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In haar theatervoorstelling De macht 
van Rouw rouwde filosofe Ivana 
Ivkovic om de teloorgang van de 
Partij van de Arbeid. Geïntrigeerd 
door dat perspectief op de poli-
tiek spraken Joke van der Neut en 
Evelien Polter met haar over politiek, 
de samenleving en meer. 

Twan van Lieshout las de boe-
ken Veenbrand van Kim Putters 
en Opstaan in het Lloyd Hotel van 
Lodewijk Asscher. Waar hij in het 
boek van Putters nog te weinig een 
nieuwe richting voor de politiek 
ontwaarde, werd die bij Asscher 
wel zichtbaar. Een bespreking. 

Op 11 maart 2015 spijkerde een 
groep van vijftien huisartsen een 
manifest op de voordeur van het 
Ministerie van Volksgezondheid. 
Boodschap: het roer moet om. 
Maar waarheen dan? En hoe gaat 
het nu? Dirk Achterbergh sprak 
twee van hen.
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REDACTIONEEL

AGENDA

Als we ’s-avonds aan tafel gaan, thuis 
of ergens anders, ontstaat een inte-
ressante situatie. Mensen gaan zit-
ten, op de eigen vaste stek of juist 
wat onwennig naast een onbekende. 
Maar de tafel bepaalt veel. Iedereen 
kent het gevoel op een feestje net aan 
de verkeerde kant te zijn gaan zitten. 
Maar gelukkig is er ook de onuitge-
sproken vanzelfsprekendheid van de 
nooit vastgelegde tafelschikking thuis. 
Dat iedereen een eigen plek heeft is 
een manier om te laten zien dat ieder-
een er zijn mag, elke avond weer. 

Volgens de filosofe Hannah Arendt 
is een tafel naast een meubelstuk ook 
een onmisbaar politiek instrument. 
En op het eerste oog is dat geen 
vreemde gedachte. Wie herinnert 
zich niet de ovale tafel die Herman 
Wijffels tijdens de formatie van het 
kabinet Balkenende IV door het land 
sleepte in een poging politieke tegen-
polen Bos en Balkenende tot samen-
werking te bewegen? Een tafel en de 
schikking van de tafelgenoten kan 
veel doen om een gesprek makkelijker 

of juist moeilijker te maken. En elke 
politicus weet dat het in de informele 
omgeving aan de bar of de keukentafel 
soms makkelijker praten is dan in een 
formele setting elders. 

Misschien is juist daarom de meta-
foor van de tafel de afgelopen jaren 
zo nadrukkelijk het politiek spraak-
gebruik binnengedrongen. Het ‘keu-
kentafelgesprek’ is een beleidsterm 
geworden. Aan de keukentafel wordt 
door professionals van gemeenten 
en instanties met inwoners gespro-
ken over bijvoorbeeld een voorzie-
ning vanuit de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning of het vervoer van zoon 
of dochter naar een school wat verder 
weg via het leerlingenvervoer. Dat 
klinkt mooi huiselijk, en is het soms 
ook, maar heeft ook iets gevaarlijks in 
zich. Want is er nog echt sprake van 
een gelijkwaardig gesprek? Het is niet 
voor niets dat de mensen die aan deze 
keukentafels genodigd worden steeds 
vaker worden aangeduid als ‘inwoner’. 
Het woord ‘burger’ is op hen blijkbaar 
niet meer van toepassing. 

 
SAMEN AAN TAFEL

In het mooie interview dat Evelien 
Polter en Joke van der Neut hadden 
met filosofe Ivana Ivkovic komt de 
metafoor van de tafel weer terug, 
als een begin van een denken over 
nieuwe vormen van verbinding in de 
publieke ruimte. Als een begin van 
nieuwe vormen van gemeenschap, 
om een klassiek begrip van Banning 
te gebruiken. En dat is hard nodig, 
zo laat ook Twan van Lieshout 
zien in zijn intrigerende bespreking 
van boeken van Kim Putters en 
Lodewijk Asscher. 

Maar daarbij is wel een aantekening 
te maken. Zowel aan de denkbeel-
dige tafel die ons publiek gesprek is, 
als aan daadwerkelijke tafels waaraan 
door heel het land mensen zitten 
om te spreken over het land, de stad, 
zichzelf of hun naasten zitten gelijk-
waardige mensen. Bij alle verschil-
len, in rol, functie, positie, aanzien 
en omstandigheid. Gelijkwaardige 
mensen. Zonder dat uitgangspunt 
is een tafel een mooie, maar ook een 
valse metafoor.
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De linkse held van nu is jong, vrouw 
en activistisch lees ik in de krant. 
Denk aan Malala Yousafzai (gelijke 
kansen voor jongens én meis-
jes), Emma González (strengere 
wapenwetten) en Greta Thunberg 
(klimaatactiviste). Inspirerende en 
mediagevoelige boegbeelden zijn 
het, de tegenpolen van veel heden-
daagse politici. Veel linkse helden 
waren van hun voetstuk gevallen; 
hebt u toevallig ergens nog een 
vergeelde poster van Che Guevara? 
Maar helemaal zonder gaat het toch 
ook niet. Helden als voorbeeldige 
bron van inspiratie blijven nodig. 

Natuurlijk zou je de naamgever van 
de Banningvereniging ook een held 
kunnen noemen. De uitspraak van 
Asscher bij de eerste Banninglezing 
vorig jaar, ‘Be a Banning’, suggereert 
dat ook een beetje. Maar aan hel-
denverering doen we bij de vereni-
ging niet en Banning hoort bepaald 
niet bij het type jonge linkse held 
als boven omschreven. Strijdvaardig 
was hij wel, volhardend en moreel 
integer. Hoe en waarom Willem 
Banning als denker en voorman van 
de sociaaldemocratische beweging 
ook in de eenentwintigste eeuw een 
bron van inspiratie kan zijn, dat leest 
u in het prachtige boek Geloven in 
het ideaal. Geschiedenis en actualiteit 

van de Arbeidersgemeenschap der 
Woodbrookers dat deze maand ver-
schijnt. Het is een geschiedenis 
van waardengedreven politiek, met 
alle dilemma’s en teleurstellingen 
die daarbij horen. En het gaat dus 
niet alleen over toen, maar ook over 
nu. Blijven geloven in het ideaal. 
Wat is daarbij nog de relevantie 
van Bannings personalistisch socia-
lisme, zijn verbinding van individu 
en gemeenschap, vrijheid en verant-
woordelijkheid, waarden en politiek? 

Hier ligt een stevige vraag én 
opdracht voor de vereniging die zich 
tooit met zijn naam. Genoemd boek 
kan ons bij de doordenking van die 
vraag en opdracht zeer behulpzaam 
zijn. Wat ons daarbij in ieder geval 
door de tijd heen met elkaar verbindt 
is precies dat ideaal uit de titel van 
het boek: het ideaal van een eerlijke 
en solidaire samenleving waarin 
mensen als individu tot hun recht 
komen door op elkaar betrokken te 
zijn. Om in dat ideaal te blijven gelo-
ven hebben linkse helden zeker nut. 

Wat ook helpt is dat ‘gewone’ men-
sen er in hun dagelijks leven vorm 
aan proberen te geven. Op die 
manier geven zij linkse helden han-
den en voeten en zorgen ervoor dat 
het oude ideaal levend blijft!
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Koen Holtzapffel is voorzitter van de 
Banning Vereniging.

VAN DE VOORZITTER
LINKSE HELDEN

Koen Holtzapffelnovember 2019



Ivana Ivkovic werd geboren in 1974 in 
Belgrado, Joegoslavië en woont sinds 
1993 in Nederland. Na haar studie fi-
losofie in Tilburg werkte ze aan de 
Katholieke Universiteit Brussel en de 
Universiteit van Tilburg. Momenteel 
schrijft zij een proefschrift op het 
gebied van politieke filosofie. Het is 
een analyse van hedendaagse macht 
aan de hand van Michel Foucault en 
wat hij noemt bestuurlijkheid. Sinds 
2011 heeft Ivkovic haar publieksacti-
viteiten gebundeld in een eigen bu-
reau, NoWishfulThinking. De missie 
van dit bureau is om filosofie bij een 
breed publiek onder de aandacht te 
brengen. Sinds 2003 schrijft zij in-
terviews, boekrecensies en essays 
voor Filosofie Magazine en Publiek 
Denken. Ivkovic geeft filosofieles 
bij de opleiding voor theaterdocent 
aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de kunsten en in Den Bosch 
bij de opleiding tot cabaretier van de 
Koningstheateracademie.

     Door Evelien Polter & 
      Joke van der Neut 

Voor de Nationale Opera maakte 
Ivkovic met theaterregisseur Marcel 
Sijm een beschouwende performance 
voor het Theater na De Dam. Deze 
voorstelling werd uitgevoerd op 4 
mei 2019. ‘De macht van Rouw’ is een 
pleidooi voor rouw in het politieke 
en publieke leven. Het volgende stuk 
komt uit de theatervoorstelling ‘De 
macht van Rouw’:

Ik zou willen rouwen om de PvdA. De 
PvdA was de partij waarop ik ging stem-
men, de eerste keer dat ik kon stemmen 
als Nederlandse, in de jaren ’90. Tot mijn 
grote verrassing, want, ik, opgegroeid 
in een communistisch land, beschouwde 
mezelf helemaal niet als zo links. En ook 
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ROUWEN OM 
DE PVDA

Interview Ivana Ivkovic

al had die keuze heel wat haken en ogen, 
het kwam neer op het volgende: ik verliet 
een land met een ernstig gestoord waar-
desysteem en kwam terecht in een andere 
waarin het mogelijk was om een goed 
leven te leiden. En het was zelfs zeer goed 
mogelijk. En dan heb ik het niet eens over 
welvaart, maar over een gevoel van vrij-
heid, van vele mogelijkheden, die bestaan 
naast verantwoordelijkheid voor elkaar 
en veel zorg voor de mensen die er wonen. 
Een humane samenleving.

Ik probeer de zaken niet te romantiseren. 
Het gaat mij om een perspectief, om dingen 
die zichtbaar werden in het contrast tussen 
mijn oude land en mijn nieuwe. Wellicht 
is mijn persoonlijke rouwklacht anders dan 
de uwe. Iedereen heeft zijn eigen sentimen-
ten. Maar ik denk dat die sentimenten hier 
niet de belangrijkste zijn. Het verlies gaat 
verder dan politieke voorkeuren. Ik denk 
dat voor hoe Nederland was, essentieel was 
dat er een brede sociaaldemocratische partij 
bestond. Als een rol. Als een drager. En ik 
zou willen rouwen om het feit dat we dat 
kwijt zijn geraakt. Ik zou willen rouwen 
om de PvdA.

Rouwen om de PvdA hoe doe je dat?
Het is heel moeilijk om in de poli-
tiek stil te staan bij een verlies. Bij 
deze performance doen we dat bin-
nen een theatrale vorm. Ik speel in de 
tekst met een aantal ideeën. We zijn 
iets kwijtgeraakt, maar we weten niet 
precies wat dat voor ons betekent. Op 
zo’n moment hebben we symbolen en 
rituelen nodig.  Niet om uitdrukking 
te geven aan onze persoonlijke emo-
ties, maar als middel om de pijn buiten 
onszelf te plaatsen zodat die minder 
zwaar op ons drukt. Symbolen en ritu-
elen maken het verlies zichtbaar en 
tastbaar. We kunnen een last afwerpen 
door het zo een plek te geven. Neem 
bijvoorbeeld het Holocaust monu-
ment in Berlijn. Er was destijds veel 
discussie over of je met zo’n beladen 
verleden zo’n zwaar visueel symbo-
lisch monument midden in Berlijn 
moest neerzetten. Berlijn zucht te 
veel onder die geschiedenis, vonden 
de critici. Rudy Visker, een Vlaamse 
filosoof, schreef toen dat een symbool 
juist ontlast. Je weet niet precies wat 
het betekent, maar je kan naar zo’n 

Ivana Ivkovic  
foto | Sas Schilten
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begrijp die angst. Maar waarom 
zegt niemand: ik begrijp het ver-
dorie niet, het gaat om mensen die 
alles hebben verloren. Linkse poli-
tici moeten weten dat er ook heel 
veel mensen zijn die dát vinden.

Waarom is het zo lastig dit standpunt 
gelegitimeerd te verdedigen? 
Wat veranderd is, is de beleving van 
het publieke domein – dit domein 
omvat ook de media, het publieke 
debat, de relatie tussen de burgers en 
de overheid. Alle aspecten van het 
publieke leven zijn gekoloniseerd 
door het private. De publieke sfeer 
is geënt op de omgang met mensen 
in de privésfeer. In Nederland wordt 
veel belang gehecht aan waarden uit 
de privésfeer. Denk aan woorden 
als gezellig en knus. De idealen uit 
het privédomein zijn maatgevend 
geworden in het publieke leven. De 
eisen die men aan de privésfeer stelt 
zijn veel te hoog voor de praktijk van 
de straat, die voegt zich daar niet 
zomaar naar. Elke inbreuk hierop 
wordt ervaren als een hoogstper-
soonlijke krenking. Als bijvoorbeeld 
nieuwkomers niet blijken te voldoen 
aan het ideaalbeeld van de gezellige 
bezoeker, dan vindt men dat gewoon 
onfatsoenlijk. Sommigen gaan zover 
dat ze zich storen aan mensen die op 
straat een vreemde taal spreken. Door 
de publieke ruimte als een onderdeel 
van de privésfeer op te vatten verliest 
deze zijn specifieke functie. 

