lijve vervolgingen meemaakten. De
wandschilderingen in de graven van de eerste christenen in Rome geven er iets van te
zien. We zien er de tekenen van de overwinning: een palmtak; Jona, die na drie dagen
uit de vis wordt gespuwd; de vele afbeeldingen van de goede Herder, die het schaap op
zijn schouders over de doodsrivier, de Jordaan, draagt tot in het hemelse Jeruzalem.
Ze leggen getuigenis af van de kracht die zij
ervoeren in het nabij zijn van de Verhoogde
Christus. Hij regeerde toen en gaf hen moed.
Hij doet dat ook nu. Hij staat ook nu, anno
2015, in voor zijn Kerk en Hij zal dat doen,
tot zijn overwinning volledig aan het licht
treedt. Dan is de kudde bij de kooi gekomen.
Het enkele schaap wordt erin gedragen en
kan gerust zijn. De kooi is de vrede van Christus, die eeuwig is. Alle vijanden moeten de
kracht van de liefde van deze Herder erkennen en zijn aan zijn voeten onderworpen.
Want Hij moet heersen en Hij doet dat als de
Koning, die Herder is.

Botsing der beschavingen | Drs. Ben Provoost, “Westen moet Russische propaganda pareren”
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interview

Het Westen heeft de crisis in Oost-Oekraïne niet zien
aankomen, zegt dr. Alfons Brüning, bijzonder hoogleraar
Orthodoxie en Vredesopbouw in Europa (Leerstoel Vrije
Universiteit in samenwerking met de Protestants Theologische Universiteit). Een spoedige oplossing voor het
conflict verwacht hij niet. Hij denkt dat alleen de sancties
die Europa en de VS aan Rusland hebben opgelegd niet
afdoende zullen zijn. „Het Westen moet ook de Russische staatspropaganda pareren.”
Door drs. Ben Provoost, redactielid

“Westen
moet Russische
propaganda pareren”
Interview met prof. dr. Alfons Brüning

Hoe heeft het volgens u tot de annexatie van de
Krim kunnen komen?
„De opvatting dat de Krim eigenlijk bij Rusland hoort, leeft al sinds 1991 onder de Russen; niet alleen bij de Russische bevolking,
maar ook bij een deel van de Russischtalige
bewoners van de Krim. Bovendien is de haven van de Zwarte Zeevloot in Sebastopol altijd een twistappel geweest. In 2009 stond in
de Rossijskaja Gazeta een artikel met de veelzeggende kop ‘Wij verliezen de Krim’. Het
ZICHT 2015-2 | juli 2015

ging over peilingen die aangaven dat bewoners van de Krim steeds minder genegen zijn
om naar Rusland terug te keren. In plaats
daarvan identificeren ze zich met de Oekraïense staat, waar zij zijn opgegroeid. Desalniettemin bestonden er in het Kremlin lange
tijd waarschijnlijk geen vastomlijnde plannen om de grenzen te veranderen. Concrete
plannen om de Krim in handen te krijgen,
ontstonden waarschijnlijk pas in november
2013 toen mensen de straat opgingen om te
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protesteren tegen de Russisch georiënteerde
president Viktor Janoekovitsj.”
Heeft het Westen in zijn verhouding tot Rusland
steken laten vallen?
„In het Westen ging men er meestal vanuit
dat Rusland en Oekraïne hun meningsverschillen wel onderling zouden regelen, zoals
dat sinds de jaren negentig herhaaldelijk gebeurde. De algemene verwachting was dat
spanningen, zoals die tussen de Krimtartaren en Russen, geleidelijk aan vanzelf zouden oplossen, of op zijn minst niet zouden
escaleren. Zoals ik het kan beoordelen, zijn
er door het Westen geen grove fouten gemaakt.”
Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkelingen tussen Rusland en het Westen sinds de annexatie van de Krim?
„Met het annexeren van de Krim heeft Rusland het internationale recht geschonden.
Deze daad van ongekende agressie was door
het Westen niet voorzien en heeft de politieke verhoudingen tussen beide kampen ernstig verstoord. Voorheen werd niet gedacht

Voorheen werd niet gedacht
dat Rusland het zou
aandurven om het
volkenrecht zo bruut te
schenden. Inmiddels is het
Westen hardhandig wakker
geschud
dat Rusland het zou aandurven om het volkenrecht zo bruut te schenden. Inmiddels is
het Westen hardhandig wakker geschud.
Zorgen maak ik mij over de propaganda op
de Russische staatstelevisie. De Maidanprotesten in 2013, die de val van Janoekovitsj
bewerkstelligden, werden door Russische
media voorgesteld als een opstand van Oekraïense fascisten, hiertoe aangemoedigd en
gefinancierd door het Westen. Bedenk dat
‘fascist’ sinds de Tweede Wereldoorlog een
beladen woord is in Rusland en Oekraïne,

Alfons Brüning
Prof. dr. Alfons Brüning werd in 1967 geboren in de Duitse plaats Beckum. Hij studeerde
moderne en Oost-Europese geschiedenis en slavistiek in Münster, Freiburg en Berlijn. In
2005 promoveerde hij aan de Freie Universität Berlin op zijn proefschrift Unio non est unitas;
over tolerantie en confessionalisering in Polen-Litouwen in de 16e en 17e eeuw. In datzelfde jaar
werd hij wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Oosters Christendom aan de
Radboud Universiteit te Nijmegen. Sinds 2012 bekleedt Brüning de bijzondere leerstoel
Orthodoxie en Vredesopbouw in Europa aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) en de
Protestants Theologische Universiteit (Amsterdam/Groningen). Hij doet daar onderzoek
naar de maatschappelijke betekenis van het Orthodoxe Christendom in (Oost-) Europa en
naar orthodoxe visies op Europa als vredesproject.
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min of meer een synoniem voor ‘bezetter’ of
‘moordenaar’. Zo was de Sovjet-Unie in de
‘Grote Vaderlandse Oorlog’ niet in oorlog
met de Duitsers, maar met de fascisten.
De propaganda werkt vooral op het platteland, en overal waar de televisie voor Russen
de enige nieuwsbron is. Russen in de steden
krijgen via internet ook andere signalen, zodat ze minder zwart-wit denken. Alle haatpropaganda ten spijt: vrijwel niemand in
Rusland wil echt oorlog met het Westen.
Voornaamste doel van alles wat op de Russische televisie is te zien, is het aanwakkeren
van de populariteit van Poetin.”
Is het opleggen van sancties door de EU en de VS
aan Rusland de best denkbare reactie op de annexatie van de Krim en de escalatie in Oost-Oekraïne?
„De beantwoording van deze vraag laat ik
graag over aan de experts. Wat ik erover wil
zeggen, is dat het duidelijk lijkt dat een gewapende tegenactie vrijwel zeker tot onbeheersbare escalatie had geleid. In 2014 werd
op veel plaatsen in Europa de Eerste Wereldoorlog herdacht. De Duitse minister van
Buitenlandse Zaken, Frank Walter Steinmeier, beriep zich in diverse interviews op het
boek De slaapwandelaars van de Engelse historicus Christopher Clark. Die schreef dat een
falen van de diplomatie in 1914 leidde tot
een wereldverwoestende oorlogscatastrofe.
De tijd zal leren of de sancties het gewenste
effect sorteren. Uit het verleden weten we
dat sancties ook averechts kunnen werken.
Mensen die door een verslechterende economie hard in de portemonnee worden geraakt, zullen eerder geneigd zijn te geloven
dat ze door externe vijanden worden bedreigd. Met alle mogelijke gevolgen van dien.
Behalve sancties denk ik dat het Westen misschien ook werk moet maken van het pareZICHT 2015-2 | juli 2015

ren van de Russische staatspropaganda. Dat
vereist veel kennis en voorbereiding. De propaganda van de Russen is zowel simpel als
slim. In veel voorstellingen zit een kern van
waarheid, maar dat wordt overdreven, vertekend en aangevuld met vijandbeelden, stereotypen en simplificaties van de werkelijkheid.
Hoewel ik zie dat de verslaggeving over de gebeurtenissen in de Oekraïne steeds beter
wordt, gebeurt het zelden dat onjuiste voorstellingen van zaken in mainstream Russische
media op rustige toon worden gecorrigeerd.”
De Russische economie gaat flink krimpen als gevolg van de sancties. Dat doet pijn bij de gewone
Rus. Hoe zullen zij hierop reageren als het ‘Krim-effect’ is uitgewerkt?
„Dat de gewone Rus de gevolgen van welvaartvermindering aan den lijve ervaart,
komt niet in de eerste plaats door de sancties
die het Westen heeft opgelegd, maar door
het economische systeem. Voor zijn welvaart
is Rusland grotendeels afhankelijk van de export van grondstoffen. Niettemin probeert
een aantal ideologen en Kremlinpropagandisten hun landgenoten te laten geloven dat
Westerse regeringen samenzweren tegen
Rusland. In intellectuele kringen krijgen zij
relatief weinig voet aan de grond. Maar daarbuiten vallen hun ideeën vaak in goede aarde. Voor de langere termijn is dat gevaarlijk.”
Hoe reageert de Russisch-Orthodoxe Kerk op de crisis tussen Oost en West?
„De Russisch-Orthodoxe Kerk is nooit verschoond gebleven van antiwesterse sentimenten. Maar de crisis in de Oekraïne heeft
dit een nieuwe impuls gegeven, waardoor
oecumenische, liberale en conservatieve
stemmen zijn verstomd, of op z’n minst naar
de achtergrond zijn verdwenen. Wel is er een
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aantal geestelijken die hun zorg uitspreken
over de groeiende sfeer van haat. Toen een
paar weken geleden priester Dmitrij Klimov
voor een kozakkenvereniging – allerminst
een forum voor de verdediging van liberale
waarden – erop wees dat christelijk patriottisme niet betekent anderen haten en dromen van imperiale grootheid, maar in plaats
daarvan iets doen voor land en landgenoten,
de Russische taal zonder fouten en scheldwoorden gebruiken, en naastenliefde of zelfs
vijandsliefde oefenen, was dat zeer opmerkelijk. De YouTube-video werd binnen korte
tijd vele malen bekeken. Het is lastig te zeggen of dit een hoopvol teken is. Agressieve
nationalisten kunnen op veel steun rekenen
van bepaalde kringen van geestelijken, maar
het lijkt alsof een gematigde en conservatieve, van oudsher invloedrijke stroming, nog
niet is verdwenen.”
“Over het algemeen is de rol van de Orthodoxe Kerk in Rusland en Oekraïne ambivalent. Enerzijds benadrukken de woordvoerders van het Moskouse patriarchaat
voortdurend hun vredesgezindheid en politieke neutraliteit. Het was dan ook merkwaardig dat de patriarch bij de feestelijke
ceremonie in het Kremlin naar aanleiding
van de ‘hereniging’ van de Krim niet aanwezig was. Terwijl de Krim nu langzamerhand
in een Russische provincie wordt getransformeerd, behoren de diocesen nog steeds tot
de Oekraïense Orthodoxe kerk van het patriarchaat van Moskou. Zij zijn dus niet ‘gerussificeerd’. Kort gezegd heeft de Orthodoxe
kerk in Rusland en Oekraïne vele gezichten.
Naast een aantal priesters, die in Rusland en
Oekraïne de agressie veroordelen en zich inzetten voor verzoening, staat een minstens
zo groot aantal die hun zegen geven aan de
militaire, zogeheten ‘verdediging van het
ZICHT 2015-2 | juli 2015

Heilig Rusland’. De Russische kerk draagt bij
aan het beeld van een ideologische tegenstelling tussen Oost en West. Dat geldt dan ook
voor de verhouding tussen kerk en staat. Anders dan vaak te horen is, denk ik niet dat in
Rusland kerk en staat per se een ideologische en structurele eenheid vormen. Rusland is geen theocratie. Maar veel ideologische elementen vallen samen met de
doctrine van Poetin, en veel geestelijken laten zich graag voor zijn karretje spannen.
Anderzijds doet lang niet iedereen eraan
mee.”
Welke overeenkomsten en verschillen ziet u tussen
de Koude Oorlog en de situatie nu?
„Het juiste antwoord hangt natuurlijk af van
welke periode van de Koude Oorlog men
voor ogen heeft; de sfeer was in de jaren vijftig van het afgelopen eeuw zeker anders dan
in de jaren tachtig. Wij hebben geen confrontatie zoals tijdens de Cubacrisis (in 1962,
red.), tussen communistische en kapitalistische blokken. De indruk van een – mogelijk
ook groeiende – ideologische of mentale tegenstelling tussen Oost en West kan men wel
hebben. Maar dat is slechts tot op zekere
hoogte juist. Vergeleken met de situatie in de
Koude Oorlog hebben wij veel meer mogelijkheden om, hetzij via internet en media,
hetzij door reizen en persoonlijke contacten,
een preciezer en genuanceerder beeld van
elkaar te krijgen. Dat wil niet zeggen dat dit
beeld dan noodzakelijk alleen aanleiding
geeft tot hoop en optimisme, maar de nieuwe mogelijkheden kunnen helpen om echte
tegenstellingen te onderscheiden van collectieve stereotypen en vijandbeelden. Trouwens, veel hiervan is te herleiden tot de laatste fase van de Koude Oorlog. Anderzijds zijn
er ook nieuwe breuklijnen die de Koude Oor-
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log nog niet kende. Ik bedoel die breuklijnen
die binnen Europa liggen, dus tussen staten
en mensen in West-, Oost- en Midden-Europa
zoals Polen en de Baltische staten, maar ook
tussen Europa en Oekraïne, dat in de Koude
Oorlog nog gewoon een deel van de Communistische Sovjet-Unie was. Veel Oekraïners,
die juist voor Europese waarden zijn opgestaan tijdens de Maidanprotesten, zijn tegenwoordig teleurgesteld door de Europese terughoudendheid en hun schijnbare gebrek
aan belangstelling. Dit roept de vraag op hoe
Europese waarden kunnen worden verdedigd, zonder door de verdediging zelf beschadigd te worden.”
Zullen beide partijen ooit een oplossing vinden voor
het conflict?
„Het zal niet zo gauw tot een volledige oplossing van het conflict komen. Dat heeft veel
tijd nodig, mogelijk de duur van een generatie. Er is echter hoop dat men over enige tijd
tot het inrichten van structuren komt, waardoor op den duur verdere escalatie kan worden voorkomen. De huidige wapenstilstand
in Oost-Oekraïne heeft hooguit een zeer beperkt effect. Oekraïne heeft tevens nog veel
opbouwwerk in het vooruitzicht en de situatie is daar in meer dan een opzicht erger dan
in Griekenland. Maar ook in Rusland is er
veel vrees voor een chaos zoals in de jaren
negentig, mede gevoed door samenzweringstheorieën. Een positief scenario bestaat in
het stoppen van de oorlog in Oost-Oekraïne
en het halt toeroepen van de Russische propaganda. Hieraan kan men misschien verder
werken. De toestand die dan wordt bereikt is
de toestand van ruim drie of vier jaren geleden. Dat is nog steeds ver weg van het ideaal,
maar het betekent wel een afbuigen van de
doodlopende weg van confrontatie.”
ZICHT 2015-2 | juli 2015

Veel ideologische elementen
vallen samen met de
doctrine van Poetin, en veel
geestelijken laten zich graag
voor zijn karretje spannen.
Michail Gorbatsjov, voormalig president van de
Sovjet-Unie, waarschuwde begin dit jaar voor een
nucleaire oorlog. Overdreven?
„Laten we dat hopen. Gorbatjsov argumenteert hier kennelijk langs de lijnen van de
jaren tachtig, waar de vrees voor een nucleaire oorlog bij de mensen in de Sovjet-Unie net
zo groot was als in het Westen. Maar veel
mensen van de middelste generatie in Rusland en Oekraïne kunnen zich deze tijd nog
goed herinneren. En misschien hoort Poetin
en zijn entourage daar gedeeltelijk ook bij,
in welke zin dan ook. Bovendien werden ook
toen nucleaire wapens vooral ingezet als
machtsmiddel. De dreiging was werkzaam
voor het bereiken van doelen bij onderhandelingen, terwijl iedereen wist dat met de
totale verwoesting als gevolg van het gebruik
van deze wapens geen doel kon worden bereikt. Niet lang geleden zei de Russische
mensenrechtenactiviste Liudmila Aleksejeva
in een interview dat de kans op een nucleaire oorlog nul is. Zij is geen sympathisant van
Poetin, maar kent hem wel persoonlijk. Volgens haar is Poetin iemand die zijn verstand
gebruikt en zal hij het nooit op een kernoorlog laten aankomen. Het lijkt dus niet waarschijnlijk dat een dergelijke oorlog tussen
het Westen en Rusland er ooit komt. Maar
dat is een rationeel antwoord. Er is ook veel
irrationalisme in het spel, wat men goed in
de gaten moet blijven houden.”
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thema

Is er sprake van een botsing van culturen of beschavingen tussen het Westen (Europa en VS) en de islamitische
‘oemma’ in en om de regio van het Midden-Oosten? Wie
met beleid wil reageren op conflicten in het Midden-Oosten en Afrika, moet wel de culturele en religieuze verscheidenheid tussen beschavingen onderkennen en begrijpen. Ook is een andere manier van reageren gewenst,
omdat veel strijdende partijen internationale spelregels
aan hun laars lappen.

Botsing van
beschavingen?
Henri Krooneman, student International Relations
aan de Rijksuniversiteit Groningen

Vluchtelingenstromen komen richting Europa als gevolg van burgeroorlogen in Libië en
Mali. Een Islamitisch kalifaat dat slachtoffers publiekelijk en op gruwelijke wijze executeert. Keer op keer worden we opgeschrikt
door geruchten van conflicten in Afrika en
het Midden-Oosten. Deze conflicten plaatsen
politieke wetenschappers, beleidsmakers en
politici in het Westen voor grote vragen.1
Hoe moeten zij de principes, strategieën en
doelen van strijdende partijen in Irak, Syrië,
ZICHT 2015-2 | juli 2015

Libië of Nigeria begrijpen? Zijn zij soms te
naïef als het gaat om het onderkennen van
de islamitische drijfveren van veel extremistische groepen? En wat zijn passende reacties op deze conflicten? Om dergelijke vragen te beantwoorden, is het noodzakelijk om
de fundamentele uitgangspunten te begrijpen van het wereldbeeld van strijdende partijen in het Midden-Oosten en Afrika, maar
ook die van het eigen Westerse wereldbeeld.2
Zodoende worden de contouren zichtbaar
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van de fundamentele verschillen tussen eeuwenoude beschavingen die aanleiding vormen voor botsingen in de 21e eeuw.

Fundamenten van de
Westerse beschaving
De fundamenten van onze Westerse beschaving liggen in belangrijke mate in het wereldsysteem dat ontstond na de Vrede van
Westfalen in 1648.3 Sindsdien ontstond een
systeem van soevereine staten die internationale afspraken maakten over politieke en economische betrekkingen en zelfs over oorlogsvoering. Deze afspraken vonden hun neerslag
in een uitgebreid raamwerk van internationaal en supranationaal recht en instituties
als de Verenigde Naties (VN). De doelen van
deze internationale samenwerking waren
duurzame vrede, veiligheid en welvaart.4
Hoewel niet elk land zich altijd aan de regels
van het internationale systeem hield, verschafte het een zekere duidelijkheid en voorspelbaarheid in de internationale politiek.
Voor veel westerlingen vormt het wereldsysteem van ‘Westfalen’, bewust of onbewust,
een belangrijke basis van het wereldbeeld.
De ‘kosmopolitische cultuur van moderniteit’ die binnen dit wereldsysteem ontstond,
heeft echter een sterk Westers karakter. Veel
islamitische groeperingen voelen zich niet
thuis bij deze cultuur van moderniteit en se-

Voor veel westerlingen
vormt het wereldsysteem
van ‘Westfalen’, bewust of
onbewust, een belangrijke
basis van het wereldbeeld
ZICHT 2015-2 | juli 2015

cularisme, van doorgeslagen genotzucht,
vrijheid, gelijkheid en broederschap.5 De
weerstand tegen Westerse culturele en politieke invloeden, die nog versterkt werd door
de politieke en economische onrust die volgde op de oorlogen tegen het terrorisme en de
Arabische opstanden, wordt momenteel
door extremistische groeperingen gemobiliseerd in hun gewapende strijd tegen hun autoritaire heersers en tegen het Westen.6

Fundamenten van de
islamitische beschaving
In de resulterende conflicten die vandaag de
dag spelen, wordt krachtig afstand genomen
van de ‘spelregels’ van het internationale
systeem. Dit blijkt onder meer uit de vele geweldplegingen door niet-statelijke actoren
zoals terroristen en extremistisch islamitische groeperingen. Landsgrenzen, ultiem
symbool van traditionele staatssoevereiniteit, worden door groepen als ISIS als irrelevant beschouwd bij het realiseren van hun
kalifaat.7 Het feit dat veel strijdende partijen
in de huidige conflicten in Afrika en het Midden-Oosten niet handelen volgens de internationale regels, stelt Westerse wetenschappers, beleidsmakers en politici voor grote
uitdagingen. ISIS en Boko Haram houden
zich niet aan het internationale recht, maar
aan de regels van hun geloofssysteem. Onlangs nog sprak ISIS-leider Al-Baghdadi de
volgende woorden: “De islam is nooit een religie
van vrede geweest. De islam is een religie van gevechten. Niemand zou moeten geloven dat de oorlog
die wij voeren er een is van de Islamitische Staat.
Het is de oorlog van alle moslims, maar de Islamitische Staat heeft een leidende rol. Het is een oorlog
van alle moslims tegen de ongelovigen.” 8 Deze uitspraak bewijst het ongelijk van hen die beweren dat ISIS “niet islamitisch” zou zijn.9
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Talloze moslims menen net als Al-Baghdadi
dat een gewapende ‘jihad’ tegen het Westen
noodzakelijk en verplicht is.10 Toch zijn godsdienstige overwegingen niet de enige oorzaak van de hedendaagse conflicten, zelfs
niet in het geval van Islamitische Staat.

