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Af en toe met de kop in het zand 

Waar eens ’t gekrijs der meeuwen, 

verstierf aan ’t eenzaam strand. 

Daar schiepen zich de Zeeuwen, 

uit schor en slik hun land. 

En kwam de stormwind woeden, 

hen dreigend met verderf, 

Dan keerden zij de vloeden, 

van ’t pas gewonnen erf. 

Zeeuws-Vlaams volkslied 

1

Tijdens het schrijven van deze inleiding 
bevind ik me in een vakantiehuis in 
Cadzand/Retranchement. Zon, wind, 
prachtige wolkenluchten en het strand 
0p  nog geen vijf minuten lopen 
hiervandaan.   Op deze plek is nog 
volop rust en ruimte. Bij de bakker merk 
ik op dat het me verbaast dat het VVV 
in Cadzand Bad, waar de rust wat 
minder is en de toeristen massaal op de 
markt afkomen, tussen de middag 
gesloten is. Het antwoord is logisch en 
confronterend: “Ja , maar de mensen 
die er werken moeten toch ook eten. 
En wat is even wachten nu op een 
mensenleven.” De knop moet om, ik 
moet tot rust komen, de hectiek  van 
het moderne leven achter me  laten, 
me overgeven aan zon, zee en strand.  

Dat neemt niet weg dat er een krant 
gekocht wordt en ’s avonds toch even 
naar het journaal gekeken moet 
worden. En dan komt de wereld weer 
onbarmhartig binnenvallen: een 
presidentskandidaat in Amerika waar je 
niet vrolijk van wordt, de problematiek 
van de vluchtelingen, de aanslagen 
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elders in de wereld, enz., enz. Brugge 
krijgt nog maar de helft van het aantal 
bezoekers meldde het journaal. We 
willen niet bang zijn, maar wie houdt er 
niet zijn hart vast als in Amsterdam de 
gay pride  plaatsvindt en wie kijkt niet 
even extra om zich heen  op een plek 
waar zich veel mensen bevinden, ook al 
weten we dat we statistisch gezien maar 
een hele kleine kans hebben dat ons 
iets gebeurt?  

In het nieuwe magazine staan zowel 
artikelen over wat ons in Deventer en 
omgeving bezighoudt, maar ook over 
wat er zich  elders in de wereld afspeelt. 
Er staan kritische stukken in die 
waarschijnlijk  stof tot discussie zullen 
opleveren. Aarzel vooral niet om in de 
pen te klimmen en te reageren. 