Hoe moet de verbinding in de publieke 
ruimte dan vorm krijgen?
De publieke ruimte kan in de 
omgang tussen mensen bemiddelen 
juist dankzij de ruimtelijke wer-
king. De filosofe Hannah Arendt 
benadrukt deze werking wanneer 
ze schrijft dat het publieke domein 
ons bij elkaar brengt en tegelijker-
tijd voorkomt dat we over elkaar 
tuimelen. Arendt vergelijkt dit met 
het effect dat een tafel heeft op een 
gezelschap. Die structureert onder-
linge relaties, brengt mensen bij 
elkaar. Ze zitten ook nog eens naast 

monument toe. Dat geldt ook voor 
religieuze symbolen. Een hoofddoek 
kan voor een moslima een manier zijn 
om niet de hele tijd bezig te zijn met 
wat geloof betekent. 

In je Theatervoorstelling refereer je aan 
de sfeer in Nederland van begin jaren 
negentig waar een gevoel van vrijheid 
heerste en je refereert aan het ernstig 
gestoorde waardesysteem in de commu-
nistische landen. Hoe kijk je aan tegen 
de ontwikkelingen in Oost-Europa nu? 
De hele transitie van Oost-Europa 
na de val van het communisme is 
ook een poging om met verlies in 
het reine te komen. Na de val van 
de muur dachten al die landen: nu 
gaan we naar Europa en krijgen we 
welvaart. Dat lukt niet zo heel erg 
goed, zeker niet na de economi-
sche crisis van 2008. Je ziet er een 
enorme teleurstelling en er doemen 
autoritaire leiders op. Het maakt 
niet eens zoveel uit of die landen 
pro-Europees of pro-Rusland zijn. 
Montenegro bijvoorbeeld heeft een 
president die al 32 jaar aan de macht 
is en die een pro-Europese politiek 
voert. Tegelijkertijd is het een cor-
rupt land, er lopen drugslijnen door-
heen en er is grote werkeloosheid. 
Ook in Rusland is er nog steeds een 
nadreun van de val van het commu-
nisme. De Wende heeft een grote 
ideologische leegte veroorzaakt.  Het 
Westen probeert een nieuwe poli-
tieke koers uit te vinden maar Oost-
Europa ook. De leegte is daar, vrees 
ik, net zo groot als hier. 

Wat vind je van de huidige politiek van 
de PvdA? 
Ik zie dat er bij links defensief geope-
reerd wordt. De politiek is bang voor 
de burger en dat zie je ook binnen de 
bureaucratie en andere gremia. Men 
is bang om de burger nog meer van 
zich te vervreemden. Er is niet alleen 
maar schroom, er ontbreekt ook legi-
timering om eigen standpunten te 
verdedigen. Als reactie op diegenen 
die zich zorgen maken over de komst 
van vluchtelingen wordt gezegd: ik 

november 2019

elkaar of tegenover elkaar. De tafel 
schikt en verdeelt het gezelschap, 
zonder dat het helemaal verbrokkelt. 
Sterker nog: de ruimtelijke werking 
maakt de interactie tussen tafelge-
noten mogelijk. Op dezelfde manier 
geeft het publieke domein vorm aan 
onze interacties en onze confronta-
ties en dat maakt ons weerbaar.     

Moet de samenleving weer hechter wor-
den om de zorg voor elkaar te herstellen? 
We denken dat de maatschappij 
hechter, een soort kluitje, moet 
worden, maar dat is alleen maar 
verstikkend en niet van deze tijd. 
Nederland is veranderd, geürbani-
seerd, diverser geworden, waardoor 
je niet terug kan naar een soort 
gemeenschapsgevoel van alleen 
hechtheid. Je wilt verbinding met 
de ander maar wel met ruimte, met 
lucht, met afstand. Interessant is om 
te kijken naar de rol die vertrouwen 
als sociaal bindmiddel speelt. Wij 
denken bij vertrouwen algauw aan 
de veiligheid en knusheid die we 
voelen in de eigen bekende kring van 
familie, vrienden of nabije collega’s. 
Ze heten niet voor niets ‘vertrouwe-
lingen’. Maar de maatschappelijke 
rol van vertrouwen speelt zich af 
buiten deze familiale kring, buiten 
het ‘eigen dorp’. Vertrouwen is juist 
nodig om de verschillen en opposi-
ties buiten deze eigen kring te over-
bruggen. Door vertrouwen kunnen 
burgers bepaalde overheidsmaatre-
gelen, zeker de mogelijk pijnlijke 
zoals de verhoging van de pensi-
oenleeftijd, anders zien dan als een 
aanval op hun persoonlijke welzijn. 
Ze begrijpen die in het licht van 
het algemene belang. Werkgevers 
worden niet alleen als vijandelijke 
krachten gezien, die erop uit zijn 
om werknemers uit te buiten en 
potentiële zakenpartners worden 
niet beschouwd als haaien die louter 
op eigen gewin uit zijn. Vertrouwen 
bepaalt de mate waarin de burgers 
van een land spontane banden aan-
knopen en gezamenlijk ergens de 
schouders onder zetten.
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De door Nolde in 1927 ontworpen en ge-
bouwde functionalistische villa in Seebül 

foto | Jens Cederskjold, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=54155283 

Emil Nolde

Emil Nolde (1867-1956) was een 
van de meest toonaangevende 
Duitse expressionisten. Woeste 
zeeën waa rop schepen maa r 
ternauwernood het roer recht 
kunnen houden. Stormachtig weer, 
verbeeld in diep rood en zwart, 
de hemel goudgeel en loodwit, 
dreigend en gevaarlijk. Werken 
waarin de oerkrachten die een 
mens kan ervaren het onderwerp 
zijn. Die scheepjes - dat zijn wij. 

      Door Tim Zeedijk

In zijn eenvoudige atelier aan de 
kust legde hij de elementen vast. 
Een Expressionist pur sang, die 
stormachtige kunst maakte en een 
even stormachtig leven leidde. Want 
ondanks zijn rurale en eenvoudige 
bestaan aan de Oostzee, leefde hij 
geenszins teruggetrokken. Lid van 
verschillende kunstenaarscollectie-
ven, ruzie met de beroemdheid van 
het Duitse Impressionisme Max 
Liebermann en – zodra de inkom-
sten het toelieten – trotse eigenaar 
van een zelfontworpen residentie 
annex verkoopzaal in Seebüll, ten 
oosten van Flensburg, waar hij gas-
ten kon ontvangen en kopers ver-
leiden. In die buitenplaats stierf hij 
in 1956 en werd hij begraven, in een 
indrukwekkende, primitief ogende 
grafheuvel. Ten tijde van zijn begra-
fenis bedolven onder een enorme 
berg van bloemen en kransen van 
bewonderaars, het graf van een nati-
onale held. 

Nolde’s werken werden in de door de 
Nazi’s georganiseerde tentoonstel-
ling Entartete Kunst (1937) getoond 
en weggelachen.  Zijn schilderijen, 
expressief en emotioneel, staan 
lijnrecht tegenover de realistische 
en gevoelloze staatskunst van het 
Derde Rijk. Zo beschouwd staat 
Nolde's kunst gelijk aan verzet tegen 
de Nazi's. Na zijn dood kwam de 

verheerlijking van de figuur Nolde 
op gang. In 1946 werd zijn naam 
door de de-nazif icatiecommissie 
gezuiverd, ondanks zijn partijlid-
maatschap, met als belangrijkste 
reden dat zijn werk door de nazi's  
werd afgewezen. Die man moest wel 
deugen. Nolde bepaalde in zijn tes-
tament dat na zijn dood een stichting 
zijn nalatenschap en artistieke idea-
len moest bewaren en bewaken. Dat 
is gelukt, zonder dat er openheid van 
zaken werd gegeven over Nolde’s 
eigen handelen en gedachtegoed. 

De idealisatie van zijn persoon gaat 
ver. Zo werd de overduidelijk naar 
Nolde gemodelleerde hoofdper-
soon uit Siegfried Lenz' veelgelezen 
roman Deutschstunde (1968) neerge-
zet als een held die als kunstenaar 
door het regime met een beroepsver-
bod het werken onmogelijk gemaakt 
werd, maar die in het geheim en 
tegen de verdrukking in doorging 
met schilderen. Als daad van verzet. 
Waarna hij werd opgejaagd door 
een plichtstrouwe landgenoot, die 
de wet moest eerbiedigen en hem en 
zijn helpers dus wilde aangeven. Een 
verhaal over het Duitse dilemma 
gedurende het nationaalsocialisme 
en een universeel verhaal over dom 
plichtsbesef enerzijds en de onbe-
dwingbare kracht van kunstenaars 
anderzijds. Met Nolde aan de goede 
kant van de lijn en als deugdzaam 
voorbeeld van het slachtoffer. 

Een mythe, naar nu blijkt. Want de 
tentoonstelling Emil Nolde - Eine 
deutsche Legende. Der Künstler im 
Nationalsozialismus (Hamburger 
Bahnhof, 12 April t/m 15 september 
2019) maakt kristalhelder duidelijk 
wat in eerdere publicaties voorzich-
tig was geopperd. Al langer was 
bekend dat Nolde een bruin verle-
den had en er antisemitische over-
tuigingen op na hield. Maar pas 
nu, met de volledige medewerking 

van de Nolde-stichting en het ont-
sluiten van zijn archieven, is pijnlijk 
duidelijk geworden dat Nolde een 
diepe verwantschap voelde met de 
nazi's en hun ideologie. Zijn ruzie 
met Liebermann, de joodse voor-
zitter van de kunstenaarsvereniging 
in Berlijn, is rechtstreeks te herlei-
den tot zijn permanente gevoel van 
miskenning door de in zijn beleving 
door joodse intellectuelen gedomi-
neerde kunstelite van de jaren lang 
voor 1933. In 1933 was Nolde aanwe-
zig bij de viering van het tienjarig 
jubileum van de mislukte putsch in 
München. En hij was er maar wat 
trots op zo dicht bij Adolf Hitler 
te mogen verkeren. Een jaar na 
publicatie van Hitlers Mein Kampf 
schreef ook Nolde een autobiogra-
fie onder de titel Jahre der Kämpfe, 
waarin zijn worsteling met de elite 
breed werd uitgemeten. De analogie 
is evident. Maar ondanks zijn geloof 
in de grootsheid van het Arische ras, 
zijn antisemitisme, zijn aanbidding 
van Hitler en lidmaatschap van de 
NSDAP werd het werk van Nolde 
door de nazi's entarteted verklaard.

Nolde trok zich miskend terug in 
zijn villa in Seebüll,maar bleef een 
trouw aanhanger van de nieuwe 
politiek en moest zoals zovelen een 
uitweg bedenken toen het tij keerde.

Het rookgordijn dat na de oorlog 
onder regie van Nolde zelf werd 
opgetrokken werd opmerkelijke 
genoeg onder meer gebaseerd op de 
voor Nolde zo teleurstellende ten-
toonstelling Entartete Kunst, waarvan 
de foto's en catalogus na de oorlog 
voor kunsthistorici hét bewijs vorm-
den voor Nolde's slachtofferschap. 

EMIL NOLDE EN HET 
HERSCHRIJVEN VAN DE GESCHIEDENIS
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Dat Nolde echter ferm bezwaar had 
gemaakt tegen die tentoonstelling, 
zijn geconfisqueerde werk opeiste en 
daarbij benadrukt had dat hij lid was 
van de partij, was nauwelijks bekend. 
Hij stuurde brieven aan Goebbels en 
kreeg het voor elkaar dat zijn schil-
derijen in edities van de tentoonstel-
ling na 1938 werden weggelaten. Na 
het slim bespelen van hogere par-
tijfunctionarissen werd het officieel 
verboden Nolde's naam in verband 
te brengen met deze tentoonstelling. 
Verwijzingen naar zijn werk ontbre-
ken in latere drukken van de begelei-
dende folder van de tentoonstelling, 
die 3 jaar lang door Duitsland en 
Oostenrijk reisde in het kader van de 
Duitse propagandamachine. Zoals 
een vriendin van Nolde hem iro-
nisch genoeg schreef: ‘het belang-
rijkste accent van de tentoonstelling 
in Berlijn en in Düsseldorf [namelijk 
Nolde's werken. red] ontbrak geheel 
[in Hamburg]. Hoe is dat te verkla-
ren? Het was bijna niet de moeite om 
te gaan’. Nolde had zich met succes 
uit die geschiedenis geschreven in de 
hoop te kunnen blijven doorwerken 
als kunstenaar. En hij maakte na de 
oorlog handig een ommezwaai door 
zijn slachtofferschap te benadrukken 
met juist de catalogus en de afbeel-
dingen van de eerste versie van die 
perverse tentoonstelling. 