Botsing van beschavingen anno 2015
De ‘Clash of Civilizations’-theorie van de
Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington (1927-2008), werpt een interessant licht
op de huidige conflicten in Afrika en het Midden-Oosten. Begin jaren ‘90 van de vorige
eeuw, net na de Koude Oorlog, beargumenteerde Huntington in het blad Foreign Affairs
dat globalisering zou leiden tot meer botsingen tussen beschavingen. Conflicten zouden
niet meer primair politiek of materieel van
aard zijn, maar cultureel en religieus.
Daarbij verdeelde Huntington de wereld in
elf beschavingen, waaronder ‘het Westen’ en
‘de islamitische wereld’.11 Natuurlijk verklaart
deze theorie niet alle kenmerken van de conflicten die op dit moment spelen in Afrika en
het Midden-Oosten. Zo spelen ook politieke,
economische, sociale en militaire factoren
een belangrijke rol, en laten botsingen binnen
beschavingen, bijvoorbeeld tussen soennieten en sjiieten, zich niet door de theorie verklaren. Toch zijn veel hedendaagse conflicten
in bepaalde opzichten wel degelijk verklaarbaar vanuit het perspectief van Huntingtons
theorie. Veel islamitische groeperingen strijden namelijk voor een zuiver-islamitische cultuur via gewapend verzet tegen een onzuivere, door de Westerse cultuur besmette,
islamitische wereld. Natuurlijk is dit essentialistisch en ietwat ongenuanceerd verwoord,
maar het zijn confrontaties tussen Westers
secularisme en islamitische tradities. Vrijheid en gelijkheid versus traditionele verhouZICHT 2015-2 | juli 2015

dingen; verlichting versus geloof. Zo beschouwd kunnen de huidige conflicten in het
Midden-Oosten en Afrika inderdaad gezien
worden als botsing der beschavingen.
In het geval van de Islamitische Staat wordt
op een bijzonder wijze gepoogd om die zuiver-islamitische wereld, dar-al-islam, te creëren. Op basis van een historisch precedent
werd een kalifaat opgericht. Door middel
van excessief geweld wordt gepoogd bekendheid, aanhang en invloed te verwerven in
Irak, Syrië en ver daarbuiten. Professionele
oorlogstactieken worden toegepast om politiek en economisch belangrijke plaatsen te
veroveren. Aldus zien overheden in Afrika,
het Midden-Oosten en, uiteindelijk, het Westen zich geconfronteerd met een schijnbaar
ongrijpbare en onvoorspelbare vijand die, op
basis van de Koran, tot het uiterste gaat om
zijn doelen te bereiken. In die zin bestaat er
geen enkele ruimte voor naïviteit.

Herbezinning op buitenlands beleid
Veel strijdende islamitische groeperingen in
het Midden-Oosten en Afrika nemen afstand
van Westerse culturele invloeden, met name
van het atheïsme, de vrije seksualiteit, extreme emancipatiedrift en de consumptiemaatschappij. Afkeer van dergelijke Westerse invloeden is niet onterecht, dat zouden
christenen ook zeker moeten beamen. Toch
zijn er ook Westerse culturele verworvenheden die het verdedigen waard zijn. Westerse
overheden dienen vaak nog wat Augustinus
‘het gemeenschappelijke goed’ noemde.12 Het
doorgeslagen vrijheids- en gelijkheidsdenken is
geen zaak om trots op te zijn of om te willen
exporteren, maar trots op de waarborging van
vrijheid en gerechtigheid is dat wel. Daartoe
draagt de overheid het zwaard. De rechtsstaat
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en de vrede en orde die binnen en tussen onze
landen worden bewaard, zijn hier belangrijke
uitingen van. Daar mogen we voor staan.

van landen als Rusland en China, moeten we
overigens erkennen dat het ‘model van Westfalen’ onder grote druk staat.

Als het gaat om met beleid te reageren op
conflicten in het Midden-Oosten en Afrika,
past het om de culturele en religieuze verscheidenheid tussen beschavingen te onderkennen en te begrijpen. Omdat veel strijdende partijen internationale spelregels
negeren, zijn tevens nieuwe manieren van
reactie nodig. Een aantal kenmerken van het
Westerse buitenlandbeleid van de laatste decennia verdient wellicht grondige heroverweging. Denk aan het streven naar regime
change of het creëren van extreme vijandbeelden (zoals de uitspraak van ex-president
G.W. Bush over vijandige staten als de axis of
evil). Niet alleen met het oog op de activiteiten van groeperingen als Islamitische Staat,
maar ook gezien het internationale beleid

Slotoverwegingen

Noten
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Zonder naïef te zijn over de religieuze drijfveren en het gewelddadige karakter van groeperingen als Islamitische Staat, is het wellicht de
roeping van een christenpoliticus om te blijven zoeken naar mogelijkheden om verzoening tussen beschavingen te stimuleren.14 Om
te kiezen voor een benadering die gericht is op
de uitwisseling van, juist ook in Bijbels licht,
goede zaken, zoals de bescherming van recht,
orde, veiligheid en geloofsvrijheid. Van een
(christen)politicus vergt dit inzicht, tact en
wijsheid. In Mattheüs 10:16 zegt Jezus: “Ziet, Ik
zend u als schapen in het midden van de wolven;
weest dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht
gelijk de duiven.” Zou deze tekst ook niet gelden
voor de hedendaagse politicus of diplomaat?

Zo zijn de overeenkomsten tussen de huidige conflicten en, bijvoorbeeld, de Tweede Wereldoorlog, toen geallieerde
legers vochten tegen legers van de As-mogendheden, ver te zoeken.
Zo sprak de Oosterse dichter Sun Tzu ooit: “Ken uw vijand en ken uzelf en u kunt honderd oorlogen voeren zonder
mislukking.”
Zie over de Dertigjarige Oorlog en de Vrede van Westfalen onder meer Palmer, Colton & Cramer, A history of the
modern World – to 1815, Londen 2007.
Zie de Preambule van het Handvest van de Verenigde Naties.
Ook een staat als Rusland ziet zich bedreigd door de opmars van liberale Westerse normen en waarden die hun
traditionele normen en waarden onder druk zetten. Zie voor een interessant artikel over de Russische ‘mindset’
onder meer het artikel van Mark Galeotti en Andrew S. Bowen, ‘Putin’s empire of the mind’, Foreign Policy, 21 april
2014.
Veel moslims zien hun autoritaire overheden als handlangers van het Westen die de cultuur en godsdienst van
hun land verkopen in ruil voor geld en macht. Het Westen wordt gezien als de medeveroorzaker van veel problemen.
Zie voor een interessant overzicht van het ontstaan van Islamitische Staat het boek van Trouw-journaliste Judit
Neurink, ‘De oorlog van ISIS’, Schoorl 2015.
Zie bijvoorbeeld het artikel in NRC, ‘Na half jaar stilte laat IS-leider van zich horen in boodschap’, 15 mei 2015.
Zie onder meer ‘Obama: Islamitische Staat is noch Islamitisch, nog een staat’, Elsevier, 11 september 2015.
Toch moet niet vergeten worden dat op veel plaatsen op aarde moslims en christenen eeuwenlang in vrede hebben
samengeleefd, en dat veel moslims de ‘jihad’ niet zien als een gewapende strijd tegen ongelovigen, maar primair
als een innerlijke strijd tegen de zonde.
Huntington definieerde het begrip ‘beschaving’ als ‘culturele entiteit’. “European communities will share features that
distinguish them from other Arab or Chinese communities. Arabs, Chinese and Westerners, however, are not part of any broader
cultural entity. They constitute civilizations.” Zie Samuel Huntington, ‘The Clash of Civilizations?’ Foreign Affairs 1993/3,
p. 22-49.
Volgens Augustinus dient de door God geroepen regering “the common good” ofwel het algemene goed voor het
volk dienen. Dit ‘algemene goed’ wordt vaak gedefinieerd als een situatie van vrede, orde, recht en welvaart. Ook
seculiere overheden kunnen en moeten hiernaar streven.
Overigens kan in het kader van landsverdediging of in gevallen van genocide gewapend optreden nog altijd noodzakelijk zijn. Het gaat dan om zogenaamde ‘gerechtvaardigde’ oorlogen. In dat licht is de Nederlandse inzet van
F-16’s in Irak ter bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen aldaar alleszins gewenst.
Zie Mattheüs 5:9. Een goed voorbeeld hiervan is het recente pleidooi van de SGP voor de terugkeer van een anti-haat-tribunaal in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Zie <www.sgp.nl/Actueel/Stop%20het%20haatzaaien.wli>.
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Euro en cultuur
Wie Nederland en Griekenland vergelijkt, ziet dat er verschil is in economische cultuur. Velen roepen dan dat Grieken lui zijn en Nederlanders hard
werken. Dat klopt echter niet. Een Griekse werknemer werkt gemiddeld 2034
uur per jaar, een Nederlandse slechts 1381.
De Grieken moeten dat doen, omdat ze per uur weinig verdienen. Nederlandse werknemers halen echter een zeer hoge arbeidsproductiviteit. In Griekenland is die slechts de helft van wat in Nederland wordt gehaald. Daardoor
wordt in Griekenland per saldo veel minder verdiend. Grieken zijn dus niet lui,
maar wel minder slim in het goed organiseren van werk. De Griekse managementcultuur schiet grandioos tekort om productie en verkoop goed te
organiseren.
Dit simpele verschil in cultuur is een voldoende argument om tegen
een gezamenlijke munt te zijn. De euro is niet voor niets een ramp.
Veel landen zijn in een muntunie samengevoegd die niet bij elkaar
horen wat hun werkcultuur betreft (ik zie maar even af van alle
andere relevante verschillen zoals geografische ligging, grondstoffen,
bevolkingsdichtheid en omvang van de beroepsbevolking). Als
landen met een verschil in verdiencapaciteit onder één munt
worden gebracht, zullen de rijke landen moeten gaan
betalen voor de arme. Dat is een simpele economische wet. Waar vroeger aanpassingen aan wisselkoers en rente soelaas boden, kan dat nu niet meer.
Moeten gaan betalen voor een ander hoeft geen
ramp te zijn. Het kan tot de cultuur behoren om dat
fijn te vinden. Maar in dit geval hebben weinigen
last van dat gevoel. En dat kan ertoe leiden dat het
politiek draagvlak voor de euro alsnog verdampt.
Dat zou wel eens nodig kunnen zijn om het
economische drama rond de euro daadwerkelijk op
te lossen.
Elbert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid voor de SGP
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interview

Keren de tijden van de godsdienstoorlogen weer terug?
Een oppervlakkig waarnemer van historie en actualiteit
zou wellicht tot die slotsom komen. Maar het ligt toch
heel anders, zo betoogt dr. S. Janse uit Ameide. Hij maakte grondig studie van het fenomeen geweld, met name
in het Nieuwe Testament, maar ook in de Koran. Zowel
christenen als moslims doen er goed aan de geweldsteksten in hun bronnen grondig te doordenken.

Door drs. Jan Schippers, directeur WI-SGP

“Het geweld zit niet in
de religie, maar in de
menselijke geest”
Interview met dr. S. Janse,
nieuwtestamenticus en emeritus-predikant
Religie is een bron van geweld, zo is de algemene
opvatting van velen in onze samenleving. Hoe kunnen we deze opvatting volgens u het beste bestrijden? Sommigen menen dit te doen door te wijzen
op het vele geweld op basis van seculiere ideologieën
en de vredelievende kant van godsdienst te benadrukken. Maar we worden toch niet zelf schoon
door met modder naar anderen te gooien?
“We moeten niet met modder gooien naar
anderen, maar morele zelfverdediging is net
ZICHT 2015-2 | juli 2015

zo legitiem als fysieke. Karen Armstrong
heeft in haar laatste boek In naam van God.
Religie en geweld, het geweld van seculiere staten en groepen nog eens op een rij gezet. Zo
bont als het communistische regime in het
huidige Noord-Korea heeft het christendom
het nooit gemaakt. De seculiere humanist
maakt het zich vaak te gemakkelijk: hij kiest
een paar hoogstaande, verlichte geestverwanten uit het verleden uit en voert met
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deze morele keurtroepen de aanval uit op
‘het christendom’ en ‘de islam’, of ‘de religie’,
waar natuurlijk veel op aan te merken is.”
Schuilt er een groter geweldspotentieel in het monotheïsme dan in het polytheïsme, zoals bijvoorbeeld
dr. Paul Cliteur betoogt?
“De kritiek van dr. Cliteur raakt de discussie
die de Egyptoloog Jan Assmann uit Heidelberg aan het eind van de vorige eeuw heeft
aangezwengeld. Met Mozes zou er iets absoluuts, fanatieks, onverdraagzaams in het
menselijk doen en denken zijn geslopen: er
is maar één waarheid en iedereen zal op
straffe des doods aan deze waarheid moeten
geloven en gehoorzamen. Daar ligt inderdaad een verzoeking. Maar de oplossing ligt
niet in een oeverloos relativisme. We zien
trouwens ook dat de relativisten altijd nog
absolute punten kennen, bijvoorbeeld hun

De grote kunst van het
geloof is om wat als een
laatste waarheid op je af is
gekomen niet te
verloochenen en tegelijk de
ander de vrijheid te geven
om andere keuzes te maken

relativisme zelf. Of het gelijkheidsbeginsel.
De grote kunst van het geloof is om wat als
een laatste waarheid op je af is gekomen niet
te verloochenen en tegelijk de ander de vrijheid te geven om andere keuzes te maken.
Omdat christenen weten dat het laatste oordeel in Gods handen ligt. Daar begint de

Sam Janse
Dr. S. Janse (1949) is nieuwtestamenticus en emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in
Nederland. Hij studeerde theologie aan de universiteiten van Utrecht en Göttingen. Hij
diende de gemeenten in Nigtevegt, Vriezenveen, Woerden en Driebergen. In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een dissertatie over Paulus en Jeruzalem, een
onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met
bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties. Dr.
Janse was verbonden als docent Nieuwe Testament aan het Baptistenseminarium te Bosch
en Duin (thans Barneveld) en verzorgde ook colleges aan de Protestantse Theologische
Universiteit in Kampen en Leiden. Van zijn hand verschenen onder meer De tegenstem van
Jezus. Over geweld in het Nieuwe Testament en De apocriefen. Inleiding op de deuterocanonieke
boeken, Zoetermeer 2000. Daarnaast schrijft hij regelmatig artikelen in theologische tijdschriften. In 2007 werd hem de gouden erepenning toegekend door Teylers Godgeleerd
Genootschap te Haarlem op grond van de ingezonden studie over het gebruik van Psalm 2 in
het vroege jodendom en het vroege christendom (tot en met Justinus). In juni 2008 is deze
studie in het Engels verschenen bij uitgeverij Peeters in Leuven.
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ware tolerantie. Alleen iemand die weet van
waar en onwaar, weet ook wat tolerantie is:
dragen, verdragen van wat zwaar en moeilijk
is en de leugen te dulden. Dat het geweld
niet in de religie als zodanig zit, maar in de
menselijke geest, blijkt uit het feit dat ook
godsdiensten als het hindoeïsme en boeddhisme hun portie geweld kenen. Denk aan
de positie van christenen in India en van
moslims in Birma.”
Zit het geweld al in de bronteksten van jodendom
en christendom, in de Bijbel?
“Geweld is moreel niet zonder meer te veroordelen. Ik ben geen pacifist. Ik aanvaard
dat er soms gedood moet worden ter wille
van het leven. Mijn moeite begint bij onterecht en disproportioneel geweld. Om met
het laatste te beginnen: volgens Numeri 15
vers 35 moet de sabbatsschender gestenigd
worden. Volgens mij heeft ook de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging er nooit bij
het bestuur van de SGP op aangedrongen om
dit in het partijprogramma op te nemen.
Waarom eigenlijk niet? De zondag wordt in
de reformatorische kring gezien als een verschoven sabbat en de theocratische gedachte
van het Oude Testament wil men vast houden. ‘Gods Woord verandert niet’ is een bekend adagium in de refo-wereld. En toch
blijft deze tekst een dode letter. Men pleit
niet voor invoering ervan. Ik denk dat dit
komt omdat men aanvoelt, zonder dit theologisch te verantwoorden, dat steniging sowieso een te gruwelijke straf is voor welk
vergrijp ook maar. En dan het gebod om met
de ouders de kinderen te straffen, bijvoorbeeld in het verhaal van Achan. Dat past in
een cultuur waarin in collectieven wordt gedacht en straf ook collectief wordt uitgeZICHT 2015-2 | juli 2015

deeld. Het past niet meer bij ons, individualistische westerlingen. Ik erken dat ons
individualisme van de Bijbel ook wel wat leren kan, maar collectieve straffen ervaren
wij als onrechtvaardig en ik geloof niet dat
we daarmee op een verkeerd moreel spoor
zitten. Kortom, er moet een grondige doordenking komen van de geweldsteksten in de
Bijbel, van de cultuur waarin ze zijn ingebed
en de manier waarop we deze teksten laten
spreken in onze cultuur. We noemen zo’n
denkproces in de theologie ‘hermeneutiek’.
Als de reformatorische wereld iets nodig
heeft, is het diepgaande hermeneutische bezinning.”
En hoe ligt dat in de Koran?
“Daar is het geweld niet minder. ‘Dood de afgodendienaars, waar ge hen aantreft’, zegt
Soera 9:5 en Soera 47 spreekt over een bloedbad dat onder ongelovigen moet worden
aangericht. Er zijn moslims die dit onverkort
handhaven en toepassen en daarnaast zijn er
moslims die worstelen met de vraag hoe je
deze teksten recht kunt doen zonder dit
bloedbad daadwerkelijk aan te richten.
Nu is er niet alleen de Koran, maar is ook de
Hadith, de overleveringen over het leven van
Mohammed en er is de Sharia, de juridische
corpora die het persoonlijke en openbare leven ordenen. Hadith en Sharia hebben voor
moslims groot gezag en zijn vaak richtinggevend bij de uitleg van Koranverzen. In deze

Als de reformatorische
wereld iets nodig heeft,
is het diepgaande
hermeneutische bezinning.
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schrifturen zit ook een behoorlijk portie geweld. Een voorbeeld: in alle wetsscholen die
in de Sharia aan het woord komen, staat op
geloofsafval de doodstraf. Gematigde moslims vinden dit een heikel punt, waar ze liever niet over spreken. Maar dat lost het probleem niet op. Net als christenen moeten
moslims hun lastige bronteksten doordenken en bespreken.”
Welke rol spelen de onderscheiden tradities hierbij
in het matigen of het aanwakkeren van het geweldspotentieel in de bronteksten?
“Dat is een grote vraag waar ik maar een
paar opmerkingen bij kan geven. In de rabbijnse traditie zien we een humaniserende
tendens. Strenge wetsbepalingen waarbij
bloed kan vloeien worden met zoveel secundaire bepalingen omgeven (bijv. de eis van
een aantal getuigen) dat het geweld er gro-

De mainstream wereldislam
heeft wel een behoorlijke
portie geweld in het
ideaalplaatje van religie
zitten
tendeels uitgefilterd is. Dat heeft natuurlijk
te maken met de politieke noodzaak: Joden
waren ondergeschikt en konden hun eigen
wetten niet uitvoeren, maar het heeft ook
een verinnerlijkte houding opgeleverd.”
“Bij de kerkvaders zijn er twee lijnen aan te
wijzen. De theoloog Origenes schreef preken
over Jozua en vergeestelijkte alle KanaänieZICHT 2015-2 | juli 2015

ten, Moabieten en Ferezieten: het waren ondeugden die de gelovigen bij zichzelf bestrijden moesten, want de ergste Kanaänieten
zaten in het eigen hart. Met een groep theologische studenten heb ik deze teksten wel
eens gelezen en het aardige was, dat men de
exegetische methode van Origenes verwierp
(vergeestelijking) en uiteindelijk toch tot een
vergelijkbaar homiletisch resultaat kwam.
Anderzijds kent de Vroege Kerk ook vreselijke ‘Adversus Iudaeos-teksten’: preken en traktaten van christelijke theologen tegen de Joden, waarin niet alleen getheologiseerd
werd, maar ook werd opgeroepen tot geweld
tegen Joden. Dat is lectuur waar we in onze
eeuw niet vrolijk van worden.”
“In de islam is er ook een breed spectrum
van meningen en posities aan te wijzen. Wat
wil je ook? In zo’n wereldgodsdienst kun je
in principe elke mening wel vinden. Is het
niet in de zevende eeuw, dan wel in de veertiende of eenentwintigste eeuw. Is het niet in
Saoedi-Arabië dan wel in Maleisië of Pakistan. Maar de mainstream wereldislam heeft
wel een behoorlijke portie geweld in het ideaalplaatje van religie zitten. Men ervaart ook
geen probleem met het geweld van Mohammed tegen polytheïsten, Joden en christenen
en evenmin met de islamitische veroveringen in het verleden. Geweld tegen homo’s en
geloofsafvalligen wordt in brede kring gedragen, verdedigd en gepraktiseerd. De journalist Joris Luyendijk heeft een poos in Egypte
gezeten en schrok van wat de doorsnee Egyptische moslim over homo’s en Joden zegt.”
U publiceerde een studie onder de titel De tegenstem van Jezus. Ziet u het Nieuwe Testament als
een correctie op het Oude Testament? Wat vindt u in
dit verband van de kritiek vanuit de rabbijnse tradi-
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tie op christenen dat het hen wel goed uitkomt om
de Thora te typeren als een ‘bloedig boek’ en het
Evangelie als een boodschap van liefde en vrede?
“Ik denk dat het te boud is om het Nieuwe
Testament zonder meer als correctie op het
Oude Testament te zien. De schrijvers van het
Nieuwe Testament zeggen dat Gods heilsbeloften in Jezus Christus vervuld zijn. Daarbij
is het wel zo dat bepaalde lijnen doorgetrokken worden en andere niet. Gods onvoorwaardelijke vergeving die ons in het Oude
Testament al wordt verkondigd, wordt vlees
en bloed in Jezus Christus. Continuïteit dus.
Maar de theocratie wordt in het Nieuwe Testament niet opnieuw geproclameerd, althans
niet in de staatkundige zin. De vorm van het
nieuwe godsvolk is de gemeente en niet de
staat. Op dat punt is er discontinuïteit. Soms
zou je inderdaad van correctie kunnen spreken. Als Jezus bijvoorbeeld de discipelen bestraft omdat ze, net als Elia, vuur willen laten neerdalen op de Samaritanen. Daar zit
toch iets in van: nu we met de woorden en de
daden van Jezus zijn geconfronteerd, moeten
we zoiets niet meer willen. Laten we Oude en
Nieuwe Testament dus niet tegen elkaar uitspelen. Er is wel een leerproces van Oud naar
Nieuw. De parallel daarvan zien we trouwens
in het rabbijnse jodendom waarin geweldsteksten ook ‘gehumaniseerd’ worden.”
Is de ‘Constantijnse wending’ volgens u te typeren
als ‘de zondeval van het christendom’ (vgl. Heering)?
“Zwart-wit liggen de dingen zelden in de geschiedenis, er zit heel veel grijs tussen. Maar
macht corrumpeert en daar zijn maar weinig uitzonderingen op. Zo is het ook onder
Constantijn gegaan. Bisschoppen die een generatie eerder nog vervolgd werden, zaten
nu naast de keizer aan tafel. Onder de
ZICHT 2015-2 | juli 2015