Harm Geensen maakt geen deel meer 
uit van de redactie, maar blijft wel 
bijdragen leveren. De 
ledenadministratie is van Bert van 
Bekkum overgenomen door  Robert 
Speek.  Het bestuur zal Harm en Bert 
nog persoonlijk bedanken voor hun 
werkzaamheden.  
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De Zeeuwen weten als geen ander hoe 
er in het leven gestreden moet worden, 
maar het luctor et emergo, het ik 
worstel en ontzwem, kenmerkt diezelfde 
Zeeuwen. Het gevecht tegen de zee is 
weer actueel nu de zeespiegel stijgt, 
maar dit gevecht kunnen de 
Nederlanders goed aan. In een wereld 
waarin populisme,  terrorisme en 
onverdraagzaamheid voor veel onrust 
zorgen, is het vechten voor het behoud 
van onze waarden en normen veel 
lastiger. Alert zijn en kritisch blijven is 
een must, maar af en toe even de kop in 
het zand steken maakt het leven wel 
een stuk aangenamer.  
Het strand van Cadzand is hiervoor een 
aanrader evenals het prachtige Brugge 
dat op een steenworp afstand ligt. 
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De aanslagen van extremistische moslims 
houden aan. De interne strijd tussen 
soennieten en sjiieten gaat onverminderd 
voort. De haat van Isis jegens de waarden 
waar ‘het westen’ voor staat is 
onmiskenbaar. Slachtoffers van dit 
sektarisch geweld zijn in de eerste plaats 
de duizenden doden en gewonden die in 
deze strijd vallen, in Iran, in Afghanistan, 
en niet te vergeten in Irak, waar zich een 
enorme catastrofe afspeelt: naar schatting 
een kwart miljoen doden, een veelvoud 
aan gewonden, de helft van de bevolking 
op drift geraakt, vele facties die elkaar 
bestrijden (en die op andere momenten 
weer samen optrekken om een derde 
partij aan te vallen), en intussen zijn de 
Golfstaten, Rusland, Turkije en de 
westerse wereld bezig hun belangen te 
versterken, of die van de anderen te 
ondermijnen. Het Syrische regime houdt 
stand en wint weer terrein. Onder de 
abjecte dictatuur was er een gevreesde 
geheime dienst die tegenstanders 
oppakte en martelde, getuige de vele 
foto’s. Aan de oppervlakte heerste 
relatieve rust, met een divers 
samengestelde bevolking die relatief 
vredig naast elkaar leefde: sjiieten, 
soennieten, Druzen, Christenen, 
seculieren. Daar is nu niets meer van over. 
De verwachting is dat het land nog vele 
jaren nodig zal hebben om weer enigszins 
te herstellen. Intussen vluchten mensen 
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zodra ze daartoe in staat zijn. De 
Arabische lente is omgeslagen in een 
instabiele situatie waar velen de tol 
betalen van stammenstrijd, corruptie, 
macht.  

Dat het tot zo’n  uitbarsting van geweld 
komt is niet voor iedereen verbazend. 
Enerzijds speelt het ressentiment jegens 
het rijke Westen, dat de oliebelangen 
veiligstelt en regimes in het zadel hield, 
anderzijds leven grote groepen van de 
bevolking in armoede. Met weinig zicht 
op verbetering. De Duits-joodse historicus 
Gunnar Heinsohn voorzag deze 
ontwikkelingen. Hij stelt echter dat het 
niet de Islam is die de oorzaak is van alle 
geweld – maar de demografische 
ontwikkeling in een land. Grote groepen 
jonge mannen, zonder al te veel uitzicht 
op een mooie toekomst, zijn vatbaar voor 
geweld. De Islam is dan vervolgens een 
uitstekend voertuig om dat geweld te 
legitimeren. Immers, de koran staat bol 
van de oproepen om ongelovigen te 
doden, en bovendien wacht er een aantal 
maagden in het paradijs. Jongeren zonder 
perspectief, en opgroeiend in een 
benauwende seksuele moraal, laten zich 
verleiden tot gruwelijke daden. Heinsohn 
ziet het als volgt: 

In discussies geef ik telkens aan dat het 
probleem niet de Koran is. Het zijn de 
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‘angry young men’ die een religieuze 
rechtvaardiging zoeken voor geweld- en 
moorddadig gedrag. Ze willen niet als 
gewone moordenaars gezien worden, en 
om zich moreel te legitimeren stoffen ze 
het Boek af zoals anderen zich op het 
marxisme beriepen. Mijn islamitische 
studenten begrijpen hun geloofsgenoten 
die dat doen evenmin als westerlingen, 
maar zij zijn dan ook geen drop-outs. 
Fitna, de film van Wilders, had over de 
youth bulge in de islamitische landen 
moeten gaan en over hun misbruik van de 
Koran. Het draait immers niet om een 
religieus conflict. Eerst is er de woede van 
hen die moeten vechten voor hun plaatsje 
in de maatschappij en pas dan komt de 
Koran. Moorden in naam van een ideaal of 
als werktuig van Allah is nu eenmaal 
makkelijker.’ 