Nolde spande zich gedurende de 
oorlog maximaal in om erkenning te 
krijgen voor zijn werk bij de macht-
hebbers, maar slaagde daar tot zijn 
eigen verbazing niet in. Fanatiek 
aanhanger van de nationaalsocialis-
ten, maar niet geliefd bij zijn partij-
genoten, omdat zijn vormentaal bij 
de gedegenereerden hoorde. Dat zag 
iedereen, behalve Nolde zelf. Van 
verguisd schilder bij zijn zelfverko-
zen vrienden tot nationale held bij 
degenen die hij eerder minachtte - 
een onnavolgbare omkering van de 
geschiedenis, die een halve eeuw 
verborgen bleef.

Tot de recente tentoonstelling, die 
met behulp van een rel een groot 
succes werd. Angela Merkel, gebo-
ren in 1957 en sinds 2005 Bonds-
kanselier van Duitsland, mocht 
na haar aantreden haar kantoor 
opluisteren met kunst uit de col-
lectie van de Duitse staat. En 
Merkel koos voor, onder andere, 
Emil Nolde. Zijn werk had haar al 
sinds haar jeugd gefascineerd. Ik 
weet het niet zeker, maar de kans 
is erg groot dat Merkel als tiener 
Siegfried Lenz heeft gelezen op 
school. Zoals iedereen van die 
generatie dat deed.

Het werk uit de ambtskamer van 
Merkel werd in bruikleen gevraagd 
voor de tentoonstelling over Emil 
Nolde deze zomer en zodra de por-
tee van die tentoonstelling duide-
lijk werd liet Merkel weten het na 
af loop niet meer terug te willen. 
Een rel was geboren - altijd goed 
voor het commerciële succes van 
een tentoonstelling. Want nu boog 
heel Duitsland zich over de vraag 
of het werk van Nolde nu vanwege 
zijn politieke en morele opvattingen 
in de ban gedaan moest worden. 
Terwijl de liefhebbers van pop-
muziek zich deze zomer vertwij-
feld afvroegen of Michael Jackson 
nog wel op de radio mag worden 
gedraaid nu hun idool is ontman-
teld als pederast, hielden de lief-
hebbers van schilderkunst zich met 
een vergelijkbaar moreel dilemma 
bezig. Voor Merkel was de keuze 
snel gemaakt. In de werkkamer van 
de vertegenwoordiger van de Duitse 
democratie kan het werk van een 
overtuigd nazi nooit de muren sie-
ren.  Daarmee herschrijft ze op haar 
beurt de geschiedenis. Misschien 
komt er een dag dat het onvoorstel-
baar krachtige werk van Emil Nolde 
wordt losgeweekt van zijn door haat 
ingegeven ideologie en kunnen we 
met Flaubert vaststellen: L’homme 
n’est rien, l ’œuvre tout!

Emil Nolde

VORMINGSWERK 
IN BARCHEM



die het huis huurden voor hun eigen bijeenkomsten. 
Er kwam een staf en een directeur. Na de oorlog 
vond ook hier de omslag plaats naar gesubsidieerd 
vormingswerk. Het ging allemaal goed tot in 1993 de 
Stichting Vormingscentrum Barchem moest fuseren 
met soortgelijke instellingen in de regio en elders een 
conferentieoord kreeg. Er bleef voor de Woodbrookers 
een klein aantal vaste huurklanten over. Het betekende 
een pas op de plaats. 

       Door Marijke Sondorp
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De Vereniging Woodbrookers werd in 1908 opgericht 
omdat er een groep oud-cursisten van Woodbrooke in 
Nederland opnieuw bij elkaar wilde komen. Ze wilden 
dat wat er in Birmingham bij de Quakers gebeurde 
ook hier mogelijk zou zijn: stil zijn, luisteren naar een 
lezing, je mening ter discussie stellen, je bezinnen op 
je eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij. Voor 
dat samenkomen was een onderkomen nodig. En toen 
dat er eenmaal was, het Woodbrookershuis in Barchem, 
moest dat onderhouden worden. Dus kwamen er andere 
groepen, weliswaar in de geest van de Woodbrookers, 

Landhotel Woodbrooke te Barchem 
foto | Marijke Sondorp
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Bij het vormingswerk van de Woodbrookers was het 
persoonlijk bezinnen op een thema een wezenlijk 
onderdeel. De deelname aan de eigen cursussen bleef 
stabiel, ook zonder een gesubsidieerde professionele 
cursusleider. De Programma Commissie bepaalde de 
thema's, verzorgde de planning en onderhield contac-
ten met het bestuur. De nadere uitwerking, voorberei-
ding en begeleiding per cursus lag in handen van een 
Commissie van Leiding bestaande uit twee of drie per-
sonen. Zij schakelden externe sprekers in of verzorgden 
soms zelf de inleidingen (er was veel kennis in huis). 
Tevens organiseerde de Programma Commissie gere-
geld trainingsweekends, waarin verschillende aspecten 
van het vormingswerk aan de orde kwamen. Zo bleven 
de cursussen op een hoog niveau. 

De Vereniging Woodbrookers riepen in 1993 een Stich-
ting WoodbrookersHuis (SWH) in het leven voor de 
exploitatie, het gebouw bleef in eigen bezit van de ver-
eniging. Maar de verhuurgroepen wensten een luxere 
accomodatie. Daardoor droogde deze inkomstenbron 
langzaam op. De vereniging hield van soberheid en had 
bovendien geen geld voor een grootse aanpassing. De 
eigen cursussen van de Woodbrookers zorgden in 1993 
nog voor 45 procent van de bezetting, in 1996 was dit 
minder dan 20 procent geworden. Vanwaar die terug-
val? Vergrijzing? Minder actuele thema's? De SWH 
adviseerde aan de vereniging het huis te verkopen. Er 
kwam een koper die voor het doorgaan van de Wood-
brookerscursussen garant wilde staan. 

De leden waren het met dit verkoopidee niet eens. Het 
ledenaantal werd kleiner, maar de wens om door te gaan 
werd groter. Je kon lid worden van de vereniging als je 
had deelgenomen aan verschillende cursussen en je had 
laten zien dat je bereid was mee te doen in de traditie 
van de Woodbrookers. De betrokkenheid op de eigen 
doelstelling was daardoor groot. Omdat de vereniging 
van mening was dat de 'echte vormingsmomenten' 
plaatsvonden in de wandelgangen, gedurende de infor-
mele gesprekken tijdens de maaltijden of na afloop van 
de stiltebijeenkomsten werd het zeer gewaardeerd als 
de externe inleiders gedurende de gehele cursus in Bar-
chem aanwezig waren. Voor deze sprekers betekende 
dit een enorme aanslag op hun tijd (en portemonnee), 

want zij werden alleen betaald voor hun inleidingen. Ze 
kregen wel gratis logies. Bij een weekendcursus was dit 
vaak te overbruggen, maar voor een midweek werd dit 
steeds moeilijker.

Een argument van de leden tegen de verkoop van het 
huis was dat men zich moest realiseren ‘hoe belangrijk 
de rol van de Woodbrookers was geweest bij de vrijzin-
nige ontwikkelingen binnen kerken, kranten, omroepen, 
bedrijven, etcetera’. Dat was vooral voor de oorlog zo 
geweest en het Woodbrookershuis was voor die vrijzin-
nigen het gastvrije onderkomen. Was het daardoor zo 
belangrijk dat het huis in bezit bleef ? Was het zo dat 
het Woodbrookershuis als een soort monument werd 
beschouwd door vrijzinnigen zelf ? Of was het het idee, 
misschien een illusie, dat wanneer je eenmaal binnen 
was in het huis je een open sfeer ervoer waar je niet op 
je eigen overtuiging werd afgerekend? 

In 1996 vormde Aad Fokker een groep extragemoti-
veerde Woodbrookers die een plan hadden om een 
nieuwe plek op de conferentiemarkt te veroveren. Was 
er eerder bij de klantenwerving het accent gelegd op 
educatie en vorming, nu meegaand in de trend in de 
maatschappij werd het huis aanbevolen als ideale ruimte 
en omgeving voor bezinningen. 

In oktober 1997 trad een ander SWH-bestuur aan, werd 
directeur Freek Bruning aangesteld en verscheen er na 
een paar jaar een aangebouwde vleugel, met de gewenste 
luxe voorzieningen. Freek Bruning pakte de exploitatie 
van het gebouw stevig aan. Hij wist de sfeer te behouden 
die voor bezinningsgroepen van bedrijven noodzakelijk 
is. Bovendien had hij de opvatting dat een televisie op 
de slaapkamer de mensen zou doen terugtrekken van 
de groep. Dat was voor de Woodbrookers een pluspunt. 
Onder leiding van zijn opvolger Gerlof van Rheenen 
volgde een investering in de bouw van studio's, de over-
nachtingsmogelijkheden voor individuele retraites.

Daarnaast vond er bij de Stichting WoodbrookersHuis 
een de statutenwijziging plaats. Naast het doel van 
exploitatie kwam er een taak bij: activiteiten ontwikke-
lingen in de geest van de Woodbrookers. Deze activitei-
ten werden vooral gericht op de regio Oost-Nederland. 
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Zo zette het bestuur en staf van de stichting een eigen 
aanbod neer van lezingen en uitwisselingen, zoals die 
over klimaat en levensstijl, in samenwerking met de 
remonstranten uit Lochem. Vervolgens startte er een 
serie lezingen 'Op de berg' in het lezingzaaltje rond 
het thema 'Denken en geloven' over denkers uit de 
begintijd van de Woodbrookers, zoals Bloch, Buber en 
Rathenau. Een volgende serie kwam er later over de 
islam. Samen met het Hoger Onderwijs voor Ouderen 
Twente organiseerde Gerlof van Rheenen open filoso-
fiestudieweken – de zomeracademie – die zes jaar ach-
tereen volle groepen trok. Geheel in de geest van de 
Woodbrookers, zij het zonder de stilte in de kapel, wel 
met een meditatie op Boeddhistische wijze.

Bij de Woodbrookerscursussen was er een terugval. Bij 
de speciale ledenweekends, gekoppeld aan de leden-
vergaderingen, vroeg men zich af: wat is de identiteit 
van de Woodbrookers? Hoe uit zich dat in het eigen 
cursusaanbod? Hoe komt de maatschappelijke betrok-
kenheid naar buiten? Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen werd een speerpunt in de publiciteit.

Toen kwam de recessie, in 2008, toen de vereniging haar 
100-jarig bestaan had gevierd. De verhuur daalde en 
daalde. Een dieptepunt. Maar de Woodbrookers zet-
ten er met elkaar de schouders onder. Ze besloten in 
2009 gezamenlijk te streven naar continuïteit en lijn in 
programma's, ook gericht op actualiteit in de regio, het 
op termijn onderbrengen van alle Woodbrookers-acti-
viteiten bij de SWH, verbetering van de accommodatie 
en het verkrijgen van een horecavergunning en het in 
één hand bijeen brengen van exploitatie en eigendom. 
Dat laatste was een zakelijk verstandige beslissing, maar 
ging gepaard met veel emoties.  

Dit alles betekende dat het huis een hotelfunctie zou 
krijgen met conferentiezalen. Een keerpunt. Het kostte 
de vereniging leden, bang dat de sfeer in het gebouw 
van huis naar hotel met 'vreemden' zou veranderen. 
Voor anderen betekende het verleggen van de grenzen 
een garantie voor doorgang van het Woodbrookerswerk 
in Barchem. De optie het huis te verkopen en elders in 
het centrum van het land een modernere, makkelijk te 
onderhouden pand te zoeken, was geen bespreekpunt. 

Was het huis belangrijker geworden dan het cursus-
werk? Was de doelstelling van de Vereniging Wood-
brookers verbonden met het huis? 

Eind 2010 kwam het huis in handen van de nieuwe 
Stichting Beheer Woodbrookershuis. De exploitatie 
werd verzorgd door een BV, het Woodbrooke Cultuur-
hotel. De vereniging beraadde zich op haar enige taak, 
zich geheel wijden aan het cursuswerk en de uitgave 
van een katern. De programmacommisie en het bestuur 
schoven in elkaar. 

In 2012 volgde na een maandelange verbouwing de ope-
ning van het Woodbrooke Hotel. Veel verenigingsleden 
liepen wat verdwaasd door het gebouw. Op zoek naar de 
hun vertrouwde plekken. Er kwam Wi-Fi, ook voor de 
Woodbrookers. Toch een reden om zich uit het groeps-
proces terug te trekken? Of was het meegaan met de tijd? 
Wilden de Woodbrookers wel zo meegaand overkomen 
of juist een tegenwicht bieden? Was die luxe nu wel of 
niet een noodzaak? In het zuiden van het land boden veel 
leeglopende kloosters ruimte voor individuele bezinning 
en voor meerdaagse conferenties van niet-commerciële 
instellingen. Deze vaak heel eenvoudige accomodatie 
met eigen open cursuswerk bleek toch een concurrent 
voor de vormingsweken van de Woodbrookers. 