Natuurlijk spreken we
individuele moslims niet
aan op wat extreme
moslims in naam van Allah
en Mohammed doen. Wel
mogen we een appèl op hen
doen: in het Westen zijn
jullie degenen die het
dichtste bij hen staan
niet-christelijke keizers horen we christelijk
protest tegen de roverspraktijken van de Romeinse staat. Constantijn en zijn opvolgers
verschilden in oorlogvoering en geweldsuitoefening niet van hun heidense voorgangers,
maar de christelijke kerk hield zich stil, op
een enkele uitzondering na. Bisschop Ambrosius had de euvele moed om de keizer de
eucharistie te weigeren toen hij zijn troepen
in de oproerige stad Thessalonika een bloedbad had laten aanrichten.”
De laatste tijd geven zgn. ‘gematigde’ moslims aan
dat zij er niet van gediend zijn om aangesproken te
worden op het vele geweld dat in naam van de islam wordt uitgeoefend. Is het terecht om moslims in
het westen ter verantwoording te roepen voor islamistisch geweld in bijvoorbeeld Irak, Libië, Nigeria
en Syrië?
“Hier luistert het nauw. Natuurlijk spreken
we individuele moslims niet aan op wat extreme moslims in naam van Allah en Mohammed doen. Alsof het hun persoonlijk is
aan te rekenen. Wel mogen we een appèl op
hen doen: in het Westen zijn jullie degenen
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die het dichtste bij hen staan. Jullie zijn in de
eerste plaats geroepen om met extremistische moslims in gesprek te gaan. Er zijn ook
vragen te stellen aan de gematigde moslims.
Hoe komt het dat de meeste terroristen in
deze wereld moslims zijn? En: zit het geweld
misschien zo diep in de islam dat het niet
vreemd is dat het telkens weer opnieuw boven komt? En: wordt er kritisch nagedacht
over het islamitisch geïnspireerd geweld dat
we in de eeuwen hebben kunnen zien: veroveringstochten in naam van Allah, repressieve tolerantie of overduidelijke intolerantie tegenover niet-moslims tot op de dag van
vandaag, structureel en maniakaal geweld
tegen andersdenkenden in een land als Pakistan, rabiaat antisemitisme in vrijwel de
hele moslimwereld enz. enz.? Bent u niet
medeverantwoordelijk voor de voedingsbodem van het geweld dat we bij ISIS in demonische proporties terugvinden? Is ISIS op
zijn minst niet een gezicht van de islam?”
In 2006 schreef u in een bijdrage voor Zicht ‘De islam is opgedoken in onze westerse cultuur en zal
niet meer verdwijnen. We moeten er mee rekenen,
we moeten er mee leven.1’ Dienen christenen het gesprek met moslims aan te gaan of is verkiezen van
het isolement een veiliger route? Als christenen het
gesprek aangaan, welke benadering adviseert u en
voor welke valkuilen dienen ze alert te zijn?
“Natuurlijk moeten christenen voor het gesprek kiezen. Dat is de grote traditie van de
kerk vanaf de kerkvader Johannes Damascenus die in het begin van de achtste eeuw
het gesprek met de islam voerde. De eerste
die we kennen. In het isolement blijkt onze
zwakte. We hebben dat gesprek niet altijd
goed gevoerd. Godsdienstgesprekken ontaardden in het verleden vaak in scheldpartijen. Over en weer. Die valkuil is er nog steeds.”
ZICHT 2015-2 | juli 2015

In het isolement blijkt onze
zwakte. We hebben het
geloofsgesprek niet altijd
goed gevoerd
“Een andere valkuil is het relativisme. Eigenlijk is dat gebrek aan kritisch vermogen: alles wat zich aandient, is even waar. Sommige
christenen die dat gesprek met moslims aangaan roepen bij mij wel de vraag op of ze zelf
geworteld zijn in de christelijke traditie. In
het gesprek zie ik namelijk wel eens de asymmetrische verhouding van de moslim die gelooft in Allah en zijn profeet Mohammed en
de christen die gelooft in de dialoog. Dat levert weinig op, hooguit bevreemding aan de
andere kant.
In het echte gesprek luister je naar de ander,
vraag je je af of die ander wellicht een punt
heeft en laat je zien wat de kern is van wat je
zelf gelooft. Kritische vragen hoef je daarbij
niet uit de weg te gaan. De geloofsinhoud kan
in zo’n gesprek niet afwezig zijn, maar staat
nooit los van de geloofshouding. Ik bedoel dat
redeneringen en theorieën in zo’n gesprek
weinig zullen uitrichten. Het gaat hier om
een authentiek geloof, dat de woorden vindt
om duidelijk te maken wat wezenlijk is in
het christelijk geloof.”
Stel dat u zich als christen in de politiek begeeft,
waar zou u dan de voorkeur aan geven: de meerderheidspositie (‘macht zonder overtuigingskracht’) of
de minderheidspositie (‘invloed door overtuiging
van de ander’)?
“Politiek waarbij het alleen om macht gaat is
onvruchtbaar en zelfs kwaadaardig. Ik denk
dat zo’n omslag van ‘macht als middel’ naar
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‘macht als doel’ sluipend gaat en dat politici
zelf vaak niet in de gaten hebben dat het gebeurt. Ik besef wel dat het in de politiek niet
zonder macht kan, ook dat daarbij compromissen moeten worden gesloten. Daarbij
moet de politicus zich voortdurend afvragen
of het gesloten compromis niet het uitgangspunt aan het worden is voor een volgend
compromis. Met andere woorden: blijf je bewust van waar je vandaan komt en hoe ver je
gaan wilt. En weet op welk moment je eruit
stapt en overgaat tot getuigenispolitiek. Het
is het bekende dilemma van de burgemeester in bezettingstijd.”
In 2006 schreef u ook: ‘Zo voorzichtig als de overheid
moet zijn ten aanzien van de religieuze dimensie
van de islam, zo doortastend moet ze zijn als het om
de politieke verschijningsvorm ervan gaat.2’ Geldt
dit adagium nog steeds of is uw inzicht op basis van
de ervaringen in de afgelopen jaren gewijzigd?
“Dat is nog onverkort van kracht. Het is een
moeilijk punt omdat moslims deze tweedeling van huis uit niet kennen. Religie en politiek zijn daar hol en bol. Armstrong heeft in
haar eerder genoemde boek nog eens laten
zien dat voor niet-westerse culturen heel het
leven religieus bepaald is. Mohammed is
vanaf zijn tijd in Medina prediker èn aanvoerder. Het christendom heeft wat meer oefening gehad in het onderscheiden van kerk
en staat omdat het zich eeuwenlang moest
ontwikkelen zonder politieke macht, soms
zelfs tegen de macht in. Toch is kerk en staat,
religie en politiek pas na de Verlichting definitief uit elkaar gehaald. De SGP heeft daar
lang tegen geprotesteerd, maar zal zich tus-

sen een seculiere samenleving enerzijds en
een islamitische theocratie anderzijds opnieuw moeten bezinnen op artikel 36 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis. Een waterscheiding tussen politiek en religie lijkt me
niet gelukkig, maar anderzijds houdt een islamitische theocratie christenen ook een
spiegel voor: wat kan er niet allemaal misgaan als gelovigen in de samenleving gehoorzaamheid aan Gods geboden afdwingen?”
Hoe kan een wijs politicus het geweld indammen? Is
een vorm van samenwerking tussen ‘kerk’ en ‘staat’
volgens u hierin gewenst – denk hierbij bijvoorbeeld
aan de benadering van Job Cohen (als burgemeester
van Amsterdam). Of is de steviger taal van Ahmed
Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) nodig?
“Aboutaleb heeft veel krediet opgebouwd
omdat hij het traditionele wegkijken van de
PvdA bij multiculturele problemen heeft
doorbroken. Dat sluit overigens niet uit dat
je, als Cohen, regelmatig kopjes thee drinkt
met goedwillende èn kwaadwillende moslims. Voor zover de laatsten dat trouwens
willen. Als er uit deze hoek alleen maar onwil en verzet komt, is de harde hand van de
overheid nodig om geweld te voorkomen of
in te dammen. Belangrijk is het om de grote
groep van welwillende moslims mee te krijgen en ze te laten zien dat onze westerse democratie (hoe veel daar ook op aan te merken is) toch te verkiezen is boven ISIS. Dat
moet op lange termijn een herbezinning teweegbrengen op de vraag of de keuze voor
een bepaalde religie niet meer vrijheid
vraagt dan de meeste moslimlanden geven.”

Noten
1
2

S. Janse, ‘Voorzichtig en doortastend’, Zicht 2006/3, p. 33-38.
Idem.
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thema

“Europarlementariërs eensgezind over de heilzame
werking van yoga” kopte dagblad Trouw.1 Op initiatief van
Indiase regering werd binnen de muren van het Europees
Parlement een bijeenkomst gehouden die de Europese
fracties in vrede zou verenigen. Door de grote belangstelling werd er gesproken van een “unieke eensgezindheid”,
in een omgeving waarin normaliter politieke tegenstellingen tot een climax komen.

Mr. Corry-Anne Everse, wetenschappelijk medewerker WI-SGP

Polderboeddhisme:
waar blijft de clash?

Niet alleen yoga is populair op de sportschool, ook de meditatietechniek Zen is vernederlandst in ‘even zennen’ en boeddhabeeldjes zijn in tuincentra volop te koop. De
populaire tijdschriften Happinez, Flow, Psychologie staan vol met teksten als ‘Volg je
hart’ en ‘Wees jezelf’ en werkgevers sturen
gestresste werknemers op een cursus mindfulness. Geen yogaleraar zal ontkennen dat
yoga te ontkoppelen is van zijn hindoeïstische wortels. Bezitters van boeddhabeeldjes
ZICHT 2015-2 | juli 2015

gebruiken die niet slechts ter decoratie,
maar geloven sterk in de heiligheid ervan.2
Dat deze vormen van boeddhisme en hindoeïsme ongestoord toegang krijgen tot politieke arena’s en welig tieren in het openbare
leven, daar kijkt blijkbaar niemand van op.
De gepopulariseerde stelling van Samuel
Huntington in Clash of Civilizations dat de culturele en religieuze identiteit van mensen
de belangrijkste bron van conflict is, lijkt
hier niet op te gaan. Oosterse religies ver-
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mengen zich blijkbaar gemakkelijk met
christelijke waarden en normen. Waarom
blijft een clash uit?

Oude wijn in nieuwe zakken
Het is interessant om de herkomst van de in
het Westen populaire vormen van meditatie
te achterhalen. Handboeken over wereldgodsdiensten blijken dan bijzonder nuttig.
De letterlijke vertaling van de Sanskritische
term yoga is ‘juk’, wat verwijst naar de verschillende methoden in het hindoeïsme
waarmee de geest van een gelovige ‘onder
het juk’ van het goddelijke kan worden gebracht.3 Het bereiken van perfectie in concentratie en meditatie leidt tot de staat van
eenwording met het goddelijke en bevrijding uit de cyclus van leven en dood (samadhi). In zijn veelzijdigheid aan vormen is
yoga een belangrijk onderdeel van het Indiase religieuze leven. De methode die in het
Westen populair is, is gericht op lichaamshoudingen en -controle (hatha yoga). Deze methode ziet het menselijk lichaam als centra
van zonnen en manen en garandeert bevrijding wanneer die centra in harmonie met de
kosmos worden gebracht.4 Het is tekenend
voor de populariteit van yoga dat het boek
Aleph van Paulo Coelho deze processen beschrijft en in ’s werelds bestsellerlijst naast
de Bijbel in de top-5 staat.

Zen
Ook de zenschool kent zijn opmars in
West-Europa en heeft een grote aantrekkingskracht op hoger opgeleide mensen.5 De
herkomst van deze methode ligt in de Japanse boeddhistische beweging die voortkwam
uit de Chinese Chan school.6 Deze leer is gericht op de Dharma, dat gekend en ervaren
kan worden in het individuele bewustzijn,
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maar geen vaste vorm heeft. Het boeddhisme maakt ook gebruik van meditatie als methode, om in het bewustzijn ruimte te creëren waardoor de Dharma naar voren kan
treden. Dit moet resulteren in belangeloosheid en ontlediging.7 Kenmerkend voor deze
Oosterse religies is dus de grote nadruk op
eenwording, bevrijding, het individuele bewustzijn en harmonie. Hippe gymnastiekvormen blijken geworteld te zijn in oude
Oosterse religies. Hoe komt het dat juist dit
zo’n grote aantrekkingskracht heeft op de
postmoderne Europeaan?

Bonhoeffer
De bekende Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) kreeg ook op enig moment sympathie voor het gedachtegoed van
Gandhi, de hindoestaanse politicus die op
een geweldloze manier streed om de onafhankelijkheid van India van het Britse bewind. Bonhoeffer schreef dat hij graag op
reis zou zijn gegaan om Gandhi te ontmoeten. De benarde situatie van de Duitse Rijkskerk weerhield hem hiervan. De verklaring
voor zijn sympathie kan allereerst gevonden
worden in zijn worsteling met de offensieve
krachten in Nazi-Duitsland. Gandhi inspireerde hem tot een pacifistische houding; hij
weigerde aanvankelijk de dienstplicht.8 Interessanter is het volgende citaat uit een van
zijn Londense brieven: “Het schijnt mij toe
dat er meer Christendom is in het Indiase
‘heidendom’ dan in de hele Duitse Rijkskerk.
Het Christendom kwam inderdaad wel uit
het Oosten, maar is nu zo verwesterd en zo
doordrongen van beschavingsdenken dat,
zoals we nu kunnen zien, we het bijna verliezen.”9 De ruïnering van de kerk in Duitsland
ging Bonhoeffer aan het hart, het grote sterven van het Christendom was volgens hem
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nabij. Zijn intentie was niet om een Hindoe
worden, maar hij dacht wel te kunnen leren
van Gandhi wat het is om direct te gehoorzamen aan de roeping van Christus tot navolging.10

Multireligiositeit
Bonhoeffer lijkt met deze woorden de naoorlogse massale secularisatie voorvoeld te hebben. De traditionele godsdiensten, met de
kerk of moskee als publieke uitingsvormen,
hebben voor velen afgedaan. Identiteit wordt
niet langer ontleend aan vaststaande kaders
en instituten. De moderne Europeaan wendde
zich af van rolpatronen en geloofsverplichtingen uit externe bronnen als de Bijbel en
de Koran.11 In de jaren zestig gaf deze religieuze leegheid ruimte voor volledige overgave
aan de ‘ismen’ van het communisme, atheïsme en boeddhisme. Daar kwam men toen
ook voor uit; je was boeddhist of je was het
niet. Maar tegenwoordig ligt het ingewikkelder. De postmoderne Europeaan stelt als een
ware consument een eigen recept samen uit
allerlei tradities, geloofsrichtingen en filosofieën.12 In volledige keuzevrijheid valt alles
te mixen totdat het compleet beantwoordt
aan de eigen behoeftebevrediging. Dat blijkt
ook uit een recent onderzoek van Vrije Uni-

Alleen kennis van de
waarheid stilt de spirituele
honger, vertelde een
christen die alle
religievormen uitprobeerde,
maar bij Christus haar
honger gestild vond.
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versiteit Amsterdam over multireligiositeit.13
Meer dan 3,1 miljoen Nederlanders geven
aan elementen uit verschillende religies te
combineren. Daarbij gaat het vooral om onderdelen uit het christendom en het boeddhisme, zo stellen de onderzoekers. Veelvuldig komt het voor dat kerkgangers ook aan
boeddhistische meditatie doen. Onderzoeken die de religieuze gezindheid van Nederlanders meten in het ‘boeddhist-zijn’ en
‘christen-zijn’ geven een versluierd beeld. Er
wordt geen uitdrukkelijke keuze meer gemaakt.

Tijdgeest
Dit past bij de huidige tijdgeest van romantiek, hartstocht en sensatie, waar geluk
maakbaar lijkt. Door de nadruk op volledige
zelfontplooiing en de unieke ervaring van
jezelf is er een grote ontvankelijkheid voor
nieuwe, meer innerlijke en ‘holistische’ vormen van spiritualiteit. Het boeddhisme met
zijn subjectieve religieuze ervaring en concentratie op het bewustzijn van de mens
sluit hier perfect op aan.14 Er vindt een zelfverwerkelijking plaats via zelfvergoddelijking.15 De verschillende godsdiensten dragen
zodoende bij het cultiveren van het eigen
subjectieve leven.16 “Mensen die het geloof in
God opgeven, geloven niet in niets, maar zijn
bereid om (van) alles te geloven”, wist G.K.
Chesterton (1874-1936) al.17

Godsbeeld
Is God dan uit het Christendom, waaruit de
postmoderne gelovige vrijelijk mixt en matcht, verdwenen? De publiekscampagne van
de Remonstranten lijkt daarop te duiden. Bij
de stations-poster met de tekst ‘Mijn God
laat me zelf denken’ luidt de toelichting:
“Het begrip ‘God’ is bij Remonstranten nooit
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een ‘dichtgetimmerde’ zaak geweest; wij bieden nu juist graag ruimte aan iedereen voor
zijn of haar eigen godsbeeld.”18 Rituelen als
trouwen en avondmaalsviering zijn voor iedereen toegankelijk, zo is de boodschap. Het
is verklaarbaar dat een clash uitblijft wanneer het Christendom geen eenduidig godsbeeld meer heeft. Het trinitarische godsbeeld uit de Apostolische geloofsbelijdenis
wordt dan niet meer als een geloofswaarheid
aangenomen. Daarin ligt het probleem: al
deze vormen van godsdienst leiden niet tot
kennis van de Waarheid, zoals Augustinus
die leerde kennen in Christus als de Weg, de
Waarheid en het Leven.19 Alleen kennis van
de waarheid stilt de spirituele honger, vertelde een christen die alle religievormen uitprobeerde, maar bij Christus haar honger
gestild vond.20 Een godsdienst die zichzelf
subjectiveert, ontbeert de kern, namelijk
een God die echt bestaat.

Vreedzaamheid
De huidige opkomst van gewelddadig jihadisme en salafisme legt de nadruk op de
schaduwzijden van traditionele religies. Het
Christendom van de kruistochten, het Jodendom van de Palestijnse onderdrukking en de
Islam van de YouTube-onthoofdingen zijn
stuk voor stuk verdacht. Het boeddhisme en
het hindoeïsme lijken hierbij vergeleken
zeer vreedzaam. Het Wetenschappelijk instituut van D66, de Mr. Hans van Mierlo Stichting, wijdde in de laatste uitgave van Idee een
artikel aan de voor het oog vreedzame samenleving in China. De combinatie van Confucianisme, Taoïsme en Boeddhisme leidt in
China niet tot een publieke ideeënstrijd,
schrijft Smet.21 Dat die religies met elkaar
overweg kunnen, ligt volgens Smet aan het
feit dat Aziaten minder hechten aan de absoZICHT 2015-2 | juli 2015

lute waarheid en consistentie in leer en leven. De Nederlandse polder zou van China
kunnen leren hoe “verschillende godsdiensten elkaar tolereren.” 22

Ideologische clash
Deze vreedzame voorstelling van Oosterse
religies werd de laatste weken echter wreed
verstoord. Kranten schreven over het verzwegen seksueel misbruik van Nederlandse leerlingen door boeddhistische monniken in de
jaren zeventig.23 Verbijsterend waren de beschreven taferelen van de terug naar open
zee gesleepte bootvluchtelingen en de waarheid over de deportatie van islamitische
Rohingya’s uit Birma.24 Boeddhistisch nationalisme blijkt in Birma alle sporen van
vreedzaamheid en humaniteit bijster. Naast
een ontnuchtering geeft ons dit ook een hint
van de bron van conflicten. Die ligt mijns inziens niet in de botsing van beschavingen en
religies, maar wanneer een ideologie de tegenstellingen tussen verschillende beschavingen of religies vergroot en problematiseert.25 Het nationalisme dat er in Birma
voor zorgt dat het boeddhisme een ideologie
wordt en geen andere godsdiensten duldt,
leidt tot de drama’s van uitsluiting en verdrijving van de Birmese moslims. Ideologieën buigen een oorspronkelijk misschien
vreedzaam idee om tot utopie die mensen in
beweging brengt om die ideeën te vuur en te
zwaard te bereiken.

Politieke uitdagingen
Deze religieuze ontwikkelingen in de samenleving hebben uiteenlopende politieke consequenties. Op diverse terreinen vergen deze
ontwikkelingen een genuanceerde houding
van de overheid. Als aanzet tot verdere doordenking noem ik twee voorbeelden: het eu-
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thanasiedebat en de omgang met religie in
het publieke domein. Dat meditatie mensen
hun onsterfelijkheid laat beseffen, plaatst
vraagtekens bij de stelling dat onsterfelijkheid slechts een ‘christelijk dingetje’ is. Zo
algemeen gedeeld is het idee dat het menselijk leven na tachtig jaar ook een ‘voltooid
leven’ is dus niet. In het euthanasiedebat
zou hiermee meer rekening kunnen worden
gehouden. Daarnaast stelt de geschetste religiositeit bepaalde vooronderstellingen van
de scheiding van kerk en staat op de proef.
Vaak wordt het concept van scheiding van
kerk en staat in stelling gebracht om religieuze verschijningsvormen in het publieke
domein te weren. Religie zou prima in de privésfeer opgeborgen kunnen worden ten gunste van een cultureel homogene natie.26 Uit
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het VU-onderzoek over multireligiositeit
blijkt dat religieuze betrokkenheid zich juist
uit in deelname aan praktijken zoals bidden,
mediteren en het vieren van religieuze feesten. Een religieloze samenleving blijkt een
mythe: “Religie zal zich blijven manifesteren, ook in de openbare ruimte.”27 De overheid wordt niet alleen geconfronteerd met
klokgelui, maar ook met yogalessen in het
stadspark. Deze verschillende manifestaties
van religie vragen om een hoger tolerantieniveau van de overheid. Dat zelfs in het Europees Parlement zonder bezwaar yogalessen
worden gegeven laat daarnaast ook zien dat
niet alle religies gelijk worden behandeld
door degenen die neutraliteit zo hoog in het
vaandel hebben staan. Practice what you preach, is het devies.
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SGP-jongeren

Het vinden van een oplossing voor het probleem van
terugkerende Syriëgangers ligt niet voor het grijpen.
Tegelijkertijd is het probleem nijpend en moet er iets
gebeuren. Wat SGP-jongeren betreft doet de regering er
alles aan om te voorkomen dat Nederlandse jongeren
uitreizen naar Syrië om daar te strijden. Geen symptoombestrijding, maar het probleem in de wortel aanpakken.
Dat vergt een verdieping in de leefwereld van (jonge)
moslims.
Arie Vonk Noordegraaf, lid commissie Binnenlandse Zaken SGP-jongeren

Syrië: een strijd
met veel verliezers

Sinds de burgeroorlog in Syrië, die in 2011
begon, zijn al ruim honderdduizend mensen
omgekomen. Meer dan 3,8 miljoen Syriërs
zijn naar een buurland gevlucht en 6,5 miljoen mensen leven ontheemd in Syrië. Ook
in Nederland zoeken Syriërs bescherming. In
2013 vragen 2.673 Syriërs asiel aan, in 2014
zoeken 9.475 Syriërs hier bescherming.1 Omgekeerd gaan echter steeds vaker (jonge)
moslims naar Syrië om daar te strijden voor
IS of andere terreurbewegingen. De NederZICHT 2015-2 | juli 2015

landse regering heeft tot op heden geen adequaat antwoord op deze ontwikkelingen.
Ook de rechter worstelt met bewijsproblemen en is genoodzaakt verdachten vrij te
spreken waar soms een veroordeling wenselijk lijkt.