Heinsohn zag dit fenomeen voor het eerst 
in Basra (Irak): Overal, in huizen en op 
pleinen, verontrustend grote groepen 
jonge mannen. Hoewel de sjiieten 
geleden hadden onder Saddam Hoessein, 
namen de jongeren een sceptische 
houding aan tegen de Britten. Dorpen met 
zoveel jongeren hadden de Britten, 
meestal enige zonen, van hun leven nog 
niet gezien. Ze waren er niet gerust op. De 
tweede, derde en vierde zonen in een 
Iraaks gezin hebben inderdaad niets te 
verliezen, integendeel. Zonder erfdeel en 

Dirk	Metselaar		Niet	de	leugen	maar	de	angst	regeert!		
								Of	toch	ook	een	beetje	de	leugen?	
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zonder uitzicht op een baan zijn ze bereid 
grote risico’s te nemen. Het verlies van een 
van de zonen is voor het gezin ook geen 
complete ontreddering, wat bij gezinnen 
met maar één zoon wel het geval is.’ 
Volgens Heinsohn zijn dergelijke explosieve 
situaties alleen denkbaar in landen met een 
youth bulge, dus waar de leeftijdscategorie 
van vijftien tot 29 jaar minstens twintig 
procent van de bevolking uitmaakt. 

De grafiek die de relatie tussen armoede en 
religie in kaart brengt laat zien dat de 
grootste problemen zich voordoen in de 
islamitische wereld. Niet alleen is 
geloofsafval vrijwel onmogelijk, de ‘youth 
bulge’ is er groot, evenals de armoede. Een 
goede voedingsbodem dus voor terroristen.  

Maar nu die leugen, of althans, hoe de 
media ons de angst aanpraten. Als we kijken 
naar het terroristisch geweld in Europa, 
gedurende de laatste decennia, dan zien we 
een heel ander beeld opdoemen dan we 
mogelijk vermoeden. In de jaren ’70 waren 
er in Europa veel meer slachtoffers van 
terroristisch geweld dan nu. Daarmee wordt 
niets gebagatelliseerd, maar wel in de juiste 
proporties teruggebracht. Hoe vreemd het 
ook klinkt, we hebben zelden in vreedzamer 
tijden geleefd, al doen de media anders 
geloven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat 
waakzaamheid geboden is, zeker waar het 
de bedreiging betreft van onze waarden, die 
vanaf de Verlichting door  vrijzinnigen, 
humanisten bevochten zijn. Daar moeten we 
pal voor blijven staan, en als het moet ook 
de beestjes bij de naam durven noemen. 
Ook als dit de Islam betreft. 

Verder lezen: Gunnar Heinsohn Zonen 
Grijpen De Wereldmacht,  terrorisme 
demografisch verklaard, uitg. Nieuw 
Amsterdam, ISNB 9789046803707 
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Heleen	Janszen			De	vrijheid	van	de	grens	
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Nu velen op de vlucht Europa binnen willen komen, terwijl een 
volledig land zich losmaakt uit de Europese Unie, wordt de 
vraag relevant welke vrijheid grenzen ons nu werkelijk bieden. In 
het essay van de Maand van de Filosofie onderzoekt Paul 
Scheffer het onderwerp “grens” door in te gaan op veel actuele 
thema’s die momenteel mondiaal en in Europa spelen. In zijn 
heldere en prettig leesbare essay neemt hij de lezer mee in 
uitspraken van verschillende filosofen, die de essentie van zijn 
betoog onderbouwen. 

Met het loslaten van de binnengrenzen in de Europese Unie 
voelen Europeanen zich vrij met hun verworvenheden van 
tolerantie, recht van individu, vrijheid van handelen en vrijheid 
van meningsuiting. Die vrijheid heeft een vorm nodig, gevat in 
een buitengrens ter bescherming van onze waarden. Scheffer 
verklaart dit als volgt: Ondanks de verschillen per natiestaat 
heeft Europa als geheel een gezamenlijke geschiedenis 
doorgemaakt, resulterend in een gedeelde cultuur met waarden 
en normen. Hierin past de opvang van vluchtelingen als een 
verantwoordelijkheid en een humanitaire plicht, waarbij we 
moeten nadenken over de voorzienbare gevolgen en de kosten 
van de opvang in een open samenleving. Het brengt ons terug 
naar de grondbeginselen van onze rechtsstaat, geworteld in de 
verworvenheden van de Franse revolutie.  