De recessie liet haar sporen na in Barchem – of mischien 
was de verkeerde persoon op het verkeerde moment op 
de verkeerde plaats – maar er volgde een faillissement 
van het hotel in 2014. Doordat de BV huurde van de 
Stichting Beheer Woodbrookershuis ontving deze 
eigenaar al maanden geen inkomsten meeren dreigde 
zelf ook failliet te gaan. Er kwam een zeer spoedige 
doorstart, met jonger personeel en snel daarna ook een 
ander management. De stichting zelf kreeg een andere 
financierder en een andere naam: Stichting Beheer 
Landgoed de Kalen Berg. De nieuwe hypotheekver-
strekker had een bijzondere voorwaarde: het gedachte-
goed van de Woodbrookers moest gewaarborgd worden. 
Daartoe richtte de stichting een Programma Groep 
op, die Woodbrookerslezingen organiseert, ondermeer 
rond het thema duurzaamheid. Werd nu het doel van 
de Woodbrookersvereniging gebruikt om het gebouw 
te behouden?
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Startblok Riekerhaven bestaat uit een verzameling containerwoningen naast de A10 in Amsterdam 
Nieuw-West waar 565 jongeren onder 28 jaar sinds juli 2016 samenwonen. Ruwweg de helft van 
de bewoners bestaat uit Nederlanders en de andere helft uit statushouders, oftewel vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning. De jongeren, allen tussen 18 en 28 jaar, zorgen er samen voor dat 
de woningen en woonomgeving schoon, heel, veilig en gezellig blijven. Het project is relatief 
goedkoop doordat bestaande studentenunits zijn hergebruikt. De huur bedraagt 510, - euro per 
maand, de meeste bewoners ontvangen huursubsidie. Het samenwoonproject, ontwikkeld door 
woningcorporatie De Key, moet de integratie van statushouders bevorderen. Er zijn allerlei initi-
atieven ontplooid, zoals een taaluitwisselingsprogramma en sportactiviteiten. 

Eén van de bewoners is Ibrahim Abdel Fatah, hij is 26 jaar. Ibrahim is geboren in Damascus in 
Syrië, zijn ouders leefden daar als Palestijnse vluchtelingen sinds de Arabisch-Israëlische Oorlog 
van 1948. Abdel Fatah spreekt goed Nederlands. Hij studeert rechten aan de VU en heeft een stu-
dielening. Sinds drie jaar woont hij in Startblok Riekerhaven, daarvoor tijdelijk bij zijn broer tot-
dat de vrouw van zijn broer naar Nederland kwam in het kader van gezinshereniging. Daarvoor 
zat Ibrahim negen maanden in een AZC.

Abdel Fatah heeft sinds 2017 een bijbaan als projectmaker bij woningbouwvereniging De Key. Hij 
is voor het hele Startblok aanspreekpunt voor bewoners. Zijn werk bestaat uit sociaal beheer, het 
bewaken van de veiligheid en het aansturen van de gangmakers. "Ik ga erop af als er problemen 
zijn. Als iemand niet wil schoonmaken, bij geluidsoverlast of als de communicatie slecht verloopt. 
Meestal komen we er wel uit." Hij vindt het soms stressvol omdat hij de verhalen en problemen 
van de bewoners mee naar huis neemt, naar de plek waar deze mensen ook zelf wonen. 
Het beheerteam bestaat uit 11 bewoners met één projectcoördinator. Ze werken samen met GGD, 
de gemeente, VluchtelingenWerk Nederland en de politie.

De politie kreeg in mei melding van meerdere schoten gelost met een luchtbuks, maar trof in 
eerste instantie niks aan. Na een rondgang door wijkagenten werden er toch bij twee wonin-
gen kogelgaten ontdekt. Niemand deed aangifte en de politie vond geen aanleiding om verder 
onderzoek te doen. Abel Fatah maakt zich zorgen over de negatieve publiciteit die dit bericht 
veroorzaakte in De Telegraaf, Het Parool, AT5 en NU.nl. Een klein incident in een wooncomplex 
met 565 jongeren krijgt veel aandacht in de landelijke pers terwijl er in verhouding heel weinig 
negatieve dingen gebeuren. Ibrahim hoopt dat dergelijke berichten statushouders niet teveel in 
een kwaad daglicht zet.

De bewoners hebben een 5-jaar contract. Abdel Fatah maakt zich daar ongerust over. Hij denkt 
dat er in Amsterdam geen kans is om woonruimte te vinden. “Voor mij is het een stuk lastiger 
om iets te vinden als statushouder”, vertelt hij. Wanneer het huurcontract over twee jaar afloopt 
dan weet nog niemand wat er gaat gebeuren. Hopelijk vindt de gemeente een oplossing voor de 
jongeren van Startblok Riekerhaven.

Tekst: Evelien Polter
Beeld: Paul te Stroete

BEELDCOLUMN
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Boeken

Het gist op het Europese platteland 
in de literatuur. In Er is niemand bij 
de kalveren (2018) toont de Duitse 
Alina Herbing het uitzichtloze 
bestaan in een dorp op het Oost-
Duitse platteland en het verdriet 
en de woede waartoe dat gebrek aan 
perspectief leidt. De boosheid en 
zelfdestructie snijden je de adem af.

       Door Naomi Woltring

Christin woont op de boerderij van 
haar schoonvader in Mecklenburg, 
ooit DDR. Ze droomt van een leven 
in de grote stad. Op hoge hakken, 
niet op laarzen vol koeienstront. En 
met een andere man dan haar voor-
spelbare vriend Jan. Ze haat het 
boerenbestaan en de alsmaar terug-
kerende dronken dorpsfeesten bij de 

vijver. Ze zoekt een uitweg en lijkt die 
te vinden in de Hamburgse windmo-
lentechnicus Klaus.

Christin drinkt om het bestaan aan te 
kunnen: haar alcoholische vader, het 
leven op de boerderij, de eentonigheid 
van alcohol en seks op de dorpsfees-
ten. Ze denkt met mannen naar bed 
te gaan omdat ze dat lekker vindt, ziet 
seks quasi-geëmancipeerd als con-
sumptiegoed, maar eigenlijk verleidt ze 
in de hoop op een uitweg, op een vaste 
relatie en op liefde. Er lijkt in Christins 
wereld niet echt een middenweg te zijn 
tussen enerzijds de romantische geil-
heid uit de bladen voor jonge vrouwen 
en anderzijds de deprimerende seks die 
uiteindelijk een poging tot transactie 
is, die niets met liefde maar alles met 
wanhoop en macht te maken heeft.

NAOMI LEEST 
ER IS NIEMAND 
BIJ DE 
KALVEREN 

de vrouwen permanent in de ver-
leidstand staan om de kans op een 
andere partner en een beter leven 
elders niet te missen. 

Christin is ondertussen zo bescha-
digd dat ze alles wat haar lief is of 
had kunnen zijn kapot maakt en zo 
uiteindelijk ook zichzelf. Helmut 
Kohl beloofde bloeiende landschap-
pen bij de Duitse hereniging. De 
mooiste bloemen staan bij Herbing 
in de restanten van een dorp dat 
werd platgewalst omdat het op de 
grens van Oost en West lag. En zelfs 
die moeten stuk. Het is een vreselijk 
deprimerend, maar heel goed boek. 
Het lijkt een trend, jonge schrijvers 
die het verdriet en de smeulende 
boosheid op het platteland onder 
woorden brengen. Waar het bij 
de Vlaamse Lize Spit in Het smelt 
treurnis troef was, daar combineert 
Herbing de uitzichtloosheid met 
woede. De Franse Édouard Louis 
maakt die woede politiek in Ze heb-
ben mijn vader vermoord. Zij beschrij-
ven hoe de generatie van hun ouders 
zich verraden voelt door politici die 
via ‘hervormingen’ hun bestaan arm, 
onzeker en ziek hebben gemaakt. 
Daardoor zijn ze zo lamgeslagen, 
dat ze niet meer goed kunnen zorgen 
voor hun kinderen, terwijl die in net 
zo’n uitzichtloze situatie zitten. Niet 
voor niets groeit extreem-rechts juist 
in de grensgebieden. Linkse politieke 
partijen als de PvdA moeten zich die 
boodschap aantrekken en zorg dra-
gen voor een nieuwe horizon van 
bestaanszekerheid, goed werk en 
zeggenschap – juist ook aan de rand 
van Nederland.
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Alina Herbing, 
Er is niemand bij de kalveren (2018).

De uitzichtloosheid heeft een poli-
tieke oorzaak, suggereert Herbing. Na 
de Wende werd het gemeenschapsland 
waarop de boeren hooiden geprivati-
seerd en verkocht. Het waren de West-
Duitsers die er met de winst vandoor 
gingen toen het rendabel werd om 
windmolens te plaatsen. Die West-
Duitsers hebben meer aandacht voor 
de kleine kans dat een roofvogel door 
de wieken van een windmolen verma-
len wordt, dan voor de zekerheid dat 
boeren amper overleven wanneer de 
melkprijs laag is en de winsten van de 
molens in westerse zakken verdwijnen. 
Dat maakt dat de mannen vluchten 
in alcohol, drugs en criminaliteit en 

Tijd & Taak



Twan van Lieshout

ONZEKERHEID IN DE 21e EEUW: 
VOORKOMEN OF BIJSTUREN?

Nieuwe technologische ontwikke-
lingen gaan in de 21e eeuw nieuwe 
onzekerheid brengen. Hoe gaan we 
hiermee om, en belangrijker, gelo-
ven we dat we deze oorzaken kun-
nen bijsturen, of moeten we ons 
alleen op de gevolgen richten? Twan 
van Lieshout bespreekt Veenbrand 
van Kim Putters, en Opstaan in het 
Lloyd Hotel van Lodewijk Asscher, 
die hierop twee tegenovergestelde 
antwoorden geven. 

       Door Twan van Lieshout

Als hoofdonderwerp kiest Putters 
‘Met mij gaat het goed, met ons gaat 
het slecht.’ Het is een zin die inmid-
dels zo vaak gebruikt is dat het een 
cliché is geworden. Maar zoals met 
alle clichés zit er absoluut een kern 
van waarheid in. Ondanks het eco-
nomisch herstel wil het vertrouwen 

van de burger in de politiek niet echt 
herstellen. Regeren betekent lijden, 
lijkt de nieuwe stelregel. De PVDA 
werd genadeloos afgestraft voor 
deelname aan het vorige kabinet. 
En hoewel de VVD en ChristenUnie 
zich aardig handhaven, respectieve-
lijk op winst staan in de peilingen, 
worden CDA en met name D66 de 
nieuwe politieke zondebokken. Een 
partij als Forum wint niet zozeer 
vanwege een plotselinge hang naar 
retro-masculiene boreale vergezich-
ten, maar eerder omdat ze de new 
kid in town zijn, waarbij dat dorp 
inmiddels aardig chagrijnig is. Of 
chagrijnig wordt: in het eerste kwar-
taal van 2019 vond 58% van de bevol-
king het de verkeerde kant op gaan 
met Nederland, aldus het Sociaal 
Cultureel Planbureau (SCP). Nieuw 
hierbij is dat niet alleen laagopgelei-
den maar nu ook middelbaar opge-
leiden ronduit pessimistisch zijn 
(SCP, Burgerperspectieven 2019/1).

Hoe komt dat en wat is er aan te 
doen? In deze recensie bespreek 
ik twee recente boeken over dit 
thema. Lodewijk Asscher probeert 
een nieuwe agenda te formuleren  
in zijn Opstaan in het Lloyd Hotel. 
Een ander alternatief schetst de 
directeur van het SCP (en oud- 
PVDA-senator), Kim Putters. Hij 
publiceerde begin dit jaar het boek 
Veenbrand, waarin hij een aantal oor-
zaken van het ongenoegen duidt en 
oplossingen formuleert.

15november 2019

Veenbrand introduceert veel zorgwek-
kende, maar bekende ontwikkelin-
gen: globalisering, de terugtrekkende 
verzorgingsstaat en de daarvoor in 
de plaats komende participatiemaat-
schappij, de flexibilisering van de 
arbeidsmarkt. Voeg daarbij roboti-
sering, en groeiende vermogens- en 
inkomensongelijkheid en het palet is 
compleet. Wat deze ontwikkelingen 
gemeen hebben, is dat de onzeker-
heid bij burgers groeit, en dat met 
name laagopgeleiden harder door 
deze ontwikkelingen geraakt wor-
den dan hoogopgeleiden. Putters 
onderscheidt in zijn boek zodoende 
vier ‘smeulende kwesties’. Ten eerste 
een ‘overfocus op economische groei’, 
waardoor problemen van maatschap-
pelijk onbehagen die soms niet in 
geld zijn uit te drukken, blijven lig-
gen. Ten tweede dat de Nederlander 
zich moet blijven ontwikkelen, zowel 
omwille van de arbeidsmarkt als om 
zich in de maatschappij staande te 
houden. Ons stelsel is daar volgens 
Putters slecht op ingericht. Ten derde 
een groeiende sociale ongelijkheid, 
als gevolg van een terugtrekkende 
verzorgingsstaat en een scheve ver-
deling in capaciteiten om de gevol-
gen hiervan in het eigen netwerk op 
te vangen. Als laatste signaleert Put-
ters ‘het einde van het sociaal contract’ 
(een goede verdeling van de macht 
en rollen tussen overheid, burgers en 
politiek) en een gebrekkig functione-
rende democratie. 

Putters is een man van de tech-
nocratische bestuurskunde, en dat 
lees je terug. Veenbrand, dat bestaat 
uit een verzameling columns voor 

Kim Putters,Veenbrand. 
Smeulende kwesties in de welvarende 
samenleving (2019).