Botsing van overtuigingen
Dit nummer gaat over ‘botsende beschavingen’. Samuel Hungtington, Amerikaans filosoof introduceerde in 1993 de term ‘Clash of
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Civilizations’. Hoewel de term ‘civilizations’
niet geheel ondubbelzinnig is, worden er onder andere sociale groeperingen mee bedoeld: de botsing van beschavingen binnen
een land, alsook de botsing van religies. Deze
‘botsing’ komt keer op keer ook pijnlijk naar
voren in een multicultureel land als Nederland. Ook de problematiek van de Syriëgangers kan worden gezien als een manifestatie
van deze botsing. Terwijl Nederlanders niet
begrijpen hoe (jonge) gelovige moslims het
in hun hoofd halen te strijden voor de IS en
zelfs bereid zijn hun leven te geven, is de opofferingsgezindheid en het idealisme onder
Syriëgangers vaak groot. Het leven in een
land waarin meerdere beschavingen samenleven, is niet zonder gevolgen. Er treden problemen van morele en politieke aard op.
Syriëgangers en terugkerende Syriëgangers
vormen in de Nederlandse democratie een
serieus probleem. Tijdens een debat op de
vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen in maart dit jaar onderschreef premier Rutte de stelling dat het beter zou zijn
als Syriëgangers zouden sterven dan dat ze
terugkeren naar Nederland. Het kwam hem
op kritiek te staan van onder meer het CDA
en de SP. De Minister-President verdedigde
zijn stellingname door te zeggen dat hij Nederland wil beschermen en het beste voorheeft met ons land. Dit lijkt een nobele gedachte. Tegelijkertijd legt het wel een
probleem bloot: hoe om te gaan met Syriëgangers die na gestreden te hebben in het
Oosten, terugkeren naar Nederland?

Wat doen met teruggekeerde
jihadstrijders?
“Oppakken”, zo suggereerde CDA-leider
Buma. In ieder geval komt naar voren dat
ZICHT 2015-2 | juli 2015

volgens een deel van Nederland voor Syriëgangers die terugkeren eigenlijk geen plaats
meer is in de samenleving. Het toont ook aan
dat de multiculturaliteit in Nederland wel
vaak geprezen wordt, maar in de praktijk
ook problemen oplevert. Het is vooral te wijten aan de doorgeslagen maakbaarheidsgedachte van West-Europa dat deze problemen
ontstaan. Maar al te vaak wordt onterecht
gedacht dat de normen en waarden van onze
cultuur opgelegd kunnen worden aan mensen uit andere culturen, met alle gevolgen
van dien.

Oplossing: niet eenvoudig
Een oplossing voor het probleem van de Syriëgangers ligt niet voor het grijpen. Tegelijkertijd is het probleem nijpend en moet er
iets gebeuren. Het kabinet stelt dat het de
dreiging onderkent alsook de noodzaak om
daar iets tegen de ondernemen. De ministers
van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben eind vorig
jaar daarom een actieplan integrale aanpak
jihadisme 2 opgesteld. In dit actieprogramma
zijn maatregelen opgenomen om jihadisme
tegen te gaan en een meerjaren-aanpak die
maatschappelijke spanningen en radicalisering moet tegengaan. Zo komt er wat het kabinet betreft geregeld overleg met imams en
moet een nationaal meldpunt de radicalisering tegengaan. Wat SGP-jongeren betreft
doet de regering er alles aan om te voorkomen dat Nederlandse jongeren uitreizen
naar Syrië om daar te strijden. Het is echter
de vraag of dat kan worden bereikt met instrumenten als overleggen en meldpunten.
Veel beter kan het kabinet uitvoerig aandacht besteden aan de kern van het probleem: de botsende beschavingen binnen
een land. De oplossingen die nu voorgesteld
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zijn, hebben veel weg van symptoombestrijding en pakken het fundamentele punt niet
aan. Daar komt bij dat radicalisering zorgt
voor solitaire jihadstrijders, die (ook door
imams) lastig te traceren zijn. Zij komen immers niet (meer) in de moskee.

Rechtbank Arnhem:
onvoldoende bewijs
Daarnaast blijkt het in de praktijk niet zo
makkelijk om aan te tonen dat iemand van
plan is naar Syrië te reizen. Zeker niet met de
wetgeving zoals we die nu kennen. Zo oordeelde de rechtbank Arnhem3 in februari dit
jaar dat er onvoldoende bewijs zou zijn dat
Syriëgangers Mohamed el A. (27 jaar) en Hakim B. (22 jaar) uit Arnhem voorbereidingen
troffen om zich aan te sluiten bij de strijd in
Syrië of dat zij die strijd wilden faciliteren.
Het Openbaar Ministerie legde onder andere
ten laste dat er sprake zou zijn van samenspanning tot moord, gekwalificeerde doodslag, zware mishandeling met voorbedachten rade, brandstichting, het teweeg brengen
van een ontploffing en het veroorzaken van
een overstroming met een terroristisch oogmerk.
De twee verdachten werden in augustus 2013
in het Duitse Kleef opgepakt met twee auto’s
vol combatkleding, gsm’s, bivakmutsen en
15.000 euro. De rechtbank oordeelde echter
dat dit, ook in combinatie met het feit dat
een van de verdachten een streng islamitische ideologie aanhangt, niet strafbaar is:
“De rechtbank moet echter ook vaststellen
dat het dossier onvoldoende aanknopingspunten biedt om vast te stellen dat [A] zich
op enigerlei wijze heeft verbonden aan het
plegen of bevorderen van oorlogshandelingen in Syrië, die zouden kunnen worden geZICHT 2015-2 | juli 2015

zien als terroristische misdrijven, laat staan
dat er enige aanwijzing is dat hij na een
eventuele terugkeer in Nederland, alhier terroristische misdrijven zou willen plegen.”
(r.o. 3.6).
Ditzelfde spanningsveld komt terug bij het
terroristisch oogmerk (art. 83a Wetboek van
Strafrecht). “Niet is bewezen dat [A] een terroristisch misdrijf voor ogen had. Weliswaar
weerhoudt dit hem er niet van om zijn broer,
die wel deelneemt aan de gewapende strijd
in Syrië, te steunen, maar die steun zou op
vele manieren gestalte kunnen krijgen, niet
per se op een gewelddadige wijze die onder
de onderhavige terrorismebepalingen hoeft
te vallen. Dat is op zich niet voldoende om
aan te nemen dat er sprake was van een overeenkomst om een terroristisch misdrijf te
plegen.” (r.o. 3.6).

Gebiedsverbod en uitreisverbod
Ter uitvoering van het al eerder genoemde
Actieprogramma integrale aanpak jihadisme
heeft de regering een wetsvoorstel ter internetconsultatie voorgelegd, waarin verschillende bestuurlijke maatregelen zijn opgenomen om terrorisme te bestrijden.4 Dit
voorstel moet het mogelijk maken om bijvoorbeeld een gebiedsverbod of een uitreisverbod op te leggen. Het criterium voor een
gebiedsverbod is echter dusdanig vaag en
breed dat het zeer de vraag of dit geen schending betekent van grondwettelijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. In de voorgestelde wet staat: “Onze Minister kan, indien dat noodzakelijk is met
het oog op de bescherming van de nationale
veiligheid, aan een persoon die op grond van
zijn gedragingen in verband kan worden ge-

Botsing der beschavingen | Arie Vonk Noordegraaf, Syrië: een strijd met veel verliezers

34
bracht met terroristische activiteiten of de
ondersteuning daarvan, maatregelen opleggen, strekkende tot beperking van de vrijheid van beweging”. Het is de vraag of een
dergelijke ruime bepaling niet een te grote
belemmering van de bewegingsvrijheid is.
Mogelijk voldoet het ook niet aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
(EVRM), dat in artikel 8, tweede lid de toets
aanlegt dat een beperking van grondrechten
bij wet moet zijn voorzien.

Verdieping nodig
Jihadisten die, na gestreden te hebben in Syrië of Irak, terugkeren naar Nederland kunnen in ieder geval niet vrij rond blijven lopen. Het risico op gewelddadige uitspattingen
is daarvoor te groot. Dit komt met name
door het feit dat deze jongeren in een heel
andere –gewelddadige- context strijd leveren
en hun idealen daardoor proberen te verwezenlijken. Dit alles op grond van de overtuiging dat zij bezig zijn voor de goede zaak. Als
zij desondanks terugkeren naar Nederland is
de kans op voortzetting van deze ‘heilige
strijd’ in ons land te groot. Het is dus zaak
dat het kabinet binnen de grondrechtelijke
kaders alles op alles zet om zowel uitstroom
van jihadisten te voorkomen als te zorgen
voor een goede aanpak van de maatschappelijke spanningen. Dit alles echter wel in het
besef dat we te maken hebben met botsende
beschavingen. Het is goed om daar ook als
land bij stil te staan. Dat bewaart voor door-

geslagen maakbaarheidsdenken en voorkomt een hoop geschaaf aan onze multiculturele samenleving die moeilijker te
verwezenlijken is dan velen wensen. Het
vraagt ook een verdieping in de leefwereld
van (jonge) moslims om hun problemen en
gedachtegangen te kunnen begrijpen. Aandacht voor hen moet dan ook een onderdeel
zijn van het kabinetsbeleid. Het gaat hierbij
nadrukkelijk niet om een vorm van aandacht die goed praat wat verkeerd is; wel om
aandacht die erop gericht is om potentieel
radicaliserende moslimjongeren te bewaren
voor het kwaad, en zo heel Nederland te beschermen tegen deze vorm van religieus gemotiveerd geweld.

De Waarheid niet verzwijgen
Als het aankomt op fundamentele problemen, op botsende beschavingen, kan een
christen niet zwijgen over de normen en
waarden van het Koninkrijk, bij uitstek een
voorbeeld voor de beschavingen van nu. Zonder weg te kijken voor de praktische problemen waar de wetgever mee worstelt, moet
door ieder christen in het publieke domein
het bestuur en de burgers terug geroepen
worden naar Gods geboden, opdat het hele
volk met alle verschillende beschavingen
komt tot de erkenning dat de HEERE God is
(1 Kon. 18:39). Laten wij deze oproep niet achterwege laten, beseffend dat het christenen
in Syrië hun leven kost om te getuigen van
de Waarheid.

Noten
1
2
3
4

Cijfers ontleend aan www.vluchtelingenwerk.nl.
Kamerstukken II 2013/14, 29 754, nr. 253, met bijlage.
Zaak ECLI:NL:RBGEL:2015:756.
Wetsvoorstel van 10 maart 2015: Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (consultatieversie).
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thema

De islam is een gewelddadige religie en moet daarom
een hervorming ondergaan, vindt de ex-Nederlandse
politicus en ex-moslim Ayaan Hirsi Ali. Maar is dat realiseerbaar? In ieder geval werpt het werk van Hirsi Ali licht
op een botsing der beschavingen. Verdraagt de islam zich
met het ‘verlichte’ Westen?

Dr. Klaas van der Zwaag, redactievoorzitter

Hirsi Ali en
de botsing der
beschavingen
In haar boek Ketters. Pleidooi voor een hervorming van de islam benadrukt Hirsi Ali dat de
gewelddadigheden van de islam alles te maken hebben met de islam als religie. Daarmee keert zij zich tegen allerlei moderne
politieke verklaringen van terroristische
aanslagen van moslims. De islam is geen
godsdienst van vrede, stelt zij. Islamitisch geweld is verankerd in de basisteksten van de
islam. Het probleem ligt dus voor een groot
deel in de Koran. Hirsi Ali ontmoet vanwege
ZICHT 2015-2 | juli 2015

dit standpunt veel kritiek in het Westen, met
name van westerse progressieven. Zij verwijten Hirsi Ali islamofobie. Toch handhaaft zij
de stelling dat groeperingen als de Islamitische Staat wel degelijk gemotiveerd worden
door de islam, tegen de wegverklarende opmerkingen in dat deze niets met deze religie
te maken hebben. De strijd zou dus niet tegen de islam zijn. Hirsi Ali: “Jihadisten zijn
niet simpelweg ontevreden jongeren uit achtergestelde gezinnen die de verkeerde web-
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Hirsi Ali: “Jihadisten zijn
niet simpelweg ontevreden
jongeren uit achtergestelde
gezinnen die de verkeerde
websites bezoeken. Het zijn
mannen en vrouwen met
een heilige missie.”
sites bezoeken. Het zijn mannen en vrouwen
met een heilige missie.”

Van binnenuit
Hirsi Ali is opgegroeid als Somalische moslim en kent de islam van binnenuit. Toen zij
in het Westen politiek asiel aanvroeg – na
een gedwongen uithuwelijking – stuitte zij
op de grote kloof tussen islam en het Westen. Zij zwoer de islam af en beleed voortaan
de waarden van het verlichte Westen. Haar
levenswerk – ze woont nu in Amerika – staat
in het teken van een waarschuwing tegen
een zich radicaliserende islam.
De boodschap van Hirsi Ali in het boek Ketters
is om de islam te hervormen zodat deze past
in de moderne tijd. Daarmee staat zij in lijn
met haar eerder in Nederland geformuleerd
pleidooi voor invloed van de Verlichting.
“Gun ons een Voltaire”, zo luidt de titel van
een van haar lezingen. Klip en klaar zegt ze:
mensen in het Westen moeten zich niet aanpassen aan de gevoeligheden van de moslims, “de moslims moeten zich aanpassen
aan de liberale ideeën van het Westen.”

Tweesprong
Hirsi Ali zegt niet dat alle moslims gewelddadig zijn, integendeel zelfs. De meerderheid
ZICHT 2015-2 | juli 2015

van de moslims rekent zij tot de Mekka-moslims, de groep die de vroege fase van de islam –toen de profeet Mohammed net met
zijn missie begon– vertegenwoordigt. Toen
Mohammed naar Medina vertrok, radicaliseerde volgens Hirsi Ali de islam en werden
tegenstanders van de islam gedwongen om
zich te bekeren of te sterven. De Medina-moslims vormen slechts 3 procent van de islam,
maar op 1,6 miljard moslims zijn die 48 miljoen er meer dan genoeg.
Hirsi Ali constateert dat tijdens haar leven
steeds meer moslims de gewelddadigste elementen van de islam hebben omhelsd. De
islam staat volgens haar op een tweesprong.
Moslims moeten volgens haar bewust besluiten de gewelddadige elementen onder ogen
te zien en die te verwerpen.
Zij wijst vijf centrale voorschriften aan die
het islamitische geloof immuun hebben gemaakt voor historische verandering en aanpassing. Dat zijn de semigoddelijke en onfeilbare status van Mohammed c.q. de
letterlijke lezing van de Koran, het geloof in
het leven na de dood, de invoering van de
sharia, de bevoegdheid om de islamitische
wet af te dwingen door het goede te bevelen
en het kwade te verbieden, en het gebod tot
het voeren van de jihad.
Hirsi Ali doet een klemmende oproep om
meer steun te geven aan dissidente moslims,
die de islam in overeenstemming willen
brengen met de moderne tijd. Het probleem
van de islam is de onderdrukking van het
kritisch denken. De Mekka-moslims mogen
dan talrijker zijn dan de Medina-moslims, ze
zijn te passief en missen de intellectuele
kracht tegenover de Medina-moslims.
Toch is Hirsi Ali ook weer optimistisch omdat zij hier en daar een kentering aan de
gang ziet, zoals in de Arabische Lente, al is ze
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ook daar weer teleurgesteld over als het gaat
om de reikwijdte ervan. De moslimwereld
bevindt zich momenteel in een enorme
strijd om de moderniteit onder ogen te zien.
Vandaar dat vele jonge moslims de spanning
oplossen door maar te kiezen voor een gewelddadige islam. Men kan moslim en modern zijn niet met elkaar verbinden en valt
dan voor de militante boodschap.

haar dat de problemen van de islam diepgeworteld en structureel zijn. In haar boek Nomaden dacht ze dat de islam niet gemoderniseerd kon worden en dat gelovigen beter een
andere religie konden kiezen. Nu ziet zij
meer kansen voor het standpunt dat religie
en politiek gescheiden moeten worden. “De
islam moet zich verzoenen met de moderniteit. En dat kan alleen gebeuren als de islam
zelf gemoderniseerd wordt.”

Reformatie
Hirsi Ali bepleit een hervorming van de islam. Kenmerk van de Reformatie was dat
kerk en staat gescheiden werden. Het individuele geweten werd bevrijd van hiërarchisch
en priesterlijk gezag, waardoor er ruimte
kwam voor kritisch denken. Dat is niet het
geval in de islam. De islam heeft geen vergelijkbare doorbraak meegemaakt. De islam
gaat over alles. Een geestelijke die pleit voor
scheiding van moskee en staat, wordt in de
ban gedaan en tot ketter verklaard. De islam
is volgens Hirsi Ali nog steeds bezig om ketters te vervolgen, zoals de Rooms-Katholieke
Kerk deed in de tijd van de Reformatie. In
geen andere moderne godsdienst zijn afwijkende opvattingen nog een misdaad die bestraft kan worden met de dood. We hebben
kritische denkers nodig die de islam ideologisch bestrijden, vindt zij. Hirsi Ali citeert
het Pakistaanse meisje Mala Yousafzai die
opmerkte: Extremisten zijn bang voor boeken en pennen.
Toch stelt Hirsi Ali aan de andere kant dat
een reformatie al aan de gang is. Moderne
moslims in de steden verlangen naar een
nieuwe koers van de islam. En wat de drukpers was voor de reformatorische wereld in
de zestiende eeuw, is internet voor moderne
moslims. Al deze mensen beseffen volgens
ZICHT 2015-2 | juli 2015

Vragen
Er zijn vragen te stellen over de radicaliteit
van Hirsi Ali’s religiekritiek, zoals haar pleidooi om de islam zo te veranderen zoals dat
gebeurd is met het Jodendom en christendom: hun heilige geschriften in twijfel te
trekken, bekritiseren, interpreteren en uiteindelijk moderniseren. De islamitische reformatie zal waarschijnlijk voortkomen uit
“niets ontziende blasfemische uitingen.”
Moslims moeten er tegen kunnen dat hun
heilige teksten onder kritiek gesteld worden.
“Christenen hebben dit doorgemaakt, joden
ook. Het is tijd dat nu moslims dit doormaken.”
Het is opvallend hoezeer Hirsi Ali met een
verkeerd idee van een heilig boek is opgegroeid. Haar eerste herinneringen aan de Koran waren dat haar moeder en oma de omslag kusten en de kleine Ayaan waarschuwden
om het boek nooit aan te raken zonder eerst
haar handen te wassen. Een dergelijke verafgoding staat haaks op het christendom.
Christenen vereren de God van het Boek,
niet het Boek zelf - laat staan een bepaalde
vertaling, zoals bij de koran het geval is,
waar het Arabisch nog steeds de goddelijke
taal is. Ook is de Bijbel een goddelijk Boek
dat niet te bekritiseren valt zoals een gewoon boek, zoals Hirsi Ali meent.
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Hirsi Ali wijst ons op een
uitdaging richting de
gereformeerde gezindte.
Kun je authentiek christen
zijn en tegelijkertijd volop
participeren in het moderne
leven?
Uitdaging
Hirsi Ali wijst ons op een uitdaging richting
de gereformeerde gezindte. Ook zij heeft een
duidelijke identiteit. De vraag komt dan op:
hoe is deze identiteit vorm te geven in een
samenleving die steeds meer moderniseert
en haaks komt te staan op het bijbels-gereformeerde denken? Kun je authentiek christen zijn en tegelijkertijd volop participeren
in het moderne leven? De laatste tijd is er
veel discussie geweest over het erfgoed van
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), de Duitse
theoloog die tegen het einde van de Tweede
Wereldoorlog is vermoord vanwege zijn verzet tegen Hitler. Hij zag de contouren van de
moderne tijd al vorm krijgen en vroeg zich
af hoe positie te bepalen in een tijd waarin
de mens in toenemende mate autonoom
werd en weinig had met religie en God. Hij
bepleitte een levenshouding waarin de christen zich innerlijk verbonden wist met Christus en tegelijkertijd volop participeerde in
deze wereld. Geen wereldmijding of dualisme, maar het beleven van het geloof in de
dagelijkse realiteit van het leven.
Hirsi maakt terecht een kritische opmerking
richting de obsessie van radicale islamisten
op het hiernamaals. De naderende dag des
ZICHT 2015-2 | juli 2015

oordeels en de angst voor de dood was een
rode draad in haar jonge leven. Een moslim
die afvalligen en ongelovigen de dood injaagt, weet niet alleen dat hij als martelaar (!)
zeker is van een plaats in het paradijs maar
daar ook een eersterangspositie inneemt.
Het leven als moslim speelde zich volgens
Hirsi Ali niet af in dit leven maar het gaat om
het leven hierna. “De belangrijkste les die ik
leerde was dat je werkelijke, eeuwige leven
pas begint na je dood.” Hirsi Ali is opgegroeid, zo schrijft zij, met de gedachte dat
Allah geen welwillende Vaderfiguur, maar
een abstract Wezen dat oppermachtig regeert, zonder de Zoon of Geest. De geboden
van Allah zijn geen aansporingen, zoals bemin uw naasten, of bredere ethische normen, maar vijf religieuze plichten. De islam
legt de nadruk op de goddelijke almacht en
minder op de vrije wil van de mens. De islam
is een sterk deterministische religie geworden. De fixatie van de islam op het hiernamaals kan volgens Hirsi Ali nadelig zijn voor
de intellectuele en morele prikkels tot vernieuwing en modernisering.
Hirsi spreekt van een culturele clash wanneer moslimimmigranten en autochtone Nederlanders bij elkaar wonen. Ook wereldwijd
is er een clash wanneer er in islamitische
landen nog openbare terechtstellingen zijn
(onder meer door steniging) en waarin op religieus wangedrag de doodstraf staat. “De
juridische kloof tussen de islam en het Westen wordt niet kleiner. Integendeel. Hij
wordt steeds breder en dieper, in een steeds
groter deel van de wereld.” Een van “de
meest verwoestende gedaanten” van de jihad in deze tijd is volgens Hirsi Ali de gewelddadige onderdrukking van christelijke
minderheden in landen over de hele wereld
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met een moslimmeerderheid. Er wordt gauw
gesproken over islamofobie in het Westen,
maar in westerse media is er opvallend weinig berichtgeving over het verschijnsel van
christofobie in moslimlanden, terwijl het
eerste niet is te vergelijken met het tweede.