Deze grondbeginselen dienen beschermd te worden in een EU 
die opvang biedt aan mensen met andere waarden dan de 
onze, ook aan personen of groeperingen die onze 
rechtsstatelijkheid minachten of zelfs verwerpen. Bij de 
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confrontatie rond radicalisering stelt Scheffer dat wij zelf de 
basis van onze rechtsstaat trouw moeten blijven in deze open 
samenleving. Ook als op de dag van de herdenking van de 
Franse revolutie (14/7) deze vrijheid met voeten getreden wordt. 
Hij verwijst hierin naar onze recente geschiedenis met Europese 
radicale minderheden zoals RAF, ETA en IRA; hoewel de 
meerderheid van de bevolking hun geweld afwees, was er een 
deel dat sympathieën had voor de grondgedachte achter de 
voornoemde organisaties. Hij ziet hierin een vergelijking met 
onze afwijzing van het radicale moslimgeweld. Daarnaast ziet hij 
begrip voor de afwijzing van de discriminatie, die veel in de EU 
wonende buitenlanders ervaren.  

De vrijheid van meningsvorming mag geen ruimte bieden aan 
oproepen voor geweld. Onze vrijheid van meningsuiting geeft 
ons de kans om geweld om te zetten in woorden, stelt Scheffer 
in het laatste hoofdstuk optimistisch. Als het om ideeënstrijd 
gaat, is de open samenleving de sterkste verdediging. Hij stelt 
vervolgens vast hoe met onze buitengrenzen als regulerend 
mechanisme om te gaan. De kracht van onze samenleving is de 
hoge mate van vertrouwen. Bij botsing van wereldbeelden levert 
dit verlies aan vertrouwen, maar de geschiedenis leert dat een 
nieuwe vertrouwenscultuur kan ontstaan. De door ons verworven 
vrijheid en eenheid biedt ons de veiligheid waarnaar we sinds 
het einde van WOII zochten. We streven naar mondiale 
diplomatieke omgang, dus ook met de ons omringende 
grenslanden. Strevend naar een open samenleving met soepele 
binnengrenzen, is een sterke buitengrens die onze vrijheden 
buffert een noodzakelijke waarborg. 

 

 

 

Aanleiding voor onderstaand artikel is 

de voordracht van Paul Scheffer dit 

voorjaar in de Deventer openbare 

bibliotheek. 

Ingegaan werd op zijn in de maand van 

de filosofie verschenen essay getiteld  

De vrijheid van de grens. 
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Het is hartbrekend hoe wij in Nederland 
omgaan met het Kinderpardon.  
Dat zegt onder andere Prof. dr. Noelle 
Aarts over de communicatie van en naar 
de overheid als het gaat om de situatie in 
de gezinslocaties en het terugkeerbeleid. 
Op kritiek van mensenrechtenorganisaties 
over de gezinslocaties of het 
Kinderpardon wordt door de overheid niet 
of nauwelijks gereageerd. Als het gaat om 
de gezinsgevangenis Kamp Zeist 
benadrukt de overheid dat het gaat om 
een kindvriendelijke voorziening.  
 
Het lijkt me zinvol om een aantal 
zienswijzen over dit onderwerp zoals die 
van Noelle Aarts en het boek Framing van 
Hans de Bruijnop te nemen in het 
HVMagazine, zodat zowel HV-leden als 
overige belangstellenden er kennis van 
kunnen nemen. 