16 Tijd & TaakTwan van Lieshout

het Financieel Dagblad met een 
overkoepelende inleiding en slot-
pleidooi, schetst met name veel 
bestuurlijke oplossingen. Beleid zou 
meer gericht moeten worden op een 
brede definitie van brede welvaart 
in plaats van enkel op economi-
sche groei. Beleid moet overkoepe-
lend worden, over de ministeriële 
schotjes heen. Daartoe zou er een 
kernkabinet moeten komen met 
minder ministers. Tegelijkertijd 
moet ‘de politiek minder wegkijken’ 
en ‘met een samenhangende visie’ 
komen. Minder gericht op de cijfers, 
meer op de brede maatschappelijke 
problemen. Een nieuwe poldercon-
stellatie zou tot een ‘nieuw sociaal 
contract ’ moeten komen, waarin 
Putters’ vier smeulende kwesties 
aangepakt gaan worden. Maar hoe 
dat precies tot stand moet komen, 
daarover blijft Putters vaag. 

Al bij de oorzaken van de geschetste 
problemen gaat het mis: Putters 
beschouwt veel van de hierboven 
geschetste problemen zoals een ver-
der flexibiliserende arbeidsmarkt of 
de terugtrekkende verzorgingsstaat 
als een soort apolitieke moderne 
natuurwetten. We kunnen er hoe-
genaamd niets aan doen, behalve via 
nieuw, slim, overkoepelend beleid 
zoveel mogelijk de schade beperken. 
Een voorbeeld: Nederland kent een 
steeds grotere groep flexwerkers. 
Een groot deel is oproepkracht, 
een groot deel ZZP’er. Los van een 
aantal werkenden waarvan de vraag 
naar hun werkzaamheden groot 
genoeg is om zelf een onderhande-
lingspositie te hebben, bestaat een 

omvangrijk deel van de flexwerkers 
uit mensen die liever meer zeker-
heid willen. De politiek heeft deze 
omvangrijke groep de laatste jaren 
slecht bediend. Hoewel het wachten 
is op de resultaten van de nieuwe wet 
Arbeidsmarkt in Balans van minister 
Koolmees, zijn echt stevige maatre-
gelen om flex tegen te gaan weinig 
genomen. Er is nog steeds geen 
harde ondergrens aan bescherming. 
In de H.J. Schoo-lezing van afge-
lopen september jammerde minister 
Hoekstra quasi hulpeloos over het 
aantal ZZP’ers, maar de waarheid is 
dat evenals in het vorige kabinet het 
ZZP-dossier als een hete aardappel 
wordt doorgeschoven. Het aantal 
vaste contracten stijgt nu lichtjes 
door de goede conjunctuur, maar ik 
voorspel dat het weer een ouderwets 
onzekerheidsdrama wordt als de 
komende jaren weer wat mager wor-
den. Want de voorkeur van werkge-
vers voor flex is niet veranderd. Dit 
vraagt dus een om actief regulerende 
overheid. Wat is echter de oplossing 
van Putters? Meer (om)scholing. 
Niet dat er iets mis is met dooront-
wikkeling, of dat nu gebeurt in een 
school of op het werk zelf. Maar 
als antwoord op de onzekerheid op 
de arbeidsmarkt schiet dit natuur-
lijk tekort, met name voor de grote 
groep praktisch opgeleiden die al 
lange werkdagen draait en zich niet 
juichend op bijscholing gaat storten. 
En dus van het ene flexcontract naar 
het andere sukkelt. 

Een ander voorbeeld: ‘een baan leidt 
niet automatisch tot voldoende pen-
sioen’, schrijft Putters. Dus moet 

iedereen in een nieuw pensioenak-
koord water bij de wijn doen. Maar 
waarom leidt een baan niet tot vol-
doende pensioen, als iemand pak-
weg veertig jaar gewerkt heeft? Als 
samenleving kun je dit wel degelijk 
inrichten. Maar ja, dan moet je iets 
gaan doen aan alle constructen die 
werk- of opdrachtgevers hebben 
opgetuigd waarin er geen pensi-
oenopbouw is. Putters probeert 
als neutraal planbureaudirecteur 
vooral niemand tegen de schenen 
te schoppen.

Veenbrand is daarmee een boek 
met een dubbele, zich tegenspre-
kende boodschap. Enerzijds vraagt 
Putters om een actievere overheid. 
Maar anderzijds moet deze over-
heid zich vooral bezighouden met 
aanpassingen aan de onderliggende 
ontwikkelingen, terwijl er weinig 
geloof uit spreekt dat de overheid 
of de politiek zelf sturend in de 
oorzaken kan zijn. Maar  goede 
en toegankelijke zorg, de kwaliteit 
van het onderwijs, zekerheid in 
het werkzame leven, een woning 

– het zijn allemaal problemen die 
in voorgaande decennia wel oplos-
baar waren. Waarom flexibilisering, 
robotisering of globalisering nu 
plots ontoombare ontwikkelingen 
zijn die voor onoplosbare pro-
blemen zorgen, blijft duister. Dit 
alles maakt Veenbrand een onbe-
vredigend boek. Los van elkaar 
zijn de meeste columns aardig en 
scherpzinnig, waarin Putters met 
een helikopterblik en een gedra-
gen toon (die soms doet denken 
aan een troonrede) de Nederlandse 
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Lodewijk Asscher 
Opstaan in het Lloyd Hotel (2019)

Twan van Lieshoutnovember 2018

problemen één voor één bespreekt. 
Maar als geheel mist het boek juist 
de visie waar Putters zelf zo om 
vraagt. Zo wordt hij een van de vele 
opiniemakers die om visie roept, 
terwijl hij zelf als SCP-directeur 
juist een uitgelezen positie heeft 
om hiertoe een voorzet te doen. 
Immers, Putters en zijn SCP wer-
den tijdens de laatste formatie maar 
liefst vier keer uitgenodigd om het 
te vormen kabinet te informeren 
en adviseren. De ‘smeulende kwes-
ties’ zijn aan bod gekomen (NRC, 
De man naar wie politici luisteren, 
11 december 2017). Maar tot welk 
effect heeft dit nu precies geleid, 
want wat zijn nu oplossingen die 
ook echt het licht hebben gezien? 

Een ambitieuzere blik is te vin-
den in Opstaan in het Lloyd Hotel 
van Lodewijk Asscher. Dit boek 
is een beschrijving van het per-
soonlijke leven van de PVDA-lei-
der tijdens het jaar van de grote 
verkiezingsnederlaag. Naast een 
interessant inkijkje in de werking 
van het vorige kabinet en de reac-
tie op de ‘moeder der nederlagen’, 
tracht Asscher ook met een nieuwe 
agenda te komen in de tweede helft 
van zijn boek. 

Als we hier op inzoomen zien we 
dat Asscher niet perse alle heil van 
de overheid verwacht, hoewel een 
herwaardering van de overheid 
ten opzichte van de markt in zijn 
optiek absoluut noodzakelijk is. 
Asscher acht drie pijlers centraal: 
persoonlijke vrijheid, samenleven 
en ertoe doen. Niet per se heel 

origineel - nieuwe ideologische ver-
gezichten van de PVDA-leider hoeft 
de lezer niet te verwachten. Wat 
het niettemin interessant maakt, is 
dat Asscher wél het vertrouwen 
uitspreekt dat de wereld maakbaar 
is: ‘Zelfs het maakbaarheidsgeloof 
is nu een rechts fenomeen. Links 
moet weer durven een heel andere 
toekomst te schetsen. (…) Voor mij 
is de conclusie dat we weer terug-
keren naar de wereld van droom en 
verlangen. (…) Ik bedoel daar niks 
zweverigs mee. Het zijn dromen 
die verbonden zijn met praktische 
wensen en verlangens: een andere 
verhouding tussen de vrije markt 
en wat van ons allemaal is. Meer 
zekerheid van je bestaan.’ Vervol-
gens schetst Asscher een aantal vrij 
concrete mogelijkheden om nieuwe 
zekerheid te verschaffen: van een 
dorpsschool geadopteerd door vrij-
willigers en wetten tegen grond- en 
woningspeculatie, tot basisbanen en 
het opnieuw in dienst nemen van 
uitbesteed personeel bij de overheid. 
Een start van een linkse agenda.

De achilleshiel van Asscher is 
natuurlijk de vraag in hoeverre 
deze oplossingen nog geloofwaar-
dig zijn, aangezien in het vorige 
kabinet de PVDA juist verantwoor-
delijk was voor het tegendeel. Zo 
wordt pijnlijk duidelijk beschreven 
hoe de PVDA elk jaar in het kabi-
net de inkomens van arme huurders 
probeerde te repareren via toesla-
gen, terwijl wel de hele huurmarkt 

aan de liberalisering van Stef Blok 
werd overgelaten. Anderzijds moet 
de PVDA natuurlijk ergens begin-
nen en het siert Asscher dat hij op 
fouten terug durft te komen. Boven-
dien lijkt zijn maakbaarheidsdenken 
gemeend en dat is een agenda waar 
de sociaaldemocratie mee verder 
kan. Daar hoeven niet perse nieuwe 
ideologische blauwdrukken voor 
geschreven te worden. Er zijn vol-
doende oplossingen voor concrete 
problemen als de woningmarkt, de 
arbeidsmarkt, onderwijs en zorg 
voorhanden en die mogen overigens 
best wat kosten. Met deze oplossin-
gen kan de onzekerheid en daarmee 
samenhangend chagrijn wellicht 
gekeerd worden. Zoals ook Asscher 
de oude verkiezingsleuze van Den 
Uyl aanhaalt: ‘Het kan anders. 
Samen kunnen we dat.’ 



tijd: we praten te weinig met elkaar. 
En dan bedoel ik echt praten, er echt 
met elkaar voor gaan zitten, naden-
ken, uitwisselen. 

Waarom ben je actief in de Banning 
Vereniging?
De Banning Vereniging kwam 
op mijn pad doordat ik vanuit 
de PVDA Utrecht werd gewezen 
op ‘een club’ die ruimte biedt aan 
levensovertuigingen en religie.  
En daar bijeenkomsten en gesprek-
ken over organiseert. Niet alleen 
vanuit de sociaaldemocratie – maar 
ook als filosoof – werd ik nieuws-
gierig. De gerichtheid op religie 
en levensovertuiging heeft mijn 
aandacht; het staat nogal in de 
schijnwerpers, goed- en kwaad-
schiks. Onlangs heb ik nog een 
Summerschool gevolgd over de 
Verlichting. Met als voornaamste 
vraag welk effect de Verlichting 
heeft op de huidige maatschappij.  

Ik heb de wens het actief zijn voor 
de Banning vereniging op den duur 
uit te kunnen breiden naar het meer 
bij elkaar brengen van partijen en 
het organiseren van debatten. Ook 
door het schrijven van artikelen of 
het stellen van vragen hoop ik mijn 
steentje bij te kunnen dragen.  

Wat is een belangrijke tekst in je leven?
Dat is niet per se een tekst. Ik lees 
graag: thuis staan de Bijbel, Het 
verhaal gaat van Nico ter Linden, 
maar ook filosofen als Sloterdijk, 
Taylor, Hermsen, Nietzsche in de 
boekenkast. Romans die mij bij ble-
ven, waren vooral die van Philippe 
Claudel en mijn favoriete dichter is 
Wim Brands. Ik lees alles graag en 
kan daar rust in vinden. Er zijn wel 
enkele kernzinnen die mij bij blijven. 
Ik ben er mee grootgebracht: hard 
werken, goed zijn voor elkaar, heb 
oog voor elkaar, deel met elkaar en 
Carpe Diem. Daar houd ik het dan 
voor nu maar bij. 

Chantal Robbe is bestuurslid van 
het Netwerk PvdA en Levens-
overtuiging. Sinds afgelopen juni 
combineert ze die functie met het 
bestuurslidmaatschap van de Ban-
ning Vereniging. In deze rubriek 
vertelt zij aan de hand van drie vaste 
vragen over haar betrokkenheid bij 
het werk van onze vereniging, in het 
spoor van Banning. 

     Door Chantal Robbe

Wat beweegt je?
Het leven en de mogelijkheden en 
beperkingen die het biedt. Gedreven 
door nieuwsgierigheid van en voor 
de mens, natuur, wereld en vooral 
gericht op de vraag: wat gebeurt er 
in de maatschappij?  Wat gebeurt er 
om mij heen? Daar kan ik me onver-
stoord druk om maken. Met soms 
een behoorlijke dosis scepsis en altijd 
met een zeker realisme. Door actie te 
ondernemen en deel te nemen aan 
discussies, debatten, door te schrij-
ven en onderwerpen aan te dragen 
probeer ik zaken onder de aandacht 
te brengen en bespreekbaar te maken. 
Ik denk dat dat de makke is van deze 

IN HET SPOOR VAN BANNING

Chantal Robbe: Echt praten, er echt 
met elkaar voor gaan zitten, 
nadenken, uitwisselen 
foto | collectie Chantal Robbe 
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Op 11 maart 2015 spijkerde een 
groep van vijftien huisartsen een 
manifest op de voordeur van het 
ministerie van VWS: Het Roer 
Moet Om. Daarin werd opge-
roepen af te stappen van con-
currentie als leidend principe 
in de zorg en samenwerking als 
uitgangspunt te nemen. Ook 

HET ROER
MOET OM

werd stelling genomen tegen 
de eindeloze stroom gegevens 
die artsen moesten overleggen 
onder het mom van transparan-
tie. ‘Stop met dit georganiseerde 
wantrouwen, heb vertrouwen 
in de deskundigheid en toe-
wijding van de beroepsgroep’, 
was de hartenkreet van de 

initiatiefnemers. Met twee van 
hen sprak ik over wat dit mani-
fest teweeg heeft gebracht en over 
wat er in 2019 nog te doen staat: 
Toosje Valkenburg (huisarts in de 
Bilt) en Bart Meijman (huisarts in 
Amsterdam-West).