Ontmanteling
Hirsi Ali zegt dat de ontmanteling van de radicale islam moet komen door een theologisch antwoord. Het Oostblok ging niet ten
gronde door een eenzijdige ontwapening,
maar doordat het sowjetcommunisme ideologisch en politiek ineenstortte. Zo gaat het
nu om een ideologisch conflict dat pas gewonnen wordt wanneer de jihad zelf ontmanteld is. En dat kan alleen wanneer de
grondbeginselen van de islam in twijfel getrokken worden. We kunnen volgens Hirsi
Ali een ideologie niet slechts bestrijden met
luchtaanvallen, drones of zelfs grondtroepen, maar met ideeën, betere en positieve
ideeën. De islam is een politieke religie die
schadelijk is voor onze manier van leven. Het
concept van heilige oorlog is onverenigbaar
met het ideaal van de moderne tolerantie.
Hirsi Ali laat duidelijk zien dat de problematiek van Samuel Huntington actueel is geworden door de opkomst van de islam, met
name door de radicale tak ervan. ISIS-leider
Abu Bakr al-Bagdadi heeft al gezegd dat er
een oorlog om Europa komt en dat er hard
gewerkt wordt aan de jihad in Europa. Angst
en geweld zijn echter geen passende reacties
op de opmars van deze wereldreligie. Wel
het blootleggen van de ideologische wortels
van het conflict in het Westen. Om juist vanuit dit perspectief te wijzen op de heilzame
invloed van het christendom als een religie
van liefde, verdraagzaamheid en gerechtigZICHT 2015-2 | juli 2015

We kunnen volgens Hirsi Ali
een ideologie niet slechts
bestrijden met
luchtaanvallen, drones of
zelfs grondtroepen, maar
met ideeën
heid. Godsdienst is geen zaak van abstracte
wetten en plichten maar van een liefdevolle
dienst en toewijding aan een Persoon. Dat is
de ware onderwerping (betekenis van “islam”) en daarin is de ware vrede en vrijheid,
ook van de samenleving, gelegen.

N.a.v. Ayaan Hirsi Ali, Ketters. Pleidooi voor een
hervorming van de islam (uitgeverij Atlas, Amsterdam, 2015; 288 blz.; € 19,99)
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worldview

Samuel Huntington heeft een scherp oog gehad voor de
opkomende spanningen tussen ideologische en religieuze culturen in het post-Koude Oorlog tijdperk. Toch wordt
de huidige crisis van de westerse cultuur niet veroorzaakt
door de botsing met andere beschavingen. We kunnen
ons blindstaren op de gevaren van buiten, terwijl het
echte gevaar van binnenuit komt. Er is een proces gaande
dat het dreigend failliet van de westerse wereld inluidt.

Gert-Jan van Panhuis MA, Redactielid van Novini

De dreigende
ondergang van de
Westerse cultuur
Het probleem van onze liberale samenleving
is het uitgangspunt dat ieder vrij is om zijn
of haar eigen geluk na te streven. Niettemin
moeten al die individuen samen een samenleving vormen.1 Want wat als er geen hogere
moraal is die de samenleving bindt? Hier ligt
de grootste uitdaging voor de westerse cultuur in de 21ste eeuw.

Culturele uitholling
Het ontbreken van een gemeenschappelijke
identiteit heeft namelijk tot gevolg dat ons
ZICHT 2015-2 | juli 2015

leven en onze cultuur fragmentariseert. Zonder een overstijgend verhaal of culturele bezieling hangt ons leven aan elkaar van afzonderlijke gebeurtennissen, zonder innerlijke
samenhang. Eeuwenlang vormde het christelijke geloof de kern van onze cultuur. Het gaf
de mens duidelijkheid over zijn bestemming
in een oneindige kosmos. Elk individu wist
zich verbonden met iets wat boven het zelf
uitstijgt. Nu de westerse cultuur steeds meer
afscheid neemt van haar christelijke wortels,
neemt ook de sociale cohesie in de samenle-
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Het gebrek aan
gemeenschappelijkheid is
duidelijk terug te zien in de
maatschappelijke
problemen van onze tijd,
zoals zinloos geweld en
echtscheidingsproblematiek
ving af. Waarheid is subjectief geworden,
waardoor de mens elke betekenis uit zichzelf
moet halen. Het gebrek aan gemeenschappelijkheid is duidelijk terug te zien in de maatschappelijke problemen van onze tijd, zoals
zinloos geweld en echtscheidingsproblematiek.2 Het vormt een signaal van één van de
grootste problemen waar de westerse cultuur zich voor geplaatst weet, namelijk het
gebrek aan culturele bezieling.

Een samenleving van egoïsten
Illustratief is de analyse van de Britse cultuurcriticus Theodore Dalrymple over de rellen in Londen in de zomer van 2011. Hij
noemde deze rellen ‘symptomatisch voor
een maatschappij die snel uiteenvalt, voor
een volk dat geen leiders en geen volgelingen
telt, maar enkel nog egoïsten.’3 Byung-Chul
Han geeft in zijn boek, De vermoeide samenleving, een vergelijkbare analyse. Deze Koreaanse filosoof geeft aan dat onze cultuur
vooral narcisten voortbrengt, waar alleen
nog maar het eigen ik in het middelpunt
staat. Het is de erosie van de ander, waardoor
een mens alleen nog maar zichzelf reproduceert. De oorzaak ligt hierin dat de moderne
mens geen afstand kan nemen van zichzelf
en alleen nog maar direct wil consumeren.
ZICHT 2015-2 | juli 2015

Het gevolg van het ontbreken van deze persoonlijke distantie is dat interactie tussen
mensen gaat verbrokkelen. Kortom: er blijft
een individu over, een mens die alleen nog
maar bezig is met zichzelf te beleven.4 “Bij
ervaringen ontmoet je de ander, bij belevenissen tref je alleen jezelf.”5 Dat dit proces een
desastreuze uitwerking heeft op alle sociale
verbanden behoeft geen betoog. Duurzame
affectieve bindingen worden steeds problematischer. De meest intieme banden die er
tussen mensen bestaan, worden verbroken.
Toename van eenzaamheid en gebroken huwelijken zijn hier duidelijke symptomen
van.

Gevaar van buiten
Het is niet verwonderlijk dat het gebrek aan
innerlijke en culturele bezieling ons vatbaar
maakt voor invloeden van buitenaf. Wanneer een overstijgende dimensie verdwijnt,
verdwijnt ook onze kritische gedistingeerde
houding ten opzichte van de waan van de
dag. Er niets meer over wat zwaarder weegt
dan ons eigen individuele bestaan op aarde
op dit moment. We maken ons steeds minder druk om de dingen die voorbij ons eigen
bestaan liggen en willen vooral een goed leven hebben. Bovendien drijft de innerlijke
leegte van het bestaan de mens naar buiten.
Want ieder mens heeft aan zichzelf uiteindelijk niet genoeg. Individuele vrijheid blijkt
dan ook een holle frase te zijn. Het is de massamens die overgeleverd is aan de donkere
machten van de aarde.6 De mens blijft immers intens verlangen naar zingeving en bovenindividuele machten. Wanneer dat verlangen onvervuld blijft, wordt het leven als
zinloos ervaren. Er blijft dan een leegte over
die voortdurend opgevuld moet worden met
emotionele belevenissen. Het wachten is al-
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leen op een persoon of groepering die het
volk zijn bezielende kracht verleent.
Ad Verbrugge beschrijft in zijn boek Tijd van
Onbehagen dat er een sterke ontvankelijkheid
bestaat voor sferische machten. Machten die
ons boven de tijd uittillen en ons bevrijden
van het tijdelijk bestaan. Verbrugge verklaart vanuit deze ontvankelijkheid ook de
opkomst van het nationaal socialisme. Het is
een duidelijke ideologie die mensen in vervoering bracht. Ze hadden de grip op hun leven verloren, maar kregen die door het nationaalsocialisme weer terug. In religie, maar
ook in nationalistische bewegingen kunnen
deze krachten naar boven komen. Het zijn
deze sterk georganiseerde verbanden die
weer richting en samenhang geven aan het
leven. In onze huidige maatschappij zijn
vooral voetbal en consumentisme voorbeelden van dergelijke bezielende krachten. Sferische machten die enigszins de innerlijke
leegte van mensen kunnen vullen.
In een tijd van globalisering en individualisering neemt de behoefte aan bovenindividuele krachten en een sterke identiteit alleen maar toe. Het geeft mensen het gevoel
dat ze bij een gemeenschap horen, waar ze
eventueel op kunnen terugvallen als dat nodig is. Religie omvat namelijk de meest fundamentele overtuigingen van mensen, waar-

In een tijd van globalisering
en individualisering neemt
de behoefte aan
bovenindividuele krachten
en een sterke identiteit
alleen maar toe
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aan mensen betekenis en zingeving
ontlenen. Dat religie en nationalisme nog
steeds belangrijke verschaffers van identiteit
zijn, is duidelijk terug te zien in de grote
vraagstukken van onze maatschappij, namelijk integratie en internationaal terrorisme.
Deze twee vraagstukken vormen een direct
gevaar voor onze cultuur, aangezien het
onze innerlijke uitholling tot op haar wortels bloot legt.

Terrorisme en integratie
Het (moslim)fundamentalisme voert een religieus geïnspireerde strijd tegen de liberale
kapitalistische samenleving. Ze verzet zich
tegen de religieuze pluriformiteit van de moderne tijdgeest en de vrijheid van het individu. Het doel van IS is niet voor niets het oprichten van een eigen Islamitische Staat met
een duidelijk moreel kader, namelijk de Sharia. Daarom eist men op grond van de koran
een terugkeer naar de “zuivere” islam. De
verspreiding van de westerse waarden en
normen en het materialisme is hun dan ook
een doorn in het oog. Steden als New York en
Parijs worden beschouwd als broeinesten
van het kwaad. Als toonbeelden van westerse
decadentie zijn deze metropolen een doelwit van terroristische aanslagen.
Jongeren in het westen blijken enorm vatbaar te zijn voor deze radicale ideologie, aangezien deze wel kan voorzien in een gemeenschappelijke zingeving. Individuele vrijheid
in het westen maakt de mens los van zijn of
haar gemeenschap en culturele traditie. In
veel oriëntaalse samenlevingen zijn deze
juist onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het gemeenschapsdenken staat haaks op het
radicale subjectivisme. Dat het westen zelf
vuile handen heeft gemaakt bij het exporteren van westerse waarden, zoals vrijheid en
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democratie, wordt vaak vergeten. Deze zogenaamde “universele waarden” vormen namelijk een direct gevaar voor de tribale samenleving met z’n sterke sociale cohesie.
Dat jongeren zich aangetrokken voelen tot
het islamitische geloof, moet dan ook vooral
gezien worden in het ontbreken van innerlijke en culturele bezieling in het westen. Het
mislukken van de multiculturele samenleving laat zien dat de kloof tussen het gemeenschapsdenken en het individualistische denken onoverbrugbaar is. Het legt
bloot dat een opensamenleving zonder culturele overdracht, geen stand kan houden.
De mislukking van de multiculturele samenleving toont ook dat een radicaal subjectivisme haaks staat op het gemeenschapsdenken.7
Het is belangrijk om te beseffen dat de kritiek op de liberaal-kapitalistische samenleving niet nieuw is. Verzet tegen het individualisme is geworteld in onze moderne
samenleving De Romantiek kan beschouwd
worden als een reactie op het individualisme
en het rationalisme van het verlichtingsdenken. De filosoof Friedrich Nietzsche verzet
zich tegen het modern humanisme dat gericht is op het onderdrukken van onze innerlijke driften ten behoeve van ons individuele
geluk. Het moderne liberale denken ontkent
het geweld en het lijden van de mens, waardoor de menselijke aard wordt gedevalueerd.
Het creëert een nihilistische samenleving,
waarin het leven steeds minder de moeite
waard is.8 Ideologisch gezien is het nationaal
socialisme ook te beschouwen als een radicale vorm van verzet tegen de westerse liberale
samenleving. Een ideologie die de moderniteit zelf heeft voortgebracht.9 In heel de wereld zijn er haarden van verzet ontstaan tegen het “decadente” westen. Nationalistische
groepen in China en communisten in RusZICHT 2015-2 | juli 2015

Het moderne liberale
denken ontkent het geweld
en het lijden van de mens,
waardoor de menselijke
aard wordt gedevalueerd
land hebben zo geprobeerd een eigen cultuur te creëren, om zich te wapenen tegen
westerse invloeden. Het spreekt zich uit tegen het denken in “the West and the rest”.

De roep om het sacrale
In veel landen in West-Europa is de neiging
om de invloed van religie en ideologie te bagatelliseren. Verondersteld wordt dat vrijheid en welvaart religie overbodig maken.
Het is een hardnekkige ontkenning van het
feit dat ook de moderne mens op zoek is
naar bovenindividuele zingeving. Taylor beschrijft in zijn boek Een seculiere tijd dat er in
het moderne westerse denken de sacrale en
metafysische dementie van leven wordt genegeerd. Niet alleen in het maatschappelijke
leven, maar ook in het gewone denken lijkt
steeds minder ruimte te zijn voor de bovenindividuele aspecten van het leven. Er
blijft een platte werkelijkheid over, waarin
het heilige verdwenen is. Het radicale subjectivisme is verwoestend voor alle ‘heilige
huisjes’ waardoor er niets overblijft wat ons
nog enigszins ontzag inboezemt. We vermogen dan ook niet meer te begrijpen waarom
jongeren bereid zijn hun leven te geven voor
een heilige zaak.
Het is niet toevallig dat premier Cameron in
reactie op de moord op de Britse oud-militair
David Haines door Islamitische Staat sprak
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over ‘het pure kwaad’ dat zich in IS manifesteert. Ondanks dat hier een kern van waarheid in kan zitten, is het een poging om de
tegenstanders te dehumaniseren. Het kwaad
is buiten ons, en daarmee hebben we onze
vijand duidelijk gelokaliseerd. Geweld wordt
gereduceerd tot barbaarsheid of primitivisme, waardoor het dualistisch denken in
goed en kwaad wordt bevorderd.10 Het probleem is dat het de roep om zingeving en het
(sacraal) geweld ontkent. De vraag is of voetbalgeweld, gewelddadige motorbendes en
het vele seksueel geweld ook geen vormen
zijn van ‘sacraal’ geweld. Als geweld en
kwaad ontkend worden, dan kan het (sacraal) geweld nog eens veel sterker terug keren dan we ons voor mogelijk houden.

Geen tegenwicht
In de westerse samenleving is er heel weinig
oog voor de culturele crisis waarin wij ons
bevinden. In plaats van grondige bezinning
en zelfkritiek, worden de radicale verlichtingsideeën van individuele vrijheid en vrijheid van meningsuiting nog feller gepropageerd. Cartoons van de profeet Mohammed
worden nog eens extra afgebeeld in de landelijke media, zoals dat recent is gebeurd na de
aanslagen in Parijs. Er wordt vrijwel geen po-

In plaats van grondige
bezinning en zelfkritiek,
worden de radicale
verlichtingsideeën van
individuele vrijheid en
vrijheid van meningsuiting
nog feller gepropageerd

ging gedaan om onze tegenstanders te begrijpen. Immers, we kunnen onze vijand altijd
nog beter bestrijden door ze te begrijpen, dan
door ze af te schilderen als barbaren. Zygmunt
Bauman heeft het al doorzien dat een cultuur
in het nauw net als een kat rare sprongen
maakt. Hij beschrijft hoe de westerse staten
steeds verder gaan in het legitimeren van hun
eigen macht door creëren van een gemeenschappelijke vijand.11 Het laat zien dat de westerse wereld geen cultureel tegenwicht kan
bieden, maar alleen nog maar reactionaire
politiek kan bedrijven. Dat is kenmerkend
voor een cultuur waar slechts kilte overblijft
zodra de zon aan het ondergaan is.

Noten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A. Th. van Deursen, De geest is meer dan het lichaam. Opstellen over geschiedenis en cultuur, Amsterdam 2010, p. 230.
A. Verbrugge, Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift, Amsterdam 2006, p. 241.
‘Theodore Dalrymple: ‘Rellen Engeland zijn het loon van laf leiderschap’, de Volkskrant 12 augustus 2011.
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politiek klassiek

Als er boeken zijn die je leven kunnen veranderen, dan
is De Stad van God er een van. Het boek heeft, ondanks
de eeuwen die verstreken zijn, nauwelijks aan zeggingskracht ingeboet. Het magnum opus van Augustinus
heeft vele lezers niet onberoerd gelaten. Dit essay legt uit
waarom De Stad van God verrassend actueel is, zowel in
geopolitiek als persoonlijk opzicht.

Hans Alderliesten, senior adviseur communicatie HGJB en voorzitter CDA Gouda

De Stad van God
anno nu

Enkele jaren geleden ontving ik De Stad van
God van kerkvader Aurelius Augustinus (354430). Het boek is in alle opzichten een klassieker. Niet een boek dat je op een achtermiddag leest: de editie waar ik over beschik,
telt 1295 pagina’s. Ik besloot magazines opzij te schuiven om mij op vaste momenten
aan het lezen van dit massieve werk te wijden. Dit stond ook in het kader van offensief
lezen, een term van Gordon MacDonald. Volgens hem is het effectiever gericht te kiezen
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wat je leest in plaats van datgene te lezen
wat je min of meer ongevraagd aangeboden
krijgt. Het boek is een apologie van het christendom, misschien wel de uitvoerigste die de
Antieke Wereld ons heeft nagelaten. Augustinus behandelt op meeslepende wijze de
beschavingsgeschiedenis. Hij beschrijft oorlogen en veldslagen, analyseert godsbeelden,
bestrijdt waanideeën, analyseert hartstochten en gunt zijn lezers een blik in de toekomst. Voor lezers die de inhoud van het
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boek niet kennen, wil ik graag een poging
doen het boek kort samen te vatten. Daarmee doe ik Augustinus geen recht, hoewel
hij in de slotalinea van het boek zich excuseert richting hen die het boek te kort én
hen die het boek te lang vinden.

Het boek in een notendop
In De Stad van God verdedigt Augustinus de redelijkheid van het christelijk geloof en bestrijdt hij de dwaasheid van het heidendom.
Augustinus ziet in de wereld een strijd tussen
twee gemeenschappen: de stad van God (civitas Dei) versus de stad van de mens (civitas
terrena). Gelovigen horen bij de eerste, hemelse stad, ongelovigen bij de tweede, een
aardse stad. De kerk, de stad van God, verkeert in deze wereld in de vreemde. Voor de
gelovigen gaat het om dienen, liefde en het
toekomende, terwijl de stad van de mens zich
laat kenmerken door eigenliefde, heerszucht
en het hier en nu. Door de zonde heeft de
mens zich afgekeerd van de goede Schepper,
maar door Jezus is het mogelijk terug te keren. De geschiedenis van de wereld loopt uit
op het finale oordeel, waarbij de goeden beloond en de kwaden gestraft zullen worden.

Traditie
Wat heeft het lezen van De Stad van God me
gebracht? Ik wilde het consumeren voorbij,
maar hoe dan? Er zijn veel kenners, er is veel
over dit boek geschreven, wat ik zou daar
aan kunnen toevoegen? Toch vermoedde ik
dat het gezegde ‘veel geprezen, weinig gelezen’ ook voor dit boek gold. Velen zullen instemmend knikken, het je aanbevelen, maar
gelezen, nee, dat niet. Bovendien vind ik dat
slechts een beperkt publiek op de hoogte is
van Augustinus: onder filosofen, in katholieke kring (gelukkig ook onder CDA’ers) en in
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reformatorische kring (Calvijn citeert Augustinus regelmatig, zij het niet altijd met instemming). Voor velen is Augustinus een onbekende. En dat is jammer omdat goede,
beproefde ideeën belangrijk zijn. Geleidelijke veranderingen werden vaak gevoed door
grote idealen, zoals bijvoorbeeld de afschaffing van de apartheid.
In De Stad van God passeert een variëteit aan
onderwerpen de revue: schepping, allegorische uitleg van de afmeting van de ark, begraven of cremeren, waarom er nog steeds
wonderen gebeuren, seksualiteit, probleem
van het lijden, duivelen en engelen, gezondheid en ziekte, eten en drinken. Regelmatig
dacht ik: hier kan persoon X wat mee, dit is
iets voor organisatie Y. Goede ideeën en aforismen werken inspirerend en motiverend.
Het is nuttig te beseffen wat er in het koffertje van de traditie zit (beeld van Noordmans).
Het besef dat verleden, heden en toekomst
innig met elkaar verbonden zijn, is een rode
draad in het boek. Traditie is niet de as bewaren, maar het vuur brandend houden. Ik heb
dat geprobeerd door regelmatig mensen citaten van Augustinus te sturen. Hugo van
Woerden en ds. W. Pieters doen dit ook. Van
Woerden stuurt citaten van Maarten Luther,
terwijl ds. Pieters elke dag een citaat van David Dickson mailt naar een grote groep ontvangers. Daarnaast leek het mij aardig elke
maandagmorgen een tweet te plaatsen met
daarin een update uit #DeStadvanGod. Als
het kon, betrok ik de actualiteit erbij en anders was het wel een filosofische doordenker.
Een stimulans dus om De Stad van God grondig te bestuderen en een zoektocht naar
tweetable aforismen die minder dan 140 tekens bevatten of die in minder dan 140 tekens te parafraseren waren.
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Tweets @alderliestenJ
Vraag uit #DeStadvanGod: geldt ‘u zult niet doden’ voor alles wat leeft?
Dus ook dieren&planten? (I, 20) #Augustinus [23-2-2014]
‘Niet hij verdient het goed te heten die weet wat goed is, maar hij die het goede
liefheeft!’ - Augustinus op z’n best (#DeStadvanGod XI-28) [15-9-2014]
Goede raad v Augustinus: ‘Vorm een oordeel over de dingen zelf, in plaats van het
belangrijk te vinden wie welke mening heeft’ #DeStadvanGod [2-3-2015]

Gerechtigheid
De Stad van God is geen zoetsappige fictie die
je af kunt doen met ‘interessante lectuur’,
althans ik niet. Het zette voor mij de wereldpolitiek in een ander daglicht. Augustinus
leerde mij dat er niet uitsluitend een materiële werkelijkheid, maar vooral een geestelijke werkelijkheid is. Bovendien zijn de geopolitieke ontwikkelingen, waar wij getuige van
zijn, niet nieuw. Vanaf het begin van de geschiedenis – specifieker: vanaf de zondeval –
is er een indringende strijd tussen goed en
kwaad gaande. In De Stad van God stelt Augustinus de beschavingsgeschiedenis aan de
orde, vanaf het begin van wereld, ja zelfs ervoor, tot het einde, het oordeel en de eeuwigheid. Voor Augustinus staat vast dat de overheid niet zonder gerechtigheid kan. Zonder
gerechtigheid zijn overheden ‘roversbenden’. We moeten streven naar gerechtigheid,
maar de echte gerechtigheid is uitsluitend te
vinden in de gemeenschap waarvan Christus
de stichter is. Vrede en gerechtigheid hebben
alles met elkaar te maken. En vrede heeft
met orde te maken: ‘De vrede van alle dingen
is de rust van de orde. En de orde is die rangschikking van gelijke en ongelijke dingen
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waardoor elk van hen zijn eigen plaats krijgt
toebedeeld.’ Van alle aardse goederen is de
vrede meest voortreffelijk, begeerlijk en aangenaam.
Het kan zijn dat die orde wordt verstoord,
bijvoorbeeld door een heerszuchtig vorst.
Het oorlogspad opgaan, dat is roverij, aldus
Augustinus. Maar, en daar is vaak op gewezen, Augustinus meende dat er ook zoiets
bestond als een rechtvaardige oorlog (bellum
iustum) – een filosofisch concept waar de filosoof Cicero al mee bezig was geweest. Bij een
rechtvaardige oorlog gaat het volgens Augustinus om oorlogen die onrecht wreken of op
zelfverdediging berusten. Een rechtvaardige
oorlog heeft met noodzakelijkheid te maken. De wijze begint niet uit zichzelf aan een
oorlog, maar wordt door de ongerechtigheid, razernij en roverij van de tegenpartij
gedwongen tot een oorlog. Daarvoor moet
aan een aantal voorwaarden worden voldaan: het doel moet zijn om de vrede te herstellen, de strijd moet gevoerd worden door
een wettig vorst en het gedrag in de oorlog
moet rechtvaardig zijn. Augustinus toont
zich een voorstander van stille diplomatie
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De geopolitieke ontwikkelingen
zijn, niet nieuw. Vanaf het
begin van de geschiedenis is er
een indringende strijd tussen
goed en kwaad gaande. Vrede
en gerechtigheid hebben alles
met elkaar te maken
die de onderhandelingstafel, het compromis, prevaleert boven het gewapende conflict. Augustinus bracht de term rechtvaardige oorlog in verband met de liefde. Omdat
het menselijke beoordelingsvermogen tekortschiet, is het volgens Augustinus wijs
hierin met grote terughoudendheid te handelen.
Daarom trekt Augustinus geen scherpe lijnen. Het is niet zo dat je iets als kwaad kan
aanwijzen en het tegenovergestelde als goed.
De inwoners van de stad van God en de stad
van de mens wonen door elkaar. Met het blote oog zijn ze niet te onderscheiden. De
schrijver Solzjenitsyn zou later schrijven dat
de scheidslijn tussen goed en kwaad niet tussen west en oost, of tussen kerk en wereld,
maar dwars door je eigen hart loopt. Het falen, vergeten en dagdromen van ons dwingt
niet al te hoog op te geven van het maatschappelijk idealisme alsof het ooit goed
komt. Het tekort zit diep in ons sociale systeem en te vrezen valt dat de bevrijding van
buiten onszelf moet komen.