 
In Nederland wonen honderden 
vluchtelingengezinnen in zogenaamde 
‘gezinslocaties’. Vaak wonen ze daar al 
jaren, meestal op één kamer per gezin. De 
kinderen gaan naar Nederlandse scholen 
en hebben Nederlandse vriendjes en 
vriendinnetjes. 
Voor hier gewortelde kinderen kwam er in 
2012 de Kinderpardon-regeling. Maar in 
de praktijk blijkt dat 98% van de kinderen 
wordt afgewezen, omdat het onmogelijk is 
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om aan de talloze voorwaarden te 
voldoen. De meeste kinderen worden 
afgewezen omdat ze ‘niet voldoende 
meewerken aan terugkeer’. Vanuit 
Defence for Children en 
Kinderombudsman Marc Dullaert kwam er 
al eerder kritiek op het Kinderpardon. 
 
Beleidsveranderingen na kritiek blijken 
zowel in het geval van het Kinderpardon 
als in het in detentie plaatsen van 
kinderen slechts marginale verbeteringen 
op te leveren. Toch is er in de publieke 
opinie nauwelijks reuring over het 
Kinderpardon, de gezinslocaties of de 
gezinsgevangenis. Hoe komt het dat de 
argumenten van de overheid kennelijk 
geloofwaardig overkomen in de publieke 
opinie? 
Onverschilligheid is troef. Veel mensen 
verdiepen zich niet in de kwestie en 
vinden er ook niks van. Ze gaan er van uit 
dat we in Nederland fatsoenlijk omgaan 
met mensen. Daarnaast is er een groep 
die het eens is met het overheidsframe, 
om redenen die door Geert Wilders, maar 
zeker ook door andere politici 
voortdurend worden herhaald (ons land is 
vol, de Islam is een bekrompen 
godsdienst, gevaar van terrorisme, 
enzovoort). Tot slot is er een grote groep 
mensen die het helemaal niet eens is met 
het overheidsframe en vindt dat sprake is 
van groot onrecht. 
  
Het probleem is dat de groep mensen die 
vindt dat er sprake is van onrecht zich niet 
gemakkelijk laat horen. Ze zijn kennelijk 
niet goed georganiseerd en wellicht te 
bescheiden als het gaat om het 
benaderen van de media. 
Het beeld dat in de media naar voren 
komt, gaat vaak alleen over de regels en 
de procedures. Het is belangrijk om de 
menselijke zaak naar voren te brengen en 
daarbij ook op zoek te gaan naar 
manieren om achtergrondinformatie te 
laten zien.  
 
De overheid c.q. de politiek voelt de druk 
om zo weinig mogelijk mensen toe te 
laten en mensen die niet binnen de 
gestelde kaders passen uit te zetten. De 
halfhartige opstelling van de PVDA 
spreekt boekdelen. Daarbij wil de 
overheid natuurlijk de indruk wekken dat 
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uitzetting van gezinnen op humane en 
rechtvaardige wijze gebeurt. Framing, het 
strategisch gebruik van taal, is hierbij een 
belangrijk en effectief instrument.  
Het gevolg is dat mensen die ook willen 
dat we terughoudend zijn in ons 
asielbeleid en mensen die het weinig kan 
schelen het beleid van de overheid in 
deze moeiteloos accepteren. 
  