       Door Dirk Achterbergh

Toosje Valkenburg, huisarts in De Bilt 
foto | collectie Toosje Valkenburg

Bart Meijman, huisarts in Amsterdam-West 
foto | collectie Bart Meijman

Het roer moet omnovember 2018
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Wat bracht de initiatiefnemers 
samen?

BM: Het waren vreemde tijden, 
eigenlijk nog maar kortgeleden. 
Er was veel angst in de beroeps-
groep. Huisartsen mochten van 
de Mededingingsautoriteit niet in 
groepen van meer dan vijf praten 
met de zorgverzekeraars over hun 
contract. Een boete van 7 miljoen 
euro was opgelegd aan de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV), die 
ervan werd verdacht kartelvorming 
onder haar leden te bevorderen. Let 
wel: zes huisartsen met een prak-
tijkpopulatie van 12 duizend patiën-
ten zouden dus aan kartelvorming 
en verstoring van de marktwerking 
doen als ze ‘onderhandelden’ met 
een zorgverzekeraar met 3 miljoen 
verzekerden. De LHV werd gedwon-
gen om zogenoemde compliance 
officers aan te stellen om huisart-
sen te ‘helpen’ aan de marktregels te 
voldoen. Begrijpelijk dat huisartsen 
zich geknecht en gekleineerd voel-
den. Bovendien werd met al die data, 
die overlegd moesten worden aan 
de zorgverzekeraars, in feite niets 
gedaan. De tijd was dus rijp voor ons 
manifest, de steun onder huisartsen 
was massaal, bijna iedere collega 
ondertekende. 

TV: We hadden wel op bijval 
gehoopt, maar niet verwacht dat 
deze zo groot zou zijn. We waren 
een spontaan gevormde, losse groep. 
Die het overigens snel eens was over 
een aantal basale uitgangspunten. 
Ten eerste: zo kan het niet langer 
doorgaan in de eerstelijnszorg. Ten 
tweede: we gaan het niet over geld 
hebben. Ten derde: we gaan geen 
boeman of schuldige aanwijzen (dé 
regering, dé managers of dé verzeke-
raars), want iedereen heeft meer of 
minder bijgedragen aan het ontstaan 
van de problemen. De steun kwam 
al snel van alle kanten. Andere 
beroepsgroepen vielen ons bij. Ook 

vanuit de wereld van de zorgverze-
keraars kwam instemming, zij zaten 
blijkbaar ook met de situatie in hun 
maag. Het ministerie van VWS rea-
geerde welwillend, binnen enkele 
dagen belde de minister (Edith 
Schippers, VVD) om te vragen wat 
we voor elkaar konden betekenen. 

Een veelbelovende start, wat is er 
bereikt?

BM: Samenwerken wordt niet 
meer gedwarsboomd. Huisartsen 
kunnen weer regionaal afspraken 
maken met verzekeraars. De boete, 
opgelegd aan de LHV, werd inge-
trokken en de compliance officers 
verdwenen weer. 

TV: Er is ook een omslag gekomen 
in het denken over kwaliteit. Bleef 
men voorheen steken in de cijfer-
tjes, de vakjes en de vinkjes, nu is 
men benieuwd naar de werkelijk-
heid die daarachter ligt. Begrijpen 
we wat er zich afspeelt en kunnen 
we er wat van leren? Dat zijn nu de 
vragen waar huisartsen onderling 
en samen met verzekeraars en pati-
enten een antwoord op proberen 
te vinden. Van verzameldrift naar 
inzicht en begrip, zou je kunnen 
zeggen. En opmerkelijk: het zijn 
de verzekeraars die zich de nodige 
moeite getroosten om samen met 
ons de registratielast terug te drin-
gen. Helaas gaat dit met gemeen-
ten en thuiszorgorganisaties nog 
een stuk moeilijker.
 
Eind goed al goed?

BM: Was het maar zo! Nee, we con-
stateren een verraderlijke bestuur-
lijke tevredenheid. Beleidsmakers 
lijken te denken: wat hebben we 
dit signaal toch weer mooi opge-
pikt. Maar in de spreekkamers zijn 
de problemen er niet minder op 
geworden. Naast de successen die 
we hebben behaald, is er een steeds 

groter wordend knelpunt. In toe-
nemende mate doen mensen een 
beroep op ons, op de huisarts, 
die problemen hebben op meer-
dere terreinen tegelijk. Meerdere 
ziektes, tekorten in hun sociaal 
netwerk, armoede, mentale pro-
blemen en problematisch gedrag. 
Ik heb het dan vooral over kwets-
bare ouderen en jongeren. Waar 
het bij deze groepen altijd weer 
om gaat is samenwerking. Tussen 
geneeskundigen, verpleegkun-
digen en verzorgenden, tussen 
hulpverleners in de zorg en in 
het sociaal domein, tussen gene-
ralisten en specialisten, tussen 
ziekenhuis en de zorg thuis, tus-
sen lichamelijke en geestelijke 
gezondheidszorg. De complexe 
problemen van burgers die een 
beroep op ons doen, maken aller-
lei combinaties van zorg, steun en 
expertise noodzakelijk. En hier zit 
nu juist de pijn: door een tekort 
aan samenwerking en afstemming 
schiet de zorg voor deze groep te 
kort.

TV: Hier stuiten we op de nade-
lige gevolgen van het marktden-
ken. We riepen in 2015 al op om 
hiervan af te stappen, maar dat 
denken is nog alom aanwezig 
in de zorg. Decennialang heb-
ben beleidsmakers de nadruk 
gelegd op excellentie en concur-
rentie. Er is een gerichtheid op 
de eigen prestatie en de eigen 
bedrijfsvoering ontstaan, te meer 
omdat je daarop wordt afgere-
kend. Waar onderscheid beloond 
wordt, is aansluiting bij collegae 
of naburige instellingen minder 
van belang. Twee voorbeelden. In 
het ziekenhuis wordt excellent 
geopereerd, maar de nazorg thuis 
is amper geregeld. En o wee als 
een kind bizar gedrag vertoont, 
dan blijkt de knappe jeugdpsy-
chiater verschanst te zitten achter 
ondoordringbare verwijs-barrières.
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BM: Langzamerhand is dit een 
onhoudbare situatie aan het wor-
den. De huisarts staat als vanouds 
op een kruispunt van wegen, veel 
van die wegen zitten verstopt. Maar 
onze signalen lijken niet te wor-
den opgepikt. Onze groep van Het 
Roer Moet Om denkt dat met een 
paar losse interventies en de zoveel-
ste taskforce het probleem van de 
complexe patiënt niet opgelost zal 
worden. Een andere logica is nodig, 
een ander paradigma: niet meer 
excellentie en concurrentie maar 
samenwerken en doen wat nodig is 
zouden de leidende principes moe-
ten worden.

TV: In de zorg geldt: je bent zo 
goed als je buurman, niemand kan 
het alleen, je bent afhankelijk van 
andere hulpverleners. Het wordt 
de hoogste tijd om zelf minder te 
shinen en wat meer verantwoor-
delijkheid te voelen voor het gro-
tere geheel. Ga de buren helpen in 
plaats van als een Bokito alsmaar op 
de eigen borst te kloppen. Stop met 
die excellentie hype, goed is goed. 
Degelijkheid, betrouwbaarheid en 
gevoel voor samenwerking moeten 
bovenaan komen te staan, niet de 
eigen voortreffelijkheid. 

Dreigt zo niet een bureaucratische 
klont te ontstaan van brave, samen-
werkende hulpverleners, waar bur-
ger en patiënt nog minder doorheen 
kunnen komen dan nu al het geval is?

BM: Samenwerken veroorzaakt 
geen bureaucratie, het alomtegen-
woordige denken in termen van 
markt en product speelt hierbij juist 
een grote rol. Als je de markt steeds 
maar weer ten voorbeeld stelt, dan 
ga je op den duur de zorg als een 
product zien. Kenmerk van zo’n 
product is dat het telkens weer 
hetzelfde is, eenvormig en uit te 
drukken in maat en getal. Punt is 
dat goede zorg verlenen grillig is, 

het is telkens weer anders. Kwaliteit 
ligt nu eenmaal niet standaard op 
de plank, maar komt in de loop van 
de tijd tot stand in de relatie tussen 
hulpverlener en hulpvrager. Naast 
medische en meetbare factoren spe-
len ook andere afwegingen een rol 
zoals angst, de persoonlijkheid van 
dokter en patiënt, de sociale con-
text en mentale spankracht. In deze 
ingewikkelde situatie moeten dok-
ter en patiënt door samen te wikken 
en te wegen erachter zien te komen 
wat het beste is om te doen. Kennis, 
vaardigheid, moed en wijsheid zijn 
daarbij nodig. Dit alles reduceren 
tot een eenvormig en meetbaar 
product is wel een heel armoedige 
manier van voorstellen

Komt dit denken in producten en 
eenvormigheid alleen van buiten of 
gaat dit langzaam ook in de hoofden 
van dokters zelf zitten?

BM: We maken ons inderdaad 
zorgen over de wijze waarop we 
studenten en docenten selecteren 
voor de driejarige, postacademi-
sche opleiding tot huisarts. Krijgen 
dwarsdenkers, studenten en docen-
ten die kritisch zijn op protocollen, 
nog voldoende kans om toegelaten 
te worden?  Het creëren van tegen-
spraak binnenshuis is nodig om 
geïnstitutionaliseerde normering 
te voorkomen. Anders dreigt de 
beroepsgroep op den duur te wor-
den gevormd door brave bollebozen, 
waarin middelmaat en eenvormig-
heid regeren en krijgen we dokters 
die er vooral op uit zijn alles volgens 
de regels af te handelen. 

Huisartsen zullen dan de eigen-
zinnigheid en wijsheid missen om, 
inzoomend op de specifieke situatie 
van de patiënt, tot het best moge-
lijke besluit te komen, ook al valt 
dat soms buiten de lijntjes. Kortom: 
leiden we nog dappere dokters op of 
houden we uiteindelijk inwisselbare, 

in de regels leunende functionaris-
sen over? De huisarts als persoon, 
als vertrouwensfiguur, verdwijnt dan 
achter de horizon. Hierover wordt 
in de beroepsgroep onvoldoende 
nagedacht, druk als men is om het 
product huisarts meetbaar, repeteer-
baar en transparant te maken. Om 
het eens cynisch te zeggen. 

TV: Dit is echt een grote kwestie; 
de teloorgang van weerbare pro-
fessionals. Dat zal tot nog meer 
bureaucratie leiden. Het profes-
sioneel oordeel gaat een onder-
geschikte rol spelen, terwijl het 
computer says no steeds vaker zal 
klinken. Een hilarisch, maar illu-
stratief voorbeeld hiervan is de 
gang van zaken bij het UWV. Het 
UWV biedt iedere burger die aan-
klopt voor een uitkering of voor 
arbeidsbemiddeling een gestandaar-
diseerd en gedigitaliseerd pakket 
van diensten aan. Een persoonlijke 
band tussen de burger en de UWV-
medewerker bestaat eigenlijk niet 
meer. Dan blijkt dat mensen die in 
de gevangenis verblijven jarenlang 
een uitkering van het UWV ontvin-
gen. Het leger ICT-consultants en 
beleidsmedewerkers slaagt er dus 
niet in zo’n eenvoudige combina-
tie van detentie en uitkering vast 
te stellen. Vervolgens klinkt dan de 
roep om meer en betere systemen. 
Terwijl de oplossing volgens mij ligt 
bij de herwaardering van de oplet-
tende UVW-medewerker die zijn 
pappenheimers kent.

Als je dus het denken in systemen en 
producten kan overstijgen, als je dus 
groter dan dat kan denken, kan je 
uiteindelijk ook kleiner doen. Zoals 
Herman Tjeenk Willink dat in zijn 
gelijknamige boek zo mooi uitdrukt.

BM: De overheid en de zorg is 
voor de burger en patiënt toch ook 
een persoon met wie direct contact 
is, een persoon ook die de ruimte 
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neemt en heeft om, met inachtne-
ming van regels en richtlijnen, zelf-
standig te oordelen en te besluiten. 
Dat is uiteindelijk toch het beste 
recept tegen bureaucratie.

Jullie pleiten dus voor een persoon-
lijke band, een directe relatie tussen 
dokter of  hulpverlener en de pati-
ent, waarbinnen protocol en richtlijn 
hulpmiddelen zijn en besluiten tot 
stand komen na een bredere afweging. 
Daarbij moet de dokter of hulpverle-
ner gericht zijn op samenwerking 
met collegae die nodig zijn bij de 
oplossing van het probleem. Een mooi 
streven, maar hoe kom je daar?