Botsende beschavingen
Zou je Augustinus een cultuurpessimist kunnen noemen à la Sprengler en Huntington?
In cultuurpessimistische publicaties zoals
ZICHT 2015-2 | juli 2015

Der Untergang des Abendslandes van Oswald
Sprengler en The Clash of Civilizations and the
Remaking of World Order van Samuel P. Huntington wordt ook een apocalyptisch visioen
geschetst. De strekking is dat het eerst slechter moet gaan, de cultuur is in verval en wij
weten het, maar daarna zal de mensheid bevrijd worden. In zijn boek legt Huntington
bijvoorbeeld uit dat hoewel een clash tussen
de beschavingen onontkoombaar is – over
determinisme gesproken! -, we er alles aan
moeten doen om botsingen tussen culturen
te voorkomen. Diverse publicisten hebben er
recent opgewezen dat botsingen tussen wereldgodsdiensten hét thema van de 21e eeuw
zullen worden. Religieuze en culturele verschillen zullen belangrijker worden al naar
gelang de kloof tussen rijk en arm en oost en
west zullen toenemen. Religie leidt tot geweld, zo wordt wel betoogd.
Augustinus bewijst in De Stad van God het tegendeel. Hoewel Augustinus zijn pijlen voornamelijk op de filosofen met hun goden en
godinnen richtte, keek hij verder dan het
Romeinse Rijk (dat niet veel later zou instorten). De ware godsdienst leidt niet tot waanzin of geweld, maar tot vrede en orde. Zonder gerechtigheid zijn overheden roversbenden. Augustinus behandelt in de laatste

Solzjenitsyn: “de scheidslijn
tussen goed en kwaad loopt
niet tussen west en oost, of
tussen kerk en wereld, maar
dwars door je eigen hart”
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delen van het boek passages uit de Openbaringen aan Johannes. Augustinus wees op de
jongste dag. Dan zal God alles herstellen en
zal er volledige harmonie zijn – voor de inwoners van de stad van God. Het nieuwe Jeruzalem, de stad waarvan ze door genade
inwoner werden, zal neerdalen uit de hemel.
Voor de inwoners van de stad van de mens
loopt het minder goed af. Ook hun bestemming zal eeuwig zijn, maar buiten, zonder
God.

Afleiden
Zolang het einde er niet is, zal er strijd zijn.
De koning van de stad van de mens, door Augustinus de duivel genoemd, is uit op onenigheid en meningsverschillen. Het gaat
hem niet alleen om verleiden maar ook om
afleiden. Niet alleen macht, de goden van
deze wereld, carrière, maar ook superfoods
en theologische disputen kunnen het zicht
op de waarheid vertroebelen. Dé Waarheid.
Augustinus’ zoektocht naar waarheid, wat
zijn oeuvre kenmerkt, spoort ons aan dit ook
te doen. We hebben de dingen te onderzoeken, te beproeven, te bevragen. Het is nuttig
om het contrast op te zoeken, want juist in
het donker komt het licht tot zijn recht. Gezondheid waardeer je meer als je ziek bent
geweest, zo schrijft Augustinus. En dus moeten we moeilijke kwesties, zoals eugenetica,
niet uit de weg gaan. Geen antwoord zonder
vraag, geen pijn zonder leven.
Als we behoefte hebben aan duiding en wegwijzers, behoefte aan vaders die ons bij te
hand nemen en corrigeren waar nodig, dan
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De ware godsdienst leidt
niet tot waanzin of geweld,
maar tot vrede en orde
is de vraag naar het ware terecht. Ja, het
schone is ook belangrijk. Wie een stap terug
doet en de tijden probeert te overzien, weet
dat de wereld niet draait om de winnaar van
een talentenjacht op televisie of om er zo
lang mogelijk jong uit te zien. De relatie met
de weergaloos goede Schepper, een prachtige
typering van Augustinus, daar gaat het om.
Niet om het hier en nu, maar het toekomende. Niet onwetendheid koesteren, maar opvoeding hoogachten. Geen ongebondenheid,
maar gehoorzaamheid. Het is dus veel meer
dan het genoegen van het gegrepen worden
door een boek. Het is reflectie. Zoeken. In de
geest van Augustinus: genieten van het debat, tegenstrijdigheden koesteren, dé Waarheid zoeken.
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De reikende hand
“Burgemeester, hoe zijn uw contacten met de Islamitische gemeenschap?”
Deze vraag stelde een predikant mij tijdens de jaarlijkse ontmoeting die ik heb
met de voorgangers van de geloofsgemeenschappen in mijn gemeente (de
moskee heeft geen eigen Imam en is daarom niet vertegenwoordigd).
“Goed, de contacten zijn de laatste tijd intensiever geworden, ook in Zuidplas
zijn er radicaliserende figuren die menen de Islam voor hun karretje te
kunnen spannen. Niet dat ze in de lokale moslimgemeenschappen radicaliseren, maar omdat ze juist helpen het tegen te gaan...”
“Daarom stel ik u de vraag. Wij verwachten van alles van onze Islamitische
medemens, aanpassen aan onze cultuur, afstand nemen van radicale
elementen en het liefst aanhanger zijn van de verlichting. Ik stel voor dat wij
in gesprek met ze gaan om te vragen wat wij voor hen hierin kunnen betekenen... Als wij verwachtingen hebben, hebben wij de dure plicht hen de
helpende hand te reiken.”
Ik was verrast, het bestuur van de moskee bleek enthousiast - en een
afspraak werd gearrangeerd...
Een bijzonder openhartig gesprek volgde tussen vijf voorgangers
(waaronder een vrouw) en drie moslimvertegenwoordigers. Over en
weer werd uitleg gegeven van de erediensten, gebeden, preekvoorbereiding, plaats van de vrouw, plek van het geloof in het dagelijks
leven, spanningen na de aanslag in Parijs etc.
Wat mij, als protestantse jongen, opviel was de eerbied waarmee er
over Allah en de profeet werd gesproken. Daar kunnen we
een voorbeeld aan nemen!
Een vervolgafspraak is gemaakt, in één van de kerkgebouwen. Contactgegevens zijn uitgewisseld om elkaar
te helpen als er spanningen mochten zijn.
Ligt hier niet de sleutel van het overbruggen van ‘een
kloof’? Gewoon heel basaal elkaar leren kennen,
respect hebben voor de ander en elkaar de (helpende) hand reiken?
Gert-Jan Kats, burgemeester van de gemeente Zuidplas
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lokaal vizier

Wanneer een islamitische partij – of een door de islam
geïnspireerde partij – meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen en ook haar intrede doet in de gemeenteraad,
hoe reageer je daar dan op als SGP-raadslid? Wat zijn de
belangrijkste verschillen en zijn er ook punten van overeenkomst? In 2014 veroverde de Rotterdamse partij Nida
vanuit het niets twee zetels in de gemeenteraad. Hoe zijn
de ervaringen tot nu toe?

Wouter Boonzaaijer, burgerraadslid ChristenUnie-SGP Rotterdam

Anders dan anderen
Islamitische partij Nida timmert stevig aan de weg in Rotterdam

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen
wist de door de islam geïnspireerde Nida (ze
wil geen ‘islamitische partij’ genoemd worden) maar liefst twee zetels te behalen. Dit
kan als een zeer succesvolle entree in de politiek aangemerkt worden. Anderzijds, met
een aandeel van 15 tot 20 procent moslims
in Rotterdam is er nog veel meer potentieel
aanwezig: dat zijn 8 à 9 zetels in de 45 zetels
tellende gemeenteraad. (Ter vergelijking: het
CDA behaalt drie raadszetels en CU-SGP één
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zetel). Het vermoeden is echter dat de opkomst bij verkiezingen onder Turken en Marokkanen lager is dan gemiddeld. De moslims die wel naar de stembus gingen, vonden
tot nog toe vooral politiek onderdak bij PvdA
en GroenLinks.

‘Omdat we geloven in Rotterdam’
Er is echter een beweging op gang gekomen
die vond dat moslims binnen de gevestigde
partijen te weinig te zeggen hadden. Rond de
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Nida hanteert een sterke
slogan: ‘Nida, omdat we
geloven in Rotterdam’
verkiezingen zag men de politici massaal
naar moskeeën komen om stemmen te verwerven, maar daarna was het weer stil. Een
aantal zelfbewuste en vaak hoogopgeleide
moslims waren het beu om als ‘stemvee’ te
fungeren. Tijdens de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen heeft Nida vooral
de pijlen gericht op de PvdA. Er werden Valentijnkaartjes naar moslims verstuurd met
de boodschap om nu een keer niet de liefde
aan de PvdA te verklaren, maar aan Nida.
Daarnaast hanteert Nida een sterke slogan:
‘Nida, omdat we geloven in Rotterdam’. Toen
de PvdA-lijstrekker (Hamit Karakus) met de
lijsttrekker van Nida (Nourdin El Ouali) in
debat ging bij Pauw en Witteman, heeft Nida
zich ook nog eens in de landelijke media
kunnen profileren. De welbespraakte lijsttrekker deed dit met verve. Al met al hebben
bovenstaande zaken bijgedragen aan de verkiezingswinst in maart 2014.
Toen de zetels binnen waren en de coalitie,
zonder PvdA, gevormd was, richtte Nida
haar pijlen vooral op de coalitiepartijen, met
name Leefbaar Rotterdam. De grootste twistpunten zijn integratie, discriminatie en de
rol van religie in de samenleving. In de gemeenteraad heeft dit al diverse keren tot stevige confrontaties geleid. Leefbaar Rotterdam is van mening dat dat allochtonen
moeten invoegen in de snelweg van de westerse samenleving, terwijl Nida vindt dat er
een keer gestopt moet worden met het gebruik van de termen allochtoon en autochtoon, aangezien de integratie wel voldoende
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heeft plaatsgevonden. Nida stelt vragen bij
politieoptreden dat discriminatoir zou zijn,
terwijl Leefbaar Rotterdam beweert dat dit
niet gebeurd en de politie prijst voor haar repressieve aanpak.

Nida is anders dan anderen
Nida is moeilijk in een hokje te plaatsen.
Deze partij is echt anders dan de Haagse Islam-democraten, die wèl expliciet islamitische standpunten verkondigt (zoals geen
drugs, alcohol en prostitutie). Nida is een
meer liberale variant, die deels lijkt op
GroenLinks. Het verschil met laatstgenoemde partij is dat Nida meer ruimte wil geven
aan godsdienstige uitingen, inclusief moreel
ethische thema’s. Hierbij geven ze aan dat
niet-gelovigen zich meer tolerant zouden
moeten opstellen ten opzichte van gelovigen. Een opvatting die mijns inziens goed
aansluit bij de benadering van ChristenUnie-SGP in Rotterdam. Een nadrukkelijk onderscheid is wel dat de ChristenUnie-SGP
zich expliciet wel als christelijke partij profileert en zich niet beperkt door de stellen dat
zij zich geïnspireerd weet door Bijbel en
christelijk geloof. Een ander belangrijk verschil is de manier van optreden. Nida zoekt
aan de ene kant de verbinding, maar aan de
andere kant kan men zeer fel de confrontatie opzoeken in het debat. De ChristenUnie-SGP zoekt (als voor de coalitie meeste
geliefde oppositiepartij) meer de verbinding
om op die manier iets voor elkaar te krijgen.
Daarnaast concentreert Nida zich op een beperkt aantal thema’s, terwijl de ChristenUnie-SGP probeert de verantwoordelijkheid
te nemen over de volle breedte van de beleidsterreinen. Dit laatste is kenmerkend voor
zowel SGP als ChristenUnie in vrijwel alle
organen waar deze partijen zijn vertegen-
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woordigd: van gemeenteraad tot Europees
Parlement.

Niet anders dan anderen behandelen
In een gemeenteraad is er altijd sprake van
diversiteit, waarbij het voor SGP-raadsleden
soms heel moeilijk zo niet onmogelijk kan
zijn om de verschillen met andere partijen te
overbruggen. Met een Islamitische partij erbij neemt deze diversiteit alleen maar verder
toe. Anderzijds waren er in Rotterdam al vaker moslims in andere partijen vertegenwoordigd. Ik ben daarom van mening dat
vanwege de komst van een andere partij een
andere opstelling naar een moslim in de gemeenteraad in het algemeen niet nodig is.
De religieuze verschillen zijn uiteraard heel
groot, want de Islam erkent Jezus niet als de
Zoon van God. Ook de zorgen over radicale
islam, jihadisme, terroristische aanslagen
door moslims, de opkomst van IS en dergelijke, kunnen ons uiteraard grote zorgen baren. Dit gezegd zijnde, ben ik wel van mening dat een SGP-raadslid geen onderscheid
zou moeten maken in de benadering van
moslimpartijen ten opzichte van niet-moslimpartijen. Respectvolle bejegening, zoeken
naar wat op politiek vlak bindt kunnen
mijns inziens prima samengaan met een stevig inhoudelijk debat waardoor de principiële verschillen ook duidelijk naar voren komen. Vanuit de gedachte van politieke
verantwoordelijkheid zijn we tenslotte geroepen om samen de stad te besturen. Hierbij moeten we op zoek zijn naar wat ons
bindt, zonder overigens de verschillen verdoezelen.

Mèt moslims in gesprek gaan
Ook buiten de raadszaal hebben we als fractie van ChristenUnie-SGP naar deze mogeZICHT 2015-2 | juli 2015

lijkheden gezocht. Toen na de aanslagen in
Parijs moskeeën in Nederland bedreigd werden, hebben we bescherming aangeboden.
Hiermee hebben we willen uitdrukken dat
ook moslims recht hebben op hun vrijheid
en veiligheid. Om te voorkomen dat we alleen over moslims zouden praten en niet
met moslims, hebben we een keer debat over
de integratieproblematiek in een (bijzaal
van een) moskee georganiseerd. Daarnaast
hebben we het initiatief genomen om diverse geloofsgemeenschappen te vragen om een
verklaring te ondertekenen die iedere vorm
van haat en uitsluiting afwijst. Bovenstaande dingen zou men wellicht niet direct verwachten van een fractie waarin de SGP ook
vertegenwoordigd is. Ik denk echter dat we
ook op deze manier als christen kunnen laten zien dat we elkaar willen dienen en steunen, ook al denken we totaal verschillend.
Het zoeken naar vrede voor de stad is een
belangrijke Bijbelse opdracht. We weten ons
daartoe geroepen vanuit Jeremia 29 vers 7 en
Romeinen 12 vers 18. Het is ook bemoedigend om te zien dat niet alleen de christelijke politiek zich hiermee bezighoudt, maar
ook het reformatorisch onderwijs. Leerlingen van het Wartburg College zijn al een jaar
in gesprek met leerlingen van een islamitische school, wat laatst een boeiende debatavond opleverde: met respect en op niveau!

Van godsdienst vervreemd
Het bijzondere is overigens dat op sommige
punten de verschillen met andere partijen
veel groter zijn dan met Nida. Probleem is
vaak dat seculiere politici zozeer vervreemd
zijn van godsdienst dat men zich helemaal
niet goed kan voorstellen wat voor een belangrijke plek religie in het leven van gelovige mensen heeft. Ook in de discussie over
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grondrechten is er vaak veel onwetendheid
c.q. te weinig erkenning voor godsdienstvrijheid. Veel seculiere partijen (met Leefbaar
Rotterdam voorop) benadrukken aan de ene
kant zeer sterk de vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat. Aan
de andere kant wil men bepaalde (godsdienstige) meningen en religieuze gebruiken verbieden. De vrijheid van meningsuiting gaat
vaak zo ver dat een ‘recht’ op belediging van
religies en religieuze gevoelens wordt gepropageerd. Het is daarom belangrijk dat er
een fractie van ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad aanwezig is, die er dan op kan
wijzen dat de scheiding van kerk en staat
vooral tot stand is gekomen om de kerk te
beschermen tegen de staat.

Zet de emancipatie van moslims door?
In de Rotterdamse context is de partij Nida
ook te duiden als een emancipatiebeweging
die zich sterk profileert, ook in de richting
ZICHT 2015-2 | juli 2015

van de landelijke politiek. Dit was bijvoorbeeld te zien toen er Gaza-demonstraties
werden georganiseerd door Nida. Dit thema
blijkt helaas heel geschikt om moslim-electoraat binnen te halen. Op dit moment is er
alleen in Den Haag en Rotterdam een islamitische partij, c.q. een door de islam geïnspireerde partij. In de toekomst zou zich dat
zeker kunnen uitbreiden naar andere gemeenten. Het is daarbij van belang om onszelf de vraag te stellen hoe wij als SGP (of
ChristenUnie) door de moslims gezien en
bejegend willen worden. Wat zou ons daarbij
méér aan het hart moeten gaan dan dat zij
ons zullen zien als christenen die God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf?
Met als doel dat ook moslims gaan vragen
naar de Weg: naar Christus. Bij de gelijkenis
van de barmhartige Samaritaan heeft de
Heere Jezus ons al duidelijk gemaakt wie
onze naaste is; ofwel: voor wie wij de naaste
zijn.
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bezinning

De botsing der beschavingen, waar Samuel Huntington
van spreekt, deed zich ook in de twintigste eeuw voor
tussen de kerken en nationaalsocialisme. Diverse publicaties, in korte tijd verschenen, laten zien hoe de kerken
grosso modo profetisch inzicht in het nazisme misten,
enkele uitzonderingen daargelaten.

Dr. Klaas van der Zwaag, redactievoorzitter

De kerk en de clash
met het nazisme

Het is vaak gezegd: de bevindelijk gereformeerden waren te passief in de Tweede Wereldoorlog, niet actief in het verzet en te
Duitsvriendelijk. Veel van deze aantijgingen
kloppen niet, althans nét niet, zo stelt dr.
E.G. Bosma in zijn proefschrift Oude waarheid
en nieuwe orde.
Dat woordje ‘net’ markeert de ingewikkelde
positie van de bevindelijken. Bevindelijken
– we spreken over de groep gereformeerden
in de rechterflank van de Nederlandse HerZICHT 2015-2 | juli 2015

vormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten
en de Christelijke Gereformeerde Kerken –
hebben zich niet schuldig gemaakt aan verheerlijking van het nazisme, zij verwierpen
de rassenleer en de heidense ideologie van
bloed en bodem, waren doorgaans kritisch
ten opzichte van de NSB en veroordeelden
het toenemende geweld en moordzucht van
de Duitsers. Collaboratie kwam weinig voor,
evenals actief verzet trouwens. De grondhouding was accommodatie.
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Passiviteit
Dat laatste wijst op een passieve opstelling.
Bosma verklaart die uit de houding van lijdelijkheid en quïetisme in bevindelijke kring.
Uit de studie waarop Bosma dit voorjaar aan
de Vrije Universiteit promoveerde, blijkt een
schrijnend gemis aan inzicht van bevindelijken ten opzichte van de ideologie van het
nationaalsocialisme in de jaren dertig. Men
was geobsedeerd door het gevaar van het
communisme en zag Hitler zelfs als de sterke man die het Westen bewaarde voor het
goddeloze bolsjewisme. Op 23 juni 1933
schreef De Banier: “Wij kunnen voor het af-

Men was geobsedeerd door
het gevaar van het
communisme en zag Hitler
zelfs als de sterke man die
het Westen bewaarde voor
het goddeloze bolsjewisme
wenden van den bolsjewistischen chaos God
en Zijn werktuig Adolf Hitler, niet genoeg
dankzeggen.” Mussolini en Hitler werden in
de kerkbladen en De Banier meermalen geprezen omdat zij in hun landen een communistische machtsovername hadden voorkomen.
Voorgangers als ds. G.H. Kersten beschouwden Rome en de neocalvinisten (de ARP!) als
een groter gevaar dan wat er in Duitsland
gebeurde. Bosma verklaart een en ander uit
een grotere waardering van de Duitse cultuur en de afkeer van Frankrijk (immers het
land van de Revolutie) en Engeland (vanwege
zijn rol in de Boerenoorlog). Bovendien zag
men Duitsland als een protestants land en
ZICHT 2015-2 | juli 2015

liet men zich soms zand in de ogen strooien
door de manier waarop het nationaalsocialisme en de NSB probeerden christelijke noties in hun ideologie te integreren.
Men waardeerde in het nationaalsocialisme
de verheerlijking van het verleden en het
sterke gezag, de vaderlandsliefde, conservatieve gedachten over de inrichting van de samenleving, de kritische houding ten opzichte van de democratie –soms zelfs met beroep
op gedachten van Groen van Prinsterer en
Hoedemaker met hun nagestreefde eenheid
van godsdienst, kerk en natie, de gedachte
van de volksgemeenschap als een bezielde
eenheid (als tegenwicht tegen liberalisme en
socialisme).
Bosma concludeert dat de bevindelijken over
het algemeen over weinig intellectueel kader beschikten. Er ontwikkelde zich geen kritisch ‘tegenover’ ten opzichte van de bevindelijke leiders in kerk en politiek. De
voorgangers benadrukten tijdens de bezetting onderworpenheid aan het gezag en de
overheid. De Duitsers vormden het wettige
gezag. Bovendien: De oorlog was het gevolg
van de straf van God over de zonden van de
natie, een natie die zijn vrijheid duur gekocht had in de strijd met Rome. Omdat het
land zich het oordeel van God had waardig
gemaakt vanwege zijn zonden, was buigen
onder dat oordeel de enig aangewezen weg.
Omdat de voorgangers veel macht en aanzien hadden, waren het kerkvolk en
SGP-stemmers geneigd zich te schikken naar
hun oordeelsvorming ten aanzien van de wereldsituatie, zoals die in kerkelijke en politieke bladen en in de prediking tot hen
kwam. Dat betekent niet dat er geen kritiek
was. De zuiveringscommissie na de oorlog
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nam het bevindelijke voorgangers kwalijk
dat zij doorgingen met het prediken van onderworpenheid aan de bezetter, hoewel kritische geluiden in eigen kring niet ontbraken.
Zij had wel begrip voor het feit dat aan de
politieke opstelling van iemand als Kersten
theologische opvattingen ten grondslag lagen (visie op de overheid, artikel 36 van de
NGB), maar merkte ook fijntjes op dat er ook
andere lijnen vanuit het Woord te trekken
waren. De Bijbel kent niet alleen Romeinen
13, maar ook Openbaring 13 waarin de staat
als een openbaring van de antichrist wordt
geschetst.