Er is in het ‘sociale klimaat’ geen eenheid 
meer, omdat de discussie zo 
gepolariseerd is. De groep mensen die 
compassie hebben met vluchtelingen 
praten vooral met elkaar en de groep 
mensen die bezwaren hebben tegen 
AZC’s praten ook alleen maar onderling. 
De verschillende groepen staan met de 
rug tegen elkaar of zijn bezig om elkaar te 
bevechten. Op zich is dat van alle tijden, 
maar er schuilt nu wel een gevaar in: de 
groepen drijven steeds verder uit elkaar, 
er is een totaal gebrek aan wederzijdse 
acceptatie en dat leidt tot hoge politieke 
spanningen in heel Europa. 
De overheid heeft daarin met haar acties 
en reacties ook wel, misschien onbedoeld, 
een rol in gespeeld, waardoor de 
tegenstanders van vluchtelingen en AZC’s 
meer kansen kregen om hun standpunt uit 
te dragen en elkaar te versterken. In het 
begin gingen de protesten tegen de 
AZC’s met name over de hoeveelheid 
vluchtelingen die er zouden worden 
opgevangen. Maar die protesten werden 
door de lokale en landelijke autoriteiten 
genegeerd. Daardoor verschoof het 
accent van een kleinere opvang naar 
helemaal geen opvang. 
Wat nu belangrijk is, is dat we inzien dat 
er geen andere keus is dan om met elkaar 
te accepteren dat er altijd iets van 
waarheid ligt in datgene wat de ander 
zegt. Nu proberen tegenstanders eigenlijk 
alleen om elkaar te overtuigen. Daardoor 
voelen beide partijen zich monddood 
gemaakt en is verdere verwijdering het 
enige effect. 
  
We zien dat doorlopend geschoven wordt 
met verantwoordelijkheden. Ouders die 
tegenwerken zijn er de schuld van dat 
kinderen langer in deze sobere opvang 
moeten verblijven. Verantwoordelijkheden 
worden doorgeschoven naar hogere 
politieke niveaus. We zien dit vaak 

Harm	Geensen		Kinderpardon	en	het	effect	van	framing.	
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Een	vrouw	in	Berlijn	
Paul	Claes	

Dagboek	van	een	vrouw	in	een	
oorlogssituatie	

Dit dagboek 
omvat een 
periode van 
2 maanden, 
half april tot 
half juni 
1945, de 
periode van 
de 
verovering 
en overgave 
van Berlijn 
aan de 
geallieerden. 

De schrijfster ervan is lange tijd 
onbekend gebleven en het dagboek 
werd anoniem gepubliceerd en is ook 
verfilmd. Enkele jaren geleden is 
duidelijk geworden dat het waarschijnlijk 
geschreven is door Marta Hillers († 2001) 
een Duitse fotografe en journaliste. 

Het dagboek bevat geen beschrijving 
van oorlogshandelingen, maar geeft op 
een authentieke en aandoenlijke wijze 
weer hoe een vrouw de omstandigheden 
van een belegerde en ingenomen stad 
beleeft. De schrijfster leefde toen in het 
oostelijk gedeelte van Berlijn dat werd 
ingenomen door het Russische leger dat 
een reputatie had niet zachtzinnig om te 
gaan met de overwonnen bevolking. 
Maar waardeoordelen of rancuneuze 
uitlatingen worden in dit dagboek niet 
aangetroffen. Dat is des te opmerkelijker 
als je nagaat wat mensen, meer specifiek 
vrouwen, te verduren hadden. 
Vernederingen, verkrachtingen, honger, 
abominabele woonomstandigheden, 
dwangarbeid.  

Waarom een beschrijving van dit boek in 
HV Magazine Deventer?  Omdat dit niet 
zomaar een oorlogsboek is. Het is een 
beschrijving van een vrouw die onder 
levensbedreigende omstandigheden wil 
overleven. Dan gelden geen 
moralistische of ethische overwegingen 
meer, dan gaat het om maar één ding: 
het pure leven. Dat was toen in Berlijn en 
dat was nog niet eens zo lang geleden in 
Sebrenica en dat is nu in Aleppo. 
Daarmee is dit boek een tijdloos 
document geworden dat een diep inzicht 
geeft in het mens-zijn. 
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gebeuren wanneer sprake is van complexe 
problemen waarvoor geen alom 
geaccepteerde oplossingen bestaan. Zo 
ontstaat inderdaad een 
verantwoordelijkheidsvacuüm, dikwijls 
geholpen door wat wij functionele 
onwetendheid noemen. 
  