BM: We pleiten niet voor een totale 
stelselwijziging of voor de zoveel-
ste systeem change. Dat gaat in de 
enorme sector die de zorg nu een-
maal is toch niet werken. We plei-
ten wel voor een andere manier van 
denken en doen. Daarvoor hoeft 
wet- en regelgeving niet bij voor-
baat op de schop, daarbinnen zijn 
nog veel mogelijkheden. Focus op 
een andere mentaliteit, op ander 
gedrag. We hebben ook geen gede-
tailleerde blauwdruk, maar wel een 
paar basisprincipes.
 
TV: Laten we ophouden met de 
gewoonte om alles wat in het verle-
den bedacht en gepraktiseerd is af te 
fakkelen. We hebben in Nederland 
een gezondheidszorg, waar een hele-
boel erg goed gaat, dus zo slecht heb-
ben onze voorgangers het niet gedaan. 
Als we tegen het marktdenken ageren, 
wil dat niet zeggen dat de overheid 
nu alles moet gaan dichtregelen. De 
dynamiek die er is in de zorgsector 
moet behouden blijven. Wel moet de 
koers worden verlegd. En dat zit hem 
in de eerste plaats in het vervangen 
van de logica van excellentie en con-
currentie in de logica van doen wat 
nodig is en samenwerken. En in de 
herwaardering van het professioneel 
oordeel en het relativeren van cijfers 

en data. Zo’n cultureel, of moreel, 
zo je wilt, offensief is hard nodig. 
Einstein zei het zo mooi: ‘We kun-
nen een probleem niet oplossen 
met de denkwijze waarmee het is 
gecreëerd’.  

BM: Tegelijkertijd zal een andere 
manier van denken niet zomaar uit 
de hemel vallen, laat staan dat dit 
als vanzelf zal leiden tot de weder-
geboorte van samenwerkende en 
weerbare professionals.

We denken dat hier een taak ligt 
voor de politiek en de overheid. Zij 
zijn toch de enigen die het publiek 
belang voluit kunnen behartigen. 
En een zorgsector waar de mense-
lijke maat weer de basis is en waarin 
samenwerkende professionals weer 
voor hun beslissing kunnen staan, 
is zo’n publiek belang. De politiek 
zou dus moeten aangeven dat het 
die kant op moet en moeten stop-
pen met het vertonen van onmacht. 
Hoe vaak zegt een bewindsper-
soon niet: ‘wij kunnen niet veel, we 
laten het aan de samenleving, het 
veld of de markt over’. Wij zeggen: 
gebruik het mandaat, dat je toch 
hebt gekregen, om het publiek 
belang te laten gelden. Nogmaals, 
niet om alles dicht te regelen, maar 
wel om de richting aan te geven.

Toegepast op de gezondheidszorg 
zou dat dus betekenen dat de over-
heid kaders moet stellen en moet 
zeggen hoe in grote lijnen een 
samenhangend geheel van grote en 
kleine ziekenhuizen, verpleegin-
richtingen, huisartspraktijken, 
wijkverpleging, GGZ en ondersteu-
ning thuis er uit zou moeten zien. 
Vervolgens kunnen dan zorgver-
zekeraars, instellingen, gemeenten 
en beroepsgroepen dit binnen de 
financiële en wettelijke kaders regi-
onaal en lokaal uitwerken. Daarbij 
moet van meet af aan duidelijk 
zijn dat een alleingang van een 

der partijen, zonder dat duidelijk is 
wat hun bijdrage is aan het grotere 
geheel, onmogelijk is.

TV: Interessant hierbij is om ook na 
te denken over de inbreng van bur-
gers. Zij zouden bij de afwegingen 
en keuzes die hierbij moeten worden 
gemaakt een veel grotere stem moe-
ten krijgen. Willen we in de regio bij-
voorbeeld twee kleinere ziekenhuizen 
behouden, dicht bij de inwoner, of is 
het beter om die twee te laten fuse-
ren tot één groter regionaal zieken-
huis. In het eerste geval zal voor een 
keizerssnede of een gebroken heup 
moeten worden uitgeweken naar een 
centrum verder weg, buiten de regio, 
omdat die kleine ziekenhuizen deze 
zorg niet op het gewenste peil kun-
nen bieden. In het tweede geval gaat 
er wat kleinschaligheid verloren, maar 
is de wat ingewikkelder medische 
zorg wel in de regio bereikbaar. Nu 
worden besluiten in gesloten, ontoe-
gankelijke bestuurskamers genomen. 
Gooi die open, betrek burgers bij 
de dilemma’s, laat ze mee wikken 
en wegen en geef ze een stem in de 
besluitvorming. Hou op om hen als 
klanten te zien die alleen maar ja of 
nee kunnen zeggen.

BM: En kan de Tweede Kamer 
zich eindelijk eens op dit soort 
grote vraagstukken concentreren en 
ophouden met het politieke stunt-
werk voor de Bühne, als de ambu-
lance in Sneek een keer te laat is. 
Ook de politiek moet, net als dok-
ters, datgene doen wat nodig is. En 
laten wat niets bijdraagt.

TV: Een onafhankelijke en kritisch 
denkende groep dokters is nodig om 
het denken en de discussie over een 
betere zorg aan te jagen. Omdat we 
allemaal in de dagelijkse praktijk 
geworteld zijn, hebben we des te 
meer recht van spreken. Gangbare 
manieren van denken en doen ontre-
gelen, daar gaan we lekker mee door. 



We rijden op de fiets langs de Vredes-
kerk en ik zeg tegen mijn man: Hoe 
zou het zijn met Pierre? Pierre, dat is 
Pierre Valkering, al jaren priester in de 
Vredeskerk. Op zijn 25-jarig ambtsjubi-
leum, dat wij bezochten en dat groots 
werd gevierd in de kerkzaal, lanceerde 
hij een in eigen beheer uitgegeven 
autobiografie met de naam: Ontkleed 
niet naakt staan. Hiermee werd Pierre, 
zoals sommige lezers zich wellicht 
nog herinneren, in het voorjaar een 
instant beroemdheid. Het boek ver-
telde namelijk niet alleen het verhaal 
over zijn priesterroeping en leven in 
het ambt, maar ook over zijn relatie 
met een andere man, zijn verslaving 
aan porno en bezoek aan homo-ont-
moetingsplaatsen. Met dit boek wilde 
Pierre de sluier van hypocrisie en dub-
bele moraal van de kerk aftrekken. Het 
boek liet de kudde in zijn kerk in twij-
fel achter. Bisschop Punt twijfelde niet, 
maar stuurde Pierre eerst op verlof en 
zette hem daarna uit zijn ambt. 

We hadden allemaal met Pierre te 
doen. Eindelijk afgerekend met zijn 
dubbelleven en frustraties, werd hem 
nu het meest dierbare ontnomen: zijn 
priesterschap. Dit was een steeds her-
haaldelijk terugkerend gespreksthema 
in onze wijk. Mijn gedachten dwaal-
den echter herhaaldelijk af. Ik moest 
denken aan de tijd dat Pierre in de 
wijk kwam, tegelijk met de komst 
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van bisschop Punt. De protestantse 
Oranjekerk waar ik toen in de ker-
kenraad zat, had innige banden met 
de Vredeskerk en we kerkten regel-
matig samen. Pierre gaf aan dat hij, al 
dan niet op gezag van Punt, besloten 
had dat protestanten niet meer mee 
konden doen aan de eucharistie en 
uit zijn hand geen hostie konden krij-
gen. De protestanten geloven immers 
niet in de transsubstantiatie (de idee 
dat de hostie niet alleen het lichaam 
van Jesus representeert, maar daad-
werkelijk het lichaam van Jesus is).  
Verontwaardigd schroefde de predi-
kant van de Oranjekerk het vieren 
van gezamenlijke diensten terug. Een 
gezamenlijke dienst vier je samen van 
begin tot eind. 

En toen kwam het moment dat ik als 
stadsdeelbestuurder in de Vredeskerk 
kwam voor een mis ter dankzegging 
voor het herstel van dit monument, 
waar de stad en het stadsdeel aan 
hadden meegeholpen en betaald. 
Daar zat ik vooraan, naast bisschop 
Punt en burgemeester Cohen. De mis 
ging rustig voort onder de bezielende 
leiding van Pierre en het moment 
van de eucharistie kwam steeds een 
beetje dichterbij. Ik zat onrustig op 
mijn stoel. Zou ik, net als Prinses 
Juliana bij de bruiloft van Maurits 
en Marilene, als een protestant après 
la lettre, opstaan en mijn hostie in 

ontvangst nemen. Of blijven zitten en 
mijn uitsluiting van het Avondmaal 
dulden? Toen stond Cohen op, en met 
hem bisschop Punt, en verliet de kerk. 
Er was voor hen geen tijd de hele mis 
bij te wonen dus zij vertrokken naar 
een andere afspraak. Als een laf hondje 
liep ik achter hen aan. Problem solved. 

Weer moet ik aan Pierre denken. Nu 
omdat ik in de krant lees over minis-
ter Slob, die in zijn strijd met het isla-
mitisch onderwijs gestuit is op een 
lesmethode die homoseksualiteit lijkt 
af te wijzen. Zo kunnen wij kinderen 
in deze tijd niet opvoeden, dus dit mag 
niet van Slob.  Het is mooi dat een 
minister van orthodox protestantse 
huize dit standpunt inneemt. Wat 
uiteindelijk het motief van Slob ook 
is voor deze beslissing, het steunt isla-
mitische kinderen op deze school die 
ontdekken dat hun seksuele geaard-
heid niet voldoet aan het beeld van de 
meerderheid. Maar intussen denk ik: 
wie neemt het nu nog op voor Pierre? 
Als pak hem beet de HEMA een fili-
aalchef ontslaat omdat hij openlijk 
gepubliceerd heeft over bezoek aan 
darkrooms en pornosites, dan is het 
land te klein. Echter het strafontslag 
van Pierre blijft onbetwist. En isla-
mitische scholen dienen correct over 
homoseksualiteit te onderwijzen, maar 
de katholieke kerk mag het verkeerde 
voorbeeld geven.  
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en werkweken voor werkelozen, 
vrouwengroepen, vormingswerk-
ers, aankomend docenten, onder-
nemers en ondernemingsraden en 
vele anderen. 

Vanaf de jaren zestig kwam het 
werk echter inhoudelijk steeds 
meer onder druk te staan. Het 
bleek, met de grote verschuivingen 
in de Nederlandse samenleving, 
steeds moeilijker uit te leggen waar 
de Arbeidersgemeenschap nu pre-
cies voor stond. Er werd samenw-
erking gezocht met debatcentrum 
De Rode Hoed in Amsterdam en 
in 1995 ging de Arbeidersgemeen-
schap op in Vereniging De Rode 
Hoed. Dat bleek geen gelukkige 
greep en drie jaar later ging men 
opnieuw zelfstandig verder, eerst 
als AG – Trefpunt voor zingeving en 
democratie en vanaf 2014 als Ban-
ning Vereniging. 

In het boek wordt de intellectuele 
geschiedenis van de Arbeiders-
gemeenschap in de context van de 
bredere Nederlandse geschiedenis 
verteld om vervolgens de vraag aan 
de orde te stellen welke onderdelen 
van de in de AG bewaarde traditie 
ons vandaag de dag kunnen helpen 
in debatten over de rol van religie in 
de samenleving en de toekomst van 
de sociaaldemocratie. 

Het boek is daarbij nadrukkelijk 
een aansporing aan de vereniging 
om vanuit haar eigen traditie in 
deze debatten een rol te vervullen. 
Niet alleen door het gesprek te 
organiseren, maar ook door er ten 
volle aan deel te nemen. Een begin 
maken we samen op 11 novem-
ber in Utrecht in de inspirerende 
omgeving van de Zalen van Zeven.

Op maandag 11 november wordt in 
Utrecht het boek Geloven in het ide-
aal. Geschiedenis en actualiteit van 
de Arbeidersgemeenschap der Wood-
brookers gepresenteerd. Maarten 
van den Bos zal het aanbieden aan 
PVDA-voorzitter Nelleke Vedelaar, 
voorzitter van de Banning Verenig-
ing Koen Holtzapffel en bestuurslid 
en kenner van de geschiedenis van 
het religieus socialisme Herman 
Noordegraaf. Bij de presentatie, die 
om 19.00 begint en om 21.30 ein-
digt met een borrel, bent u van 
harte uitgenodigd. Toegang is gratis, 
maar wel graag even aanmelden bij:  
info@banningvereniging.nl. 

De Arbeidersgemeenschap der 
Woodbrookers werd in het najaar 
van 1919 opgericht als afdeling van 
de Vereniging Woodbrookers in 
Holland. Die vereniging werd in 
1908 opgericht door studenten die 
vanaf de eeuwwisseling op zomer-
cursus waren geweest op het land-
goed Woodbrooke, nabij het Britse 

Birmingham. Daar dreven Quak-
ers een studiecentrum waar in een 
open sfeer levensbeschouwelijke 
vraagstukken werden besproken. De 
typische sfeer wensten de reünisten 
levend te houden door ook in Ned-
erland vergelijkbare gesprekken te 
organiseren. In 1913 konden zij in het 
Gelderse Barchem een eigen vorm-
ingscentrum openen. 