Blind
Men kan zonder overdrijving vaststellen dat
de bevindelijken blind waren voor de ware
aard van het nationaalsocialisme. Men was
wel op de hoogte van de Duitse kerkstrijd,
maar doorgrondde niet de heidense ideologie van het nazisme zoals die door Duitse
Belijdende Kerk werd gezien. Opvallend is
dat in het proefschrift de naam van Dietrich
Bonhoeffer ontbreekt, al wordt wel bisschop
Martin Niemöller genoemd. Als excuus kan
men aanvoeren dat Bonhoeffer vooral in de
jaren vijftig bekendheid kreeg. Maar dan
was er ook nog de kritiek van Karl Barth en
de door hem geïnspireerde Barmer Thesen van
de Duitse Belijdende Kerk tegen de ideologie

De Banier (10 maart 1939):
“Van Uddel tot Elspeet een
groot Jodenkamp. Blijft er
voor ons óók nog wat heide
over?”
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Men kan zonder
overdrijving vaststellen dat
de bevindelijken blind
waren voor de ware aard
van het nationaalsocialisme
van het nationaalsocialisme. Maar ook hier
gold weer: Karl Barth was een gevaarlijk
theoloog waar niets van te leren was, ook
niet zijn afwijzing van het nazisme.
De blindheid komt vooral tot uiting in de
houding ten opzichte van de Joden. De toenemende vervolging van de Joden in Duitsland
ontmoette onder bevindelijken weinig kritiek. Integendeel, men maakte zich allerwegen schuldig aan negatieve beeldvorming.
Joden waren onbetrouwbare burgers, slaagden er sluw overal in om de macht in de economie te verwerven en waren bovendien
handlangers van het communisme, liberalisme en het socialisme.
Ds. Kersten keerde zich tegen het openstellen van de grenzen voor Joodse vluchtelingen. Hij veroordeelde de anti-Joodse maatregelen in Duitsland, maar vreesde ook een te
grote Joodse invloed in Nederland. In 1938
zei hij in de Tweede Kamer zei hij: “En toch,
Mijnheer de Voorzitter, de volharding in den
weg, waarin de Joden den beloofden Messias
verwerpen, maakt het menigmaal zoo, dat
de volken, waarbij schuiling gevonden hebben, hen uitwerpen.” Je wrijft je ogen soms
uit wat je leest. Eén van de opschriften in De
Banier (10 maart 1939): “Van Uddel tot Elspeet
een groot Jodenkamp. Blijft er voor ons óók
nog wat heide over?”
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Ook hieraan lagen weer theologische opvattingen ten grondslag. Vooral ds. Kersten hing
een onvervalste vervangingsleer aan die stelde dat de kerk in plaats van Israël was gekomen. De joden waren de vijanden van Christus. Zij hadden immers het bloed over zich
heen geworpen en daarvan getuigden nu de
vervolgingen. Ds. Kersten: “Die vloek gaat
door, van eeuw tot eeuw, totdat het Jodendom naar het getal der uitverkorenen buigen zal voor den eeuwigen Koning van Sion,
Die het smadelijk verworpen heeft en nog
verwerpt. De beloften gelden het geestelijk
geslacht Abrahams; de kinderen der beloftenissen” (De Banier, 28 mei 1940).
De vrije hervormde predikant ds. J. Keller uit
IJsselmuiden maakte het zo bont dat hij in
1943 in een preek zei: “Zij hebben Christus’
bloed over zich uitgeroepen. Na 2000 jaar bijna wordt dat oordeel dat zij gevraagd hebben, nog in de gaskamers aan hen voltrokken. Het oordeel moet over de Joden komen,
maar wee degene die het voltrekt. Het is en
het blijft het volk van God.” Gelukkig dat in
deze laatste woorden ook nog positief over
Israël gesproken werd. En Kersten sprak in
1946 tijdens zijn de eerste partijdag weliswaar over de verharding van Israël, maar
stelde ook: “Wie zijn handen aan de Joden
slaat, graaft zichzelf het graf.”
Ds. Kersten verzachtte zijn standpunt later
wel toen de berichten over de massamoord
steeds duidelijker werden. Ook hielp hij en
anderen Joodse onderduikers. Maar het
kwaad was reeds geschied. De theologische
opvatting dat het Jodendom afgeschreven
was, bleef voortleven, al werd ook weer gehandhaafd dat Israël een bijzonder volk was.
De Christelijke Gereformeerde Kerken namen
ZICHT 2015-2 | juli 2015

een ander standpunt in en waren actief op
het gebied van zending onder Joden. Ds. I. Kievit nam afstand van de pro-Duitse koers die
de Gereformeerde Bonds-theoloog Hugo Visscher ging varen. En binnen de Gereformeerde Gemeenten was ook ds. R. Kok, “een van de
meest uitgesproken anti-Duitse predikanten
binnen het kerkverband”, aldus Bosma.

Dictatuur
De SGP herpakte zich na de oorlog, maar
kreeg wel te maken met interne crisis, mede
vanwege de maatregelen tegen ds. Kersten
als Tweede Kamerlid en diens journalistieke
producties in De Banier, dat onder leiding
van de schimmige Arie Kaptein een pro-Duitse koers ging varen. Volgens Bosma was het
oordeel een kwestie van ‘met twee maten
meten’ en getuigde de rechtsgang rond de
zuivering van Kersten niet van een zorgvuldige rechtsgang. De motivering bleef onduidelijk.
Pijnlijker was de kritiek die men binnen de
SGP had op het functioneren van de eigen
politieke leiders. Men schroomde niet om
het bestuur te verwijten op dictatoriale wijze
leiding te geven aan de partij en zich schuldig te hebben gemaakt aan machtsmisbruik.
Ds. Kersten was een charismatisch leider,
wiens optreden bij anderen autoritair overkwam. Predikanten werden vanwege hun

De manier waarop
bevindelijke leiders de
Schrift hadden
geïnterpreteerd getuigde
wel van een versmalling
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hoge geestelijke ambt niet tegengesproken
en konden daarom moeilijk met oppositie
omgaan. “Al snel werden zakelijke verschillen van inzicht geduid als vijandschap of gebrek aan godzaligheid”, aldus Bosma. Van
hoger opgeleide kaderleden, die zich soms al
jaren verdienstelijk hadden gemaakt voor de
partij kwam interne oppositie. “Toch werden
zij aan de kant gezet en kregen nauwelijks
aanhang onder de leden van de partij.”
De les van deze studie is dat zij het belang
van profetisch inzicht in de tijd onderstreept. Hervormde theologen als K.H. Miskotte en J. Koopmans die verder afstonden
van het bevindelijk-gereformeerde volksdeel, hadden een beter oog voor het pseudoreligieuze en heidense karakter van het nazisme. Zonder nu te spreken van een
verdraaiing van de Schrift, de manier waarop bevindelijke leiders de Schrift hadden geïnterpreteerd getuigde wel van een versmalling en ook van een al te directe identificatie
van bepaalde situaties in het verleden met
het heden. Vandaar dat de zuiveringscommissie erop wees dat andere exegeses ook
mogelijk waren. Men stelde bepaalde bevindelijke predikanten zedelijk medeplichtig
voor het gruwelijke beleid van de bezettende
macht in Nederland.
Uiteindelijk komt Bosma tot de – niet al te
spraakmakende – conclusie dat de bevindelijken niet afweken van de andere geloofsgroeperingen. Ze waren geen schurken en
geen helden. Toch waren ze na de oorlog het
mikpunt van spot en kritiek van antirevolutionairen die een tegenstrijdigheid meenden
te constateren: ds. Kersten kritiseerde wel de
regering ter zake van de economie en de
plaats van Rome, maar zweeg angstvallig op
ZICHT 2015-2 | juli 2015

De ideologische
indoctrinatie had de nazi’s
blind gemaakt voor het feit
dat zij in de Joden met
medemensen te maken
hadden. Ze hebben hen als
dieren gezien, als nog
minder: cargo, lading
het punt van het nationaalsocialisme. Het
kan te maken hebben met het isolement
waarin de bevindelijken verkeerden, maar
dan toch. Er waren genoeg nieuwskanalen
beschikbaar die het onchristelijke karakter
van het nazisme duidelijk maakten. Toen de
ogen van de bevindelijken uiteindelijk geopend waren, was het feitelijk te laat. Bosma
eindigt met een stelling: “De confrontatie
tussen de oude waarheid en de nieuwe orde
zorgde voor een deels vernieuwde oude
waarheid.”

Holocaust
Hoezeer de protestantse kerken in Nederland en Duitsland een blinde vlek hadden
voor de holocaust –het vernietigingsprogramma van Hitler– leert ons het boek van
dr. Ad Prosman. Het probleem dat hij signaleert is het moeizame proces van schulderkenning na de oorlog en het ontbreken van
theologische bezinning op de holocaust. De
kerken hebben volgens hem gefaald in het
belijden van schuld jegens het Joodse volk.
“Wie de Holocaust niet verwerkt, verwerkt
onze cultuur niet.” Prosman ziet uiteindelijk
de diepste oorzaak van deze massamoord,

Botsing der beschavingen | Dr. Klaas van der Zwaag, De kerk en de clash met het nazisme

60

De kerken in de
negentiende eeuw stonden
kritischer ten opzichte van
het liberalisme dan ten
opzichte van de opkomende
natiestaat
ongeëvenaard in de geschiedenis, in de ongrijpbare, satanische wil om Gods beloften
aan het Joodse volk uit te wissen. Als dat gebeurt, verdwijnt niet alleen het Joodse volk,
maar ook de kerk.
De holocaust raakt de Europese cultuur in
haar kern, aldus Prosman. We hebben hier
feitelijk te maken met een botsing van twee
beschavingen, om de gedachte van Samuel
Huntington te variëren. De holocaust is volgens Prosman bedacht door een volk dat in
cultureel opzicht hoog ontwikkeld was en
een grote bijdrage heeft geleverd aan de Europese beschaving. Prosman ziet fascisme en
nazisme niet als tegenhangers van Verlichting en Revolutie. Het gaat om een ‘nieuwe
orde’ en een nieuwe wereld. Het nazisme
was niet conservatief, maar gedreven door
het vooruitgangsoptimisme, gebruik makend van moderne media en techniek. Voor
de ‘nieuwe mens’ werd een hele theorie van
ras, volk en ziel ontwikkeld.
De ideologische indoctrinatie had de nazi’s
blind gemaakt voor het feit dat zij in de Joden met medemensen te maken hadden. Ze
hebben hen als dieren gezien, als nog minder: cargo, lading. De holocaust was een vermenging van moderniteit en barbarisme.
Het nazisme vertoonde een Januskop: enerZICHT 2015-2 | juli 2015

zijds geobsedeerd door de moderniteit, anderzijds een aanval op de waarden en de
prestaties van de moderniteit. De wortels
van de Europese beschaving vond men niet
langer in het oosten, maar in het noorden.
Uit die regio ontleende men allerlei mythen
en de eigen heroïsche geschiedenis. Het
Joodse semitische ras maakte volgens de nazi’s inbreuk op de Europese beschaving, geschiedenis en cultuur.

Europa
Hoe de clash tussen de culturen in Europa
uitwerkte, belicht de historicus Jan Bank in
zijn boek God in de oorlog. Het boek is een
overzichtswerk over de rol van alle Europese
kerken in de periode 1939 tot 1945. Kerken
zouden zich vanwege hun morele boodschap
kritisch moeten opstellen tegenover de gewelddadige ideologie en de gewelddaden
van de bezetter. Hun geloofs- en zedenleer
stond immers haaks op de seculiere, totalitaire regimes, maar gebeurde dat ook in de
praktijk? De meerderheid van de christelijke
bevolking heeft de oorlog en de bezetting gelaten over zich heen laten komen, zo concludeert Bank in de lijn van Bosma. De algemene houding was lijdzaamheid, onder meer
gemotiveerd door persoonlijke onmacht en
uit vrees voor represailles.
Opvallend is, zo blijkt uit het boek, dat de
kerken in de negentiende eeuw kritischer
stonden ten opzichte van het liberalisme
dan ten opzichte van de opkomende natiestaat. Zij beschouwden zich als hoedster van
de nationale cultuur en werden soms nationale kerken. Ook beschouwden de kerken de
industriële revolutie en de moderne arbeidersbeweging als een bedreiging en ontwaakte pas later het besef van de sociale pro-
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blematiek en de geloofsafval onder de
arbeiders.
De Rooms-Katholieke Kerk bracht bij monde
van paus Pius XI een maatschappijleer tot
ontwikkeling die bedoeld was als oppositie
tegen de totalitaire staat. Daarbij wilde men
de grenzen tussen kerk en staat zo nauwkeurig afbakenen. In de kerken van de Reformatie was de kritiek niet zozeer gericht op de
‘staatsidolatrie’ als wel op de politieke religie van het nationaalsocialisme. Vandaar het
concept van zuivere belijdenis en de Belijdende Kerk, die een getuigenis gaf tegen het
onrecht in de maatschappij.
De christelijke houding in reactie op oorlog
en bezetting laat volgens Bank gradaties
zien op de lijn van collaboratie naar verzet,
conform de constatering van Bosma. Er was
soms sprake van toenadering tot het nieuwe
regime, zoals in kringen van de Oosters-Orthodoxe Kerk en de Duitse Christenen. Bank
belicht de positie van H.H. Kuyper, de invloedrijke zoon van de oprichter van de gereformeerde zuil Abraham Kuyper. “Het naziregime kon aanspraak maken op de
gehoorzaamheid van het Nederlandse volk,
omdat er in de zomer van 1940 geen sprake
was van tiranniek optreden”, schrijft Bank
over de opvatting van Kuyper. Deze lijkt in

Geen van de kerkelijke
opperbestuurders in Europa
heeft direct en
onomwonden geprotesteerd
tegen de Jodenvervolging.
ZICHT 2015-2 | juli 2015

In de lijn van het Calvijn
kan de staat nooit het
laatste woord hebben en is
er in het calvinisme altijd
de legitimiteit van het
verzetsrecht ingebouwd
dit opzicht op die van ds. Kersten, eveneens
een markant vertegenwoordiger van een
zuil. Haaks op hen stond K. Schilder die een
vlammend protest in woord en geschrift tegen de bezetter liet horen.
Het verzet tegen het nazisme werd volgens
Bank op zijn legitimiteit beproefd. “Het
godsdienstige motief voor verzet was dat de
staatsmacht in tirannie was verkeerd en
daardoor niet langer een rechtmatig gezag
uitoefende. Daaruit kon een verzetsrecht
worden afgeleid. Er rezen opnieuw gewetensproblemen, wanneer het ging om de vraag
of men van ongewapend verzet kon overgaan
op gewapend verzet.”
De kerken hebben volgens Bank de ‘legale’
discriminatie van de Joden in nazi-Duitsland
niet of nauwelijks besproken. De kerkelijke
protesten tegen de deportaties hadden in
grote meerderheid betrekking op de wegvoering van christelijk gedoopte Joden. Zijn conclusie: “Geen van de kerkelijke opperbestuurders in Europa heeft direct en
onomwonden geprotesteerd tegen de Jodenvervolging.” Ook na de oorlog verliep de
schuldbekentenis van de kerken richting
hun aandeel in oorlog en vervolging moeizaam. Pas in de jaren vijftig werd afstand genomen van de opvatting van Joden als trou-
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weloze Godsmoordenaars. Pas toen werd ook
het gelijknamige gebed voor c.q. tegen hen
op Goede Vrijdag afgeschaft..

Uitleiding
De cultuurgeschiedenis laat een voortdurende botsing van ideologieën zien. Bovengenoemde publicaties laten deze geestelijke
worsteling tussen christendom en nazisme
zien. Daaruit blijkt hoe belangrijk een bijbels gemotiveerde visie op overheid en staat
als tegenwicht is. In de lijn van het Calvijn
kan de staat nooit het laatste woord hebben

en is er in het calvinisme altijd de legitimiteit van het verzetsrecht ingebouwd. Men
moet immers Gode meer gehoorzaam zijn
dan de mensen. Menselijkerwijs gesproken
hebben we daaraan zelfs onze Nederlandse
staat te danken gehad. Een botsing der beschavingen kan zich op elk moment van de
wereldgeschiedenis voor doen. Daarom zijn
er altijd weer hedendaagse profeten nodig
die vanuit Gods Woord inzichten doorgeven
over het actuele tijdsgewricht, de gebeurtenissen kunnen duiden en die weten te onderscheiden tussen ware en valse profetie.

N.a.v. Dr. E. G. Bosma, Oude waarheid en nieuwe orde. Bevindelijk gereformeerden en het nationaalsocialisme 1920-1950; uitgeverij De Banier, Apeldoorn, 2015; 759 blz.; € 34,95;
dr. Ad Prosman, De onverwerkte Holocaust. Spiegel voor de kerk van nu; uitgeverij Boekencentrum,
Zoetermeer, 2015; 280 blz.; € 24,90;
prof. dr. Jan Bank, God in de oorlog. De rol van de Kerk in Europa 1939-1945; uitgeverij Balans, Amsterdam, 2015; 735 blz.; € 49,95.

ZICHT 2015-2 | juli 2015

Botsing der beschavingen | Drs. Jan Schippers en mr. Corry-Anne Everse, Schuivende panelen

63

boekenschap

Over het thema ‘Botsende beschavingen’ zijn heel wat
boeken geschreven. In deze boekenschap staan vier
besprekingen van publicaties die elk een bijzonder aspect
van dit onderwerp laten oplichten. Het is vakantietijd,
dus: tolle lege!

Drs. Jan Schippers en mr. Corry-Anne Everse

Schuivende panelen

Michelle Goldberg, Uw
koninkrijk kome, De opkomst van christelijk nationalisme in de VS, Vertaald uit het Engels
door Karl van Klaveren
Uitgeverij Kok bv, Kampen, 2006, ISBN 978-902595-759-9, 251 blz.
Prijs € 14,50
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Amerika staat bij veel christenen bekend als
het land waarin vrijheidsrechten en publieke uitingen van het christendom samen opgaan. Het principe van scheiding van kerk en
staat biedt in Amerika christenen juist de
garantie dat de staat zich niet met kerkelijke
en leerstellige zaken bemoeit, in onderscheiding van de hedendaagse Europese interpretatie van dit principe dat het publieke domein schoongeveegd moet worden van alle
religieuze uitingen. Wat we echter niet we-
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ten is dat in Amerika bewegingen opkomen
die de openbare aanwezigheid van het christendom exclusief willen maken. De strijd
van deze christenen voor het herstel van one
nation under God kan worden getypeerd als
christelijk nationalisme. Dit boek, geschreven door journaliste Michelle Goldberg,
geeft ons inzicht in de werkwijze van die
christelijke bewegingen. Ze beschrijft hoe
het activisme van de voormannen als Rick
Scarborough politiek succes brengt. Het grote organisatietalent zorgt voor lesmateriaal
dat in het thuisonderwijs kan worden gebruikt, voor een opleidingsinstituut van
hoge kwaliteit en voor het verwerven van invloedrijke posities binnen de Republikeinse
partij. Dat deze bewegingen nationalistische
pretenties hebben, blijkt uit een overgenomen citaat uit het boek The Changing of the
Guard van George Grant: “Het primaire doel
van christelijke politiek is dus de verovering
van het land – van mensen, families, instellingen, bureaucratieën, gerechtshoven en
overheden voor het koninkrijk van Christus.”