Die functionele onwetendheid zie je 
eigenlijk bij alle betrokkenen. Mensen 
willen graag denken dat het allemaal wel 
goed zal zijn en willen liever geen 
confrontatie met een ander beeld. 
‘Framen’ – het selecteren van informatie 
die ons beeld bevestigt – is iets dat 
iedereen doet. Hoe meer we weten, hoe 
meer verantwoordelijkheden we moeten 
dragen. Immers, wie veel weet, moet veel 
wikken. 
Daar komt bij dat we in de media 
overspoeld worden met ellende. De 
logische reactie daarop is dat we, uit 
zelfbehoud, bepaalde informatie buiten 
zullen willen houden. Als we informatie 
binnen laten, dan komt een bepaald 
onderwerp dichterbij ons te staan. Hoe 
dichterbij we iets of iemand plaatsen, hoe 
meer verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid we daarvoor voelen. Daar 
hebben mensen niet altijd zin in en ook 
niet altijd de mogelijkheid toe. 
Elke betrokken partij zal zijn 
verantwoordelijkheid moeten nemen. Het 
zou heel goed zijn om een dialoog te 
initiëren tussen de betrokken partijen met 
als doel te komen tot structurele 
verbetering van de situatie. De realiteit zal 
zijn dat de overheid een dergelijke dialoog 
niet zal initiëren. Op de een of andere 
manier zal druk moeten worden gezet, 
gebruik makend van nieuwe contexten en 
een juiste timing.  
 
Daartoe zouden de mensenrechten-
groepen zich moeten organiseren rondom 
deze kwestie en flink gebruik moeten 
maken van social media om de tot dusver 
zwijgende groep van potentieel solidairen 
mee te krijgen. 
  
De overheid zelf hanteert in 
beleidsstukken de term ‘vreemdelingen’ 
en de Dienst Terugkeer en Vertrek 
gebruikt zelfs het woord ‘verwijderbaar’. 
De gevolgen van de gebruikte 
terminologie zijn groot. Deze terminologie 
geeft richting aan bepaalde denkwijzen en 
is daarmee in hoge mate manipulatief. We 
zien dit doorlopend gebeuren in de 
media. Manipulatief taalgebruik (framing 
dus) is niet uit te roeien. We framen 
allemaal de hele dag door, we gebruiken 
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taal doorlopend selectief om bepaalde 
doelen te bereiken, zelfs als we ons daar 
niet van bewust zijn. Framing is in heel 
veel gevallen erg effectief! 
Ik denk dat iedereen (dus niet alleen de 
media) zich veel beter bewust moet zijn 
van de strategische werking van taal. Taal 
is nooit neutraal! Ook niet in onze 
zogenaamd onbeduidende dagelijkse 
gesprekken. Het maakt uit hoe we over de 
dingen praten, of je zegt ‘vreemdelingen 
overspoelen ons land’ of ‘vluchtelingen 
zoeken een veilig heenkomen’. In onze 
gesprekken ontstaan meningen die al  
gauw collectieve meningen en zelfs 
onwrikbare waarheden worden, omdat we 
er toe neigen vooral te praten met 
mensen met wie we het eens zijn. Zo 
ontstaan wat genoemd wordt ‘dominante 
discoursen’ die uiteindelijk resulteren in 
beleid en concrete praktijken. Een 
voorbeeld: als we allemaal roepen dat 
Europa vol is, dat de vluchtelingenstromen 
terroristen ons land binnen brengen, 
enzovoort, dan resulteert dat in beleid 
(grenzen dicht) en praktijken (nare hekken 
om landen heen). 
We moeten daarom veel meer 
verantwoordelijkheid nemen voor wat we 
zeggen en hoe we dat zeggen en wat mij 
betreft elkaar daar ook op aanspreken. 
   