De oprichting van de Arbeiders-
gemeenschap door onder andere de 
vrijzinnig hervormde dominee Wil-
lem Banning was bedoeld om de 
arbeidersbeweging in religieuze zin 
te dienen. Dat dienen kreeg concreet 
vorm in cursussen en bijeenkom-
sten, eerst vooral te Barchem maar 
later ook op eigen vormingscentra 
in Bentveld, nabij Haarlem, en het 
Friese Kortehemmen. Ook werd 
Banning in 1931 gekozen in het 
bestuur van de Sociaal Democra-
tische Arbeiders Partij en had hij 
grote invloed op het debat over de 
koers van deze partij in de jaren 

Het boek Geloven in het ideaal 
verschijnt op 11 november aanstaande 
bij Uitgeverij Verloren. 
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dertig. Na de Tweede Wereldoorlog 
stond Banning aan de wieg van de 
nieuwe Partij van de Arbeid, waarin 
de SDAP in 1946 opging. 

Voor en na de Tweede Wereldoorlog 
ontwikkelde de Arbeidersgemeen-
schap zich met haar vormingscentra 
tot een spil in de brede rode familie. 
Hele generaties kaderleden van SDAP 
en PVDA, maar ook van het Neder-
lands Verbond voor Vakverenigin-
gen werden op Bentveld geschoold 
in de beginselen van de sociaal-
democratie. Ook waren er cursussen 
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Waarom willen zoveel partijen morrelen aan de 
Grondwet? Uiteraard mag dat. En de Grondwet is 
veel minder oud dan veel mensen denken. Het is 
geen van God gegeven, in steen gehouwen testament, 
maar een levend document dat kan worden aange-
past. Maar het is ook de grond waarop onze politieke 
samenleving is gebouwd. Het betekent wat om die 
weg te halen.

     Door Frits Hendriks

We hadden de afgelopen jaren D66, dat allerlei demo-
cratische vernieuwingen in de grondwet wilde hebben. 
Ze hadden ze ook meebewegend met de grondwet 
kunnen veranderen, maar het moest er per se in wor-
den verankerd. Pas dan heb je gewonnen. Pas dan heb 
je jouw mening aan anderen opgelegd. Het willen ver-
anderen van artikel 23 van de Grondwet heeft volgens 
mij ook geen andere grond dan even heel duidelijk te 
laten zien wie er in dit land de baas is. Niet jij, religi-
euze mens, maar ik, de verheven atheïst.

Ook de Partij van de Arbeid wil artikel 23 modernise-
ren. Lodewijk Asscher stelt:  ‘Een school die kinderen 
opsluit in een parallelle samenleving heeft hen uitein-
delijk niks te bieden. Daar mag de onderwijsvrijheid 
nooit toe leiden. Gelijke kansen en het recht op onder-
wijs moeten de nieuwe basis vormen.’ En ik ben het 
volledig met hem eens. Wie niet eigenlijk? Laten we 
er vooral samen naar streven. Gelukkig leert onderzoek 
op onderzoek dat juist ons huidige onderwijsstelsel 
ervoor zorgt dat niemand in zijn eigen gelijk kan wor-
den opgesloten. Daarvoor hoef je dus dat symbolische 
grondwetsartikel niet te wijzigen. Waarom zou je ook 

poëtische zinnen als ‘Het onderwijs is een voorwerp 
van de aanhoudende zorg der regering’ en ‘Het geven 
van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de 
overheid willen veranderen’ in ambtenarenproza als: Bij 
wet worden voorwaarden gesteld aan de kwaliteit van 
het onderwijs en wordt gewaarborgd dat scholen met 
maatwerk recht kunnen doen aan individuele verschil-
len tussen leerlingen.

Wat is er mis met hetgeen er nu staat? Voor welk pro-
bleem is dit een oplossing, vroeg Wouter Bos zich aan 
het begin van zijn (en daarmee mijn) PVDA-carrière 
af. Pas als iets slecht is moet je het willen veranderen.

De apostel Paulus gaat zelfs nog verder met zijn 
Onderzoek alles en behoud het goede. Dat doen we, we 
onderzoeken. Bij de Banningvereniging zeker. Maar 
we blijven vooral hangen bij wat er fout is. Daar leggen 
we de vinger op en we stellen grote ambities om die 
fouten als uitdagingen om te zetten in successen. Maar 
wat gebeurt er met dat wat al goed was? Dat verpietert, 
omdat het geen aandacht krijgt. De Banningleergang 
2018 over ‘Is dit de democratie die we willen?’ bleek dat 
als sub-thema te hebben. In de marge van de colleges 
hadden de deelnemers het over zorg, onderwijs, inte-
gratie, bijstand en steeds moesten ze tot de conclusie 
komen dat elke vernieuwing ten koste is gegaan van 
wat al goed was. En dat is zonde, want er is zoveel 
goeds in de wereld. Waarom dat vernietigen? Het 
goede moet vooral goed blijven. 

De successen van het duale onderwijsstelsel zouden 
dan ook vooral moeten worden gevierd en veiliggesteld. 
En die zijn er. Je hoeft geen Rutger Bregman te zijn 
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om dat te zien, of een blije professor als Hans Rosling. 
Kijk gerust naar de feiten. Natuurlijk is er ook onrecht, 
kwaad, maar waarom zou je je vizier richten op het 
nog-niet, als er zoveel al-reeds is? 

Dan trappen we ook niet in de valkuil van ‘destructieve 
zingeving’. Dat is, naar de woorden van Mohamed 
Ajouaou, de (fundamentalistische) gedachte dat je 
met één maatregel alles kunt oplossen. Dat kan een 
zelfmoordaanslag zijn en dat is wellicht het eerste 
waar we aan denken, maar ook het geloof in privati-
sering, zoals Sander Heijne aantoonde, of een stelsel-
wijziging. Deze wijziging gaat wél werken, echt waar. 
Geloof je het zelf ? Waarschijnlijk wel, want zo’n 
verlangen naar heil, eenvoudig heil is zo ongelofelijk 
menselijk. Zolang er democratie is, is er al aan gesleu-
teld, om het perfect te krijgen. Dat is nog nooit gelukt, 
maar de drang zit er en blijft maar komen. Dat maakt 
onze democratie niet beter, maar compleet overspan-
nen, en juist daardoor kwetsbaar. 

Is het dan nooit genoeg? Houdt het meer willen dan 
nooit op? Maakbaarheid is de pest van deze tijd. Het 
leek een relict van de sociaaldemocratie van de jaren 
zeventig, maar blijkt een krachtigere doorwerking te 
hebben dan wat dan ook. Het neoliberalisme (met een 
geloof in de markt als onmaakbare derde) is er niets 
bij. De AKO ligt vol met zelfhulpboeken om een stress-
loos leven te leiden, maar niemand bedenkt dat alles 
genade is en niet als een stappenplan te behalen. Ook 
bij de Banningvereniging zijn er in het verleden debat-
ten geweest over medische maakbaarheid van de goede 
dood, maar kijk ook naar abortus, plastische chirur-
gie en transseksualiteit. Het is hier niet de plaats om 
morele oordelen te geven, maar om te wijzen op de 
maakbaarheidsgedachte die alom aanwezig is.

Tegenover maakbaarheid zie ik een religieuze dimen-
sie staan, het weten dat er zaken buiten jou om gaan. 
Uiteraard is deze dimensie iets wezenlijk menselijks, 
maar ze wordt verdrongen. Ze wordt actief verdron-
gen, zoals ik jarenlang mijn roeping tot werk in de 
kerk heb weggestopt. Dat moet actief gebeuren, want 
het komt steeds terug. Alles wat riekt naar religie of 
naar ‘iets dat ik niet zelf kan verzinnen’ moet kapot. 
Nu zijn de aanvallen meestal gericht op de islam en 
hoef ik mij er als christen, als katholiek niets van aan 
te trekken. Maar vlak na de invoering van het boer-
kaverbod kwam ik een oude vriendin tegen, ingetre-
den als religieuze bij een zusterorde. Stevig ingepakt, 
opvallend in het straatbeeld. Als gesluierde vrouwen 
een aanval zijn op de vrijheid, wanneer is zij dan aan de 
beurt? En in een kwaliteitskrant stond een groot artikel 
over de verschrikkelijke tentakels van de christelijke 

anti-abortuslobby. Het werd beschreven als het grootste 
complot sinds de Protocollen van de wijzen van Sion.

Er is sprake van radicalisering. En dat treft alles wat 
men hier en nu onverklaarbaar vindt.  De mening van 
dit moment wordt gezien als het gelijk van alle eeuwen. 
Soms zeggen intellectuelen dat er in onze samenleving 
een relativering van waarheid is, dat iedereen zijn eigen 
waarheid heeft. Het is echter veel erger dan dat. De 
absolute waarheid buiten ons gelegen mag dan als idee 
hebben afgedaan, maar de waarheid van een individu 
of een klein groepje gelijkgestemden als dé waarheid is 
aan de orde van de dag.

Is er dan nog plek voor mijn persoonlijke waarheid? 
Of moet ik de leidende waarheid daarvoor bevechten? 
Radicalisering roept radicalisering op. Daar zit natuur-
lijk een kip-ei-probleem in: de aantasting van artikel 
23 komt immers door het vermeende misbruik van de 
vrijheid van onderwijs door religieuze fanatici, al zijn 
de aantijgingen in de Haga-sage veel geblaat en weinig 
wol gebleken. Ik weet alleen dat de huidige radicalise-
ring van de politiek bij mij radicalisering teweeg brengt. 
Nee, wees niet bang, ik ga niet schieten. Wel heb ik de 
sterke neiging om me terug te trekken. Dat is een eer-
ste stap van radicalisering. Hoewel dat te maken heeft 
met wortels (radix betekent wortel), begint het met het 
doorsnijden van alle wortels die je in de samenleving 
hebt om enkel nog vanuit één wortel te leven. Een fun-
dament dat jou wél kan dragen, ideeën die je wél voeden, 
een plek waar je wel jezelf mag zijn. Als ík dat idee al 
heb, hoe zou dat dan zijn met iemand die alleen al op 
basis van afkomst half of geheel buiten de samenleving 
wordt gehouden? 

Radicalisering roept radicalisering op, dus moeten we 
iets doorbreken. Job Cohen deed dat als niemand anders 
door thee te blijven drinken. Diederik Samsom door 
de schoonheid van het compromis of de gezamenlijke 
grond te bezingen. En de Banningvereniging probeert 
het ook. Maar het moet, om de ban van verdergaande 
radicalisering te doorbreken, de kurketrekker naar de 
bodem van egocentrisme en haat. En dat kan beginnen 
door dankbaar te zijn voor wat artikel 23 ons gebracht 
heeft en alles in het werk te stellen om het goede voor 
iedereen te behouden. Dat moge toch de Grondwet zijn 
van iedere mens: het goede.

Amen.

Frits Hendriks heeft zijn baan bij het Centrum voor 
Vormingsonderwijs (levensbeschouwing in het openbaar 
onderwijs) opgezegd om te studeren voor een functie binnen 
de katholieke kerk
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Wat eten we in 2040? En hoe verplaatsen we ons dan? Hoe 
houden we onze voeten droog en onze huizen warm? 

Het debat over duurzaamheid gaat vaak over ingewikkelde 
dingen: grote begrippen, complexe vragen. Over waar onze 
eigen verantwoordelijkheid eindigt en die van de overheid 
begint. Over technologie en gedrag, over energietransitie 
en voedselcrisis. Maar ook over de vraag of je politiek moet 
bedrijven via de rechtszaal en over de verhouding tussen 
parlementair debat en maatschappelijk activisme. 

Maar het gaat ook om hele praktische vragen die bij nadere 
beschouwing allemaal een morele component in zich dra-
gen. Wat offeren we op het altaar van het klimaatevangelie? 
Vliegen? Vlees eten? Economische groei en banen? Schone 
lucht en drinkbaar water? 

BANNING PRIJS 2020 



28 Tijd & TaakHet gedicht | Ester Naomi Perquin 

JE KUNT OOK VINDEN 
DAT ALLES AAN DE 
ANDER LIGT

In 2016 verzamelde Ester 
Naomi Perquin haar tot dan toe 
gepubliceerde gedichten in de 
bundel Jij bent de verkeerde. Een 
jaar later werd ze voor twee jaar 
gekozen tot dichter des vaderlands. 
Naast gedichten schrijft Perquin 
ook verhalen en was zij jarenlang 
columniste voor De Groene 
Amsterdammer. Haar columns 
werden in 2014 gebundeld in 
Binnenkort in dit theater. 

Je kunt ook vinden dat alles aan de ander ligt, want
er is altijd een keuze, iedereen is altijd maker
van keuzes. Iedereen is altijd maker.

Je kunt een fiets meenemen als je fiets is gejat,
niet uit wraak maar uit rechtvaardigheid.

Je kunt met biechten wachten tot een moord
is begraven: buut vrij, zaak verjaard.

Je kunt ook onthouden wie je aardig vond, als je
iemand aardig vond. Er is altijd een keuze,
iedereen is altijd maker van keuzes.

foto | Lenny Oosterwijk