Met deze verovering zou het een op een implementeren van de oudtestamentische
strafwetten en de Tien Geboden dichterbij
kunnen komen. Het is schokkend te lezen
dat deze ideologische drijfveren een smet op
het blazoen van het christendom werpen. De
Bijbelse naastenliefde en nederigheid blijken in die bewegingen afwezig. Michelle
Goldberg doet echter te erg haar best om
Amerikanen bewust te maken van het gevaar van deze “christelijke Taliban”. Steeds
blijkt haar wereldbeeld op de voorgrond te
treden bij het beschrijven van de houding
van christenen tegenover de seksuele moraal
en de evolutietheorie. Haar bijbedoelingen
blijken duidelijk uit het slotwoord: “Amerika
moet aan de kant van de vrijheid en de Verlichting blijven staan, van de bevrijding van
ijzeren dogma’s die mensen beperken.” Geen
hoogstaand journalistiek werk dus, maar
wel een boek dat aanzet om te waken tegen
openlijke en verborgen ideologische pretenties in de discussie over christelijke politiek.
CAE

Loretta Napoleoni, De
terugkeer van het kalifaat,
De stormachtige opkomst
van Islamitische Staat en
de verwarring in het Westen, Uitgeverij Balans,
Amsterdam, 2015, ISBN
978-94-6003-037-6, 120
pagina’s, Prijs € 14,95

sing is wanneer je IS beschouwd als een behoudende organisatie. Van de taliban kun je
dat nog zeggen, want die baseren zich op de
geschreven woorden van de profeet en werken met Koranscholen. Maar de broedmachines van IS zijn globalisering en moderne technologie. IS onderscheidt zich door moderniteit
en pragmatisme ten opzichte van zijn gewapende voorgangers. Ze hebben de situatie in
Syrië uitgebuit in hun voordeel, wetend dat
een buitenlandse interventie (zoals in Irak en
Libië) in dat land ondoenlijk was voor de VS
en bondgenoten. IS beschikt over de modernste wapens en is rijk want het beheerst delen
van de Iraakse oliewinning. Voor IS is volgens

Internationaal terrorisme-expert Loretta Napoleoni schreef een boeiend boekje over de
terroristische groepering Islamitische Staat
(IS). Meteen in de introductie van haar geschrift maakt ze duidelijk dat het een vergisZICHT 2015-2 | juli 2015
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Napoleoni de smartphone even belangrijk als
de kalasjnikov. IS combineert een barbaars
optreden richting zijn tegenstanders met een
perspectiefvolle boodschap voor moslims: de
terugkeer van het Kalifaat kondigt het begin
aan van een nieuwe Gouden Eeuw voor de islam. Het Kalifaat herrijst zoals een feniks uit
zijn as. In de engelse titel van het boek komt
dit goed tot uitdrukking: The Islamic Phoenix:
the Islamic State and the redrawing of the
Middle East. Het Westen begrijpt volgens Napoleoni hier maar weinig van. Hoe kun je nou
enthousiast zijn over zo’n barbaarse organisatie die mensen martelt en onthoofdt, ontvoert en verkracht? Waarom wil iemand gaan
vechten voor IS in Syrie en Irak?
Wij westerlingen kunnen nauwelijks bevroeden wat voor een enorme betekenis de val van
het oude kalifaat heeft gehad voor moslims –
en nog heeft. De ondergang van het oude kalifaat had een eeuwenlange onderwerping en
vernedering tot gevolg. Dit slaat diepe, open
wonden in de identiteit en het zelfbeeld van
de moslimbevolking. Deze krenking moet ongedaan worden gemaakt. Dat motiveert moslims vanuit de hele wereld om naar de historische regio in Syrië en Irak te komen.
Napoleoni citeert een mensensmokkelaar die
de emoties beschrijft die hij waarneemt bij
buitenlandse Jihadstrijders wanneer ze aankomen bij de grens en voor het eerst hun voet
zetten op de bodem van het gebied dat IS
sinds kort bestuurt. ‘Voor velen is het oversteken van de grens een regelrechte religieuze
ervaring. Als ze aan de grensafscheiding komen, knielen ze in tranen en huilen alsof ze
juist in aanraking zijn gekomen met iets wat
waardevoller voor hen is dan hun eigen gezin.
Ze geloven dat dit land, Syrië, de plaats is
waar Gods oordeel zal worden geveld.’ Uitdagend stelt Napoleon dat ‘IS voor moslims is
ZICHT 2015-2 | juli 2015

wat Israël is voor zionistische Joden’. Een bewering waar wel wat op valt af te dingen. De
vergelijking gaat in allerlei opzichten mank,
maar maakt tegelijk invoelbaar wat Jihadstrijders bezielt. Niet om daarmee goed te praten
wat ze doen, maar wel om de situatie en de
gedachtegangen van deze radicale en gewelddadige lieden beter te begrijpen.
De manier waarop IS sociale media inzet is
zondermeer ultramodern te noemen. Van tijd
tot tijd worden videofilmpjes verspreid die inmiddels berucht zijn. Aan de ene kant met
angstaanjagende inhoud: executies, onthoofdingen. Doel is dat de vijand wegvlucht en
IS-strijders makkelijker gebieden kunnen veroveren. Angst is een veel machtiger wapen
dan religieuze prediking. Daarin verschilt IS
duidelijk van al-Qaida. Extreem geweld ‘verkoopt’ ook veel beter als nieuwsfeit. Bovendien inspireren deze vormen van IS-propaganda moslims tot terreurdaden in bijvoorbeeld
Londen, Brussel, Parijs en Kopenhagen. Aan
de andere kant laat IS ook bewust heel normale straatbeelden zien, zoals bijvoorbeeld
van sociale en medische hulpverlening aan
armen en zieken, van islamitisch onderwijs
en van agenten die het verkeer staan te regelen. Al deze beelden uit het gewone leven ondersteunen de suggestie dat IS een heuse
staat is die veiligheid en geborgenheid kan
bieden aan moslims.
Met ‘De terugkeer van het kalifaat’ geeft Napoleoni een goed beeld van IS, veel minder
oppervlakkig dan de stereotiepe beschrijvingen die je in veel media tegenkomt. Meer kennis van IS kan ons helpen om deze groepering
effectiever te bestrijden. Alleen daarom al is
het boek een aanrader.Daarbij leest het gemakkelijk en is het niet dik. Handig dus om
in je tas met vakantiespullen te stoppen.
JAS
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Tass Saada en Dean
Merrill, Arafat was mijn
held… hoe een PLO-sluipschutter liefde voor de Joden kreeg, Uit het Engels
vertaald door Gerhard
Rijksen, Uitgeverij Gideon, Hoornaar, 2010
ISBN: 978-90-6067-687-5
272 blz. Prijs € 16,95
Samen met Dean Merrill schreef Tass Saada
(geb. 1951) een boek over zijn veelbewogen
jeugd en volwassen leven. Hij wordt geboren
in de Gazastrook, groeit op in Saudi-Arabië
en Qatar. Daar radicaliseert hij en als 17-jarige jongen wordt hij een Fatah-strijder voor
de Palestijnse zaak. Hij laat zich opleiden tot
sluipschutter en pleegt moordaanslagen op
politieke tegenstanders. Hij schopt het tot
vertrouweling van Arafat, maar onderneemt
ook op eigen houtje terroristische activiteiten in Jordanië. Daarom wordt hij weer teruggestuurd naar zijn familie in Qatar. Na
wat doelloze jaren emigreert hij naar de Verenigde Staten. Zijn plan is daar een opleiding te volgen en na verloop van tijd terug te
keren om weer voor de Palestijnse zaak te
strijden. Het loopt echter anders. Hij trouwt
met een Amerikaanse, maakt in twaalf jaar
tijd carrière van afwasser en bediende tot eigenaar van een restaurantketen. Op een zekere dag ontmoet hij een zakenvriend die
hem vertelt over Jezus. Eén van de dingen die
hij tegen Saada zegt, is een zinnetje dat blijft
haken: “Als je de vrede wilt kennen die ik
heb, moet je van een Jood gaan houden.” Onmogelijk. Maar toch wordt hij diezelfde dag
gegrepen door het bevrijdende Evangelie
van Jezus Christus. Zijn bekering tot het
christelijk geloof op 42-jarige leeftijd zette
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zijn wereld op z’n kop. Hij kwam erachter
dat Jezus een Jood was. Zijn haat tegenover
Joden verkeerde in liefde. Hij gaat zich schamen voor zijn terroristische daden en vraagt
telkens om vergeving als hij Joden ontmoet.
Hoe kan dat, zo’n drastische ommekeer, zo
kun je je afvragen. Want bij veel Palestijnen
zit er een diepgewortelde haat tegen de Joden (en andersom). Ze zijn gefrustreerd over
de grote militaire macht van Israël. Ze schamen zich dat de Arabische landen daar te
weinig tegen (kunnen) ondernemen. Die
schaamte en frustratie vormt een voedingsbodem voor hun woede en haat. Het decennialange verblijf in vluchtelingenkampen
draagt bepaald niet bij aan het scheppen van
een klimaat voor verzoening. Eerder zijn het
broeinesten van terreurgeweld en versterking van haatgevoelens. Volgens Saada is de
vijand van de Palestijnen niet de staat Israël
maar de Verenigde Naties, die onder meer
deze vluchtelingenkampen in stand houdt.
Jongere generaties wordt geen perspectief
geboden, ze hebben geen goede opleiding en
zullen geen goede baan kunnen bemachtigen. Met zijn acht jaar geleden gestarte project ‘Seeds of Hope’ proberen Saada en zijn
vrouw hierin een keer ten goede te brengen.
Zij hebben al hun restaurants in Amerika
daarvoor verkocht en de opbrengst ervan in
hun project in Jericho geïnvesteerd.
Tass Saada ontvouwt in het boek ook zijn Bijbels geïnspireerde kijk op het slepende conflict tussen Joden en Arabieren. Een verdrietige broedertwist, zo typeert Saada deze vete.
Om de wederzijdse haat tegen te gaan, zegt
Saada dat je terug moet gaan naar de wortel,
de oorsprong van het conflict, zoals dat
wordt geschetst in het boek Genesis. Ismaël
is jaloers op Izaäk, bespot hem en wordt samen met zijn moeder Hagar weggestuurd.
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Maar wordt Ismaël vervloekt? Nee. Hij blijft
een rechtmatige zoon van Abraham. Ook Ismaël deelt in de zegen en de zorg van God.
Volgens Saada bestaan zijn nakomelingen
vandaag uit twaalf volken: de Saudi’s, de Jordaniërs, de Irakezen, de Koeweiti’s, de Quataren en de zeven sjeikdommen van de Verenigde Arabische Emiraten. Bij elkaar tegen
de 60 miljoen mensen. Wereldwijd zijn er
zo’n 13 miljoen Joden, in Israël leven er ruim
vijf miljoen.
Vrede in het Midden-Oosten is alleen te realiseren door te beseffen dat het om een geestelijke strijd gaat die ook een geestelijke oplossing vergt, zo betoogt Saada. Een groot
probleem is dat Palestijnen zich afgewezen
en vernederd voelen. De bron voor herstel
ligt in het ‘open en royale hart van God’. Ook
het huis van Ismaël heeft een goddelijke bestemming. In de Bijbel staan beloften en zegeningen voor de nakomelingen van Ismaël.
Saada heeft een belangrijke boodschap voor
christenen. Beschouw Jezus niet als vaandel-

Hans Achterhuis en
Nico Koning, De kunst
van het vreedzaam vechten, Een zoektocht naar de
bronnen van geweldbeteugeling, Lemniscaat bv,
Rotterdam, 2014, ISBN:
978-90-4770-219-1, 671
pagina’s, Prijs: € 34,95

Aanvankelijk hadden de auteurs de titel ‘Beschaafd botsen’ in gedachten voor dit boek.
Maar schrijvenderwijs kwamen zij tot de
ontdekking dat deze titel eigenlijk perfect
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drager van het christendom, zo zegt hij.
Want Christus is ‘het Levende Woord voor
alle partijen’. God heeft een plan, niet alleen
voor Israël, maar voor het hele Midden-Oosten, daar is Saada diep van overtuigd. Om tot
echte verzoening te komen is noodzakelijk
om elkaars pijn en verdriet te voelen.
Arafat was mijn held is een bijzonder vlot geschreven boek dat je in één adem kunt uitlezen. Wat het verhaal sterk maakt, is dat de
visie die Saada verwoordt geen theorie is,
maar hij brengt deze ook zelf in praktijk.
Heeft hij kritiek op Israël? Ja, maar hij toont
allermeest zijn liefde voor het Joodse volk.
En Saada denkt niet zwart-wit, want hij is
ook bijzonder kritisch over de politiek van
Arabische landen en Palestijnse leiders. De
boodschap van Saada is ook voor de SGP zeker relevant. Want als je pro-Israël bent, betekent dat niet dat je geen oog hebt voor de
gerechtvaardigde belangen van Palestijnen.
Het gaat er uiteindelijk om de vrede tussen
beide strijdende partijen te dienen.
JAS

paste op het boek van Samuel Huntington,
dat wij kennen onder die andere titel: Botsing der beschavingen. Daarom is het ‘De
kunst van het vreedzaam vechten’ geworden.
Conflicten zijn van alle tijden. Ook onze cultuur en samenleving zijn ermee vergeven.
De vraag is alleen: hoe ga je ermee om? Hoe
ga je de confrontatie aan en zorg je er tegelijkertijd voor dat een conflict niet uit de hand
loopt? In een erudiet essay van 600 pagina’s
laten Achterhuis en De Koning de lezer vele
hoeken en gaten van de cultuurhistorie zien,
waarbij ze telkens het filter van de vraagstel-
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ling van hun boek hanteren: hoe werd het
geweld beteugeld? En: hoe wordt de vrede
bewaard? Het is dus geen boek over oorlog
voeren. Daar zijn er ruim voldoende van
verschenen. Wat dit boek bijzonder maakt,
is dat het over het vermijden van (oorlogs)
geweld gaat. Zonder overigens in de utopie
te vervallen van een wereld zonder conflicten.
De kunst van het vreedzaam vechten borduurt voort op een slotsom van Achterhuis’
magnum opus Met alle geweld uit 2008. Daarin stelde hij dat we moeten leren leven met
geweld, dat zo eerlijk mogelijk onder ogen
zien om zo tot inzichten te komen die het
geweld kunnen indammen. Samen met Nico
Koning werkte Achterhuis deze gedachte uit
in een betoog rondom de stelling die enigszins paradoxaal aanvoelt: ‘Alleen wanneer
we leren leven met geweld, kunnen we ook
leren het te domesticeren.’ Dit vergt voortdurende oefening. Maar deze oefening baart
kunst. De kunst van het beschaafd botsen.
De auteurs benoemen acht instituties die in
de loop der tijden het geweld meer en meer
aan banden leggen en de manier van vechten reguleren: de rechtspraak, het drijven
van handel, het vrij kunnen zeggen wat je
denkt, het ontstaan van de wetenschap,
meer gelijkheid tussen mensen, rationeel
denken (wetenschap), de verdeling van de
macht (trias politica) en het ontstaan van
een overlegcultuur. Deze instituties dragen
eraan bij dat mensen niet met elkaar op de
vuist gaan of naar de wapens grijpen om conflicten te beslechten. Uiteraard zijn deze beschermingswallen niet in één dag aangelegd. De verschuiving van een toestand van
vrijwel voortdurend met elkaar in oorlog
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zijn naar meer democratie en diplomatie
was lang en pijnlijk.
In samenlevingen met traditionele gezagsverhoudingen, onderscheid in standen en
klassen, leidt de onderlinge distantie tussen
groepen tot reductie van conflicten. Wanneer een samenleving ‘horizontaler’, meer
egalitair wordt, de beklemming van sociale
verhoudingen minder en de individuele vrijheid groter, neemt de conflictstof ook hand
over hand toe. De consequentie hiervan is –
als we het leefbaar willen houden – dat iedereen zich steeds meer moet toeleggen op
de kunst van het vreedzaam vechten, zo stellen Hans Achterhuis en Nico Koning.
Een ruggengraat van het vertoog in dit boek
wordt gevormd door het denken van de Franse filosoof René Girard. Hij beschreef en analyseerde de rol van ‘de zondebok’ in de politiek en cultuur. Elke beschaving is gebouwd
op geweld, zo luidt een van zijn grondstellingen. Ter rechtvaardiging van een oorlog
werd (en wordt) vaak de vijand tot zondebok
verklaard. Ook in de moderne democratie is
deze neiging aanwezig. Girard biedt ook een
antwoord op de vraag waarom er in een egalitaire samenleving veel meer stof tot ruzie
en conflict is. Hierbij speelt het concept van
de ‘mimetische begeerte’, het imiteren van
het verlangen van de ander, speciaal van iemand die min of meer je gelijke is. Hoe meer
gelijkheid, hoe sterker de aandrang om te
begeren wat die ander ook heeft. Dit verlangen is volgens Girard een belangrijke bron
van geweld. Geweld zit dus niet in de genen
of in het karakter van iemand.
Het is een illusie om te menen dat vergroting van de welvaart leidt tot vermindering
van de spanningen als gevolg van begeerte.
Als iedereen er qua inkomen op vooruit gaat
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ervaart een individu dat niet als een ‘bevordering’ van zijn positie of welstand. Het verlangen naar meer wordt er niet door gesteld.
Politici moeten daarom niet hun focus richten op het creëren van economische groei,
maar op het scheppen van orde. Bestrijding
van onveiligheid is een veel belangrijker opgave voor overheden vandaag de dag. Maar
ook de ‘vrije markt’, een motor van decadentie en ontgrenzing, moet door de overheid
ingetoomd en ingekaderd worden. Het goede van de markt is dat zij ruilen of kopen
mogelijk maakt in plaats van roven. Maar
aanzetten tot wijze zelfbeperking is de
markt niet gegeven.
In onze cultuur en ‘marktsamenleving’ rijst
de vraag op welke manier dan de schier grenzeloze begeerten en oneindige behoeften
aan banden kunnen worden gelegd. Het Bijbelse gebod ‘Gij zult niet begeren’ biedt daarvoor een stevig houvast. Maar Achterhuis en
Koning leggen de traditionele inperkers van
verlangens, zoals godsdienst en moraal, terzijde. Het gezag van religieuze normen
wordt niet breed aanvaard in onze cultuur.
Opmerkelijk vind ik dat Achterhuis en Koning pleiten voor ‘reflectieve deugden’ zoals
verstandigheid, moed en matigheid. Daarbij
grijpen de auteurs terug op de deugden van
de stoïcijnen en Aristoteles. Een treffend citaat uit het boek onderstreept de waarde van
deze benadering: ‘Wie de ideologische waarden van de moderniteit op absolute wijze
consequent doorvoert, maakt de maatschappij kapot’. De auteurs doen een stevige poging om aan de lezers hun boodschap over te
brengen dat de moderne beschaving niet losgekoppeld kan worden van haar wordingsge-
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schiedenis. Zij komt voort uit een traditionele, verticale beschavingsordening.
Voor politici lijkt me dit boek van Achterhuis
en Koning een ‘must read’. De auteurs noemen ook inspirerende voorbeelden van politieke leiders die de moed hadden om een situatie van geweld en onderdrukking te
doorbreken. Het optreden van Gorbatsjov,
F.W. de Klerk en Nelson Mandela, Yitshak Rabin, maar ook Nixon (die naar China ging)
komt hierbij illustratief ter sprake. Deze politici waren in staat om af te zien van de harde lijn, uit hun loopgraaf te komen, stonden
niet langer op hun strepen, lieten haatzaaiende woorden achterwege en creëerden zo
ruimte voor een vreedzame ontmoeting en
onderhandelingen.
Ik kom tot een afronding. Binnen het bestek
van deze boekenrubriek is het niet mogelijk
om recht te doen aan dit encyclopedische
boek. Het is een ‘Fundgrube’ van allerlei inzichten en dwarsverbanden. Een diversiteit
aan vakwetenschappen wordt benut en verder komt ook de recente literatuur erin aan
bod. Dat de auteurs daarbij de bekende these
van mr. Groen van Prinsterer ‘In het isolement ligt onze kracht’ foutief interpreteren
- namelijk als oproep om je als christen niet
in de brede samenleving te begeven, maar je
te beperken tot de eigen kring (p. 570) - zij
hen ruimhartig vergeven. Groen bedoelde
het isoleren ofwel veiligstellen van het bederfwerende beginsel. Het bevechten van
vrede tussen mensen blijft een moeitevolle
opdracht totdat Christus de volkomen vrede
brengt.
JAS

www.wi.sgp.nl
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Artikel 36 NGB als kop van Jut
Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) lijkt de laatste tijd een beetje de kop van Jut.
Ieder zichzelf respecterend journalist of historicus meent met regelmaat de pers de moeten halen
om het publiek te overtuigen dat deze haast middeleeuws aandoende opvatting echt niet meer in
deze tijd past. Omdat de schrijver van het document zich niet meer kan verdedigen, treed ik maar op
als getuige à decharge.
Het kan geen kwaad te onderstrepen dat artikel 36 een geloofsbelijdenis is, geen
politiek- of partijprogramma. Het is een confessionele en later kerkelijk geijkte
uitspraak over het ambt van de overheid. De insteek is ronduit positief: het is de goede
God die het kwaad en de ongebondenheid van de mens wil beteugelen en de roeping
heeft het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen. Uit dit laatste blijkt al een
terughoudende taak van de overheid: de kerk en de Woordverkondiging blijven het
beste medium om het Evangelie te verspreiden. De kerk gaat over het innerlijk, de
overheid (slechts) over het uiterlijk.
Artikel 36 is bovendien geen losse zwerfkei in het staatkundig denken van de
Reformatie, maar communis opinio in alle gereformeerde belijdenisgeschriften van
de 16-de eeuw. Dezelfde uitdrukkingen over de godsdienstige taak van de
overheid vinden we in de verschillende confessies Europabreed: Van Schotland
tot Hongarije. Wie kritiek uit op artikel 36 moet ook andere gereformeerde
belijdenisgeschriften op dit punt ter discussie stellen.
Is artikel 36 onhaalbaar? Een steeds terugkerend verwijt. Ik geef dit het volle
pond: het is altijd onhaalbaar geweest. Het geloofsartikel is gericht aan een
rooms-katholieke overheid, die de gereformeerden vervolgde! Er moet sprake
geweest zijn van een ongelooflijke moed bij de opsteller die clandestien zijn ‘pakket’ over de muur in Doornik gooide en zijn vijand aansprak om de valse religie
te weren en uit te roeien.
“Wie niet droomt, leeft niet meer”. Deze opmerking van Van Ruler heeft niets aan
actualiteit ingeboet. Ik bedoel hier geen dagdromerij, maar de verwachting van het
komende Koninkrijk/ Artikel 36 loopt uit op artikel 37 over de wederkomst van Jezus
Christus. De politiek heeft schreeuwend behoefte aan een tegenreactie op de
verzakelijking en economisering, zonder inhoudelijke visie voor de lange termijn.
Kortom: de omstreden 21 woorden verdienen eerherstel in de 21-ste eeuw.
Dr. Klaas van der Zwaag, redactievoorzitter

ZICHT 2015-2 | juli 2015

u zoekt...
een reclamebureau
dat begrijpt
wat u
bedoelt

ideeën
vertaald
in

drukwerk

onderscheidend

nunspeet

denkcreatief.nl

(0341) 25 00 18

u zoekt...

T (0318) 48 40 74
info@drukkerij-amv.nl
www.drukkerij-amv.nl

Thema

Botsing der beschavingen
Kopzorgen over conflictstof en concurrentie 1

Blikopener

Drs. Jan Schippers

Overwegingen bij Hemelvaart en Pinksteren 2

Bijbelstudie

Dr. H. Klink vdm

‘Westen moet Russische propaganda pareren’ 6

Interview

Drs. Ben Provoost interviewt prof. dr. Alfons Brüning

Botsing van beschavingen? 12

Thema

Henri Krooneman

Focus: Euro en cultuur 17

Column

Prof. dr. Elbert Dijkgraaf

“Het geweld zit niet in de religie als zodanig, maar in de menselijke geest” 18

Interview

Drs. Jan Schippers interviewt dr. Sam Janse

Polderboeddhisme: waar blijft de clash? 26

Thema

Mr. Corry-Anne Everse

SGP-jongeren

Syrië: een strijd met veel verliezers 31
Arie Vonk Noordegraaf

Hirsi Ali en de botsing der beschavingen 35

Thema

Dr. Klaas van der Zwaag

De dreigende ondergang van de westerse cultuur 40

Worldview

Gertjan van Panhuis MA

Politiek Klassiek

De Stad van God anno nu

45

Hans Alderliesten

Brandpunt: De reikende hand 50

Column

Burgemeester Gert-Jan Kats

Lokaal vizier

Anders dan anderen 51
Drs. Wouter Boonzaaijer

De kerk en de clash met het nazisme 55

Bezinning

Dr. Klaas van der Zwaag

Boekenschap

Schuivende panelen 63
Drs. Jan Schippers en mr. Corry-Anne Everse

Perspectief: Artikel 36 NGB als kop van Jut 70

Column

Dr. Klaas van der Zwaag

Uitgave van

41e jaargang nr. 2