Onze dialoogvaardigheden zijn erg mager 
tegenwoordig – het ontbreekt ons aan 
scholing. In een constructieve dialoog is 
ruimte voor verschil, voor meerdere 
werkelijkheden en waarheden. 
In het Westen zien we de wereld een 
beetje zwart-wit: iets is goed of slecht. De 
Oosterse filosofie is daar genuanceerder 
in, zoals we ook kunnen zien aan de 
symboliek van Yin en Yang: iets positiefs 
heeft altijd iets negatiefs in zich en 
andersom ook. In allebei zit een beetje 
van het andere. Dat zou een uitdaging 
voor ons kunnen zijn, om te beseffen dat 
er niet één werkelijkheid of waarheid is, 
maar een oneindig aantal. 
In een dialoog gaan we op zoek naar 
onderliggende motivaties, onzekerheden, 
angsten om van daaruit te komen tot 
nieuwe denkrichtingen waarin alle 
betrokkenen zich kunnen vinden. 
Dialoogvaardigheden zijn van groot 
belang in deze tijd waarin we leven in een 
pluralistische samenleving van allemaal 
andersdenkenden.  
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Johan	van	der	Veen			Mag	het	wat	minder?	
								Minder	Passie!	

1

Toen ik in september vorig jaar voor het 
eerst berichten over The Passion Deventer 
las, dacht ik: “Ze doen maar, die 
gelovigen. De EO in Deventer? Dat is een 
seculiere stad als Deventer onwaardig!” In 
december ging het mij dagen, toen ik 
kennis maakte met de verering van Geert 
Grote, niet bepaald de meest tolerante 
Deventenaar. Ook hier waait dus de wind 
van het gepopulariseerde christendom. Of 
kunnen we al spreken van populistisch 
christendom? En in de eerste maanden 
van 2016 ging er geen week voorbij of 
The Passion Deventer drong zich aan mij 
op. De media stonden er bol van. 
Inmiddels is de rust aan de boorden van 
de IJssel teruggekeerd. Het gevaar van 
herhaling ligt echter op de loer. Nee, 
erger nog, want begin juli besloot de 
gemeenteraad met een nipte 
meerderheid te onderzoeken of  de 
nationale Passion in 2017 of 2018 naar 
Deventer gehaald kan worden. En dan 
blijkt ook nog dat de gemeente de lokale 
Passion in 2016 heeft gesponsord. En 
voor die nationale variant zal nog dieper 
in de buidel getast moeten worden. Tijd 
om na te gaan waaraan dit sponsorgeld 
mede namens mij is en mogelijk zal 
worden besteed. Tijd om na te denken 
over de vraag of ongelovigen geen 
duidelijk antwoord moeten geven op de 
populair religieuze revival. 
 
In de weken rondom Pasen bezoeken 
velen de Matthäus Passion. De muziek is 
meeslepend en de boodschap neemt de 
meerderheid van het publiek op de koop 
toe. En niemand gaat uit z’n dak. Nee, dat 
past niet. En gelukkig, de ambiance geeft 
er ook geen aanleiding toe. Enige jaren 
geleden begon de Evangelische Omroep 
met The Passion. Deze voorstelling van 
het lijdensverhaal van Christus is minder 
vrijblijvend. Het is een spektakelstuk, dat 
de zogenaamde blijde boodschap op een 
eigentijdse manier aan de man probeert 
te brengen. Het evangelie als wervende 
en pakkende show, gebracht door een 
keur van populaire artiesten. Zilverlingen 
noch moeite worden gespaard. De show 
is overweldigend en het individu gaat in 
het spektakel nietig ten onder, zoals eens 
in de middeleeuwse kathedralen. Velen 
gaan op de dreunende beats uit hun dak: 
“Praise the Lord!” Een heerlijke 
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verdoving, uiteraard als het met Pasen 
niet te koud is. Een eigentijdse vorm van 
het “Opium van het volk”? En Deventer 
kreeg haar eigen variant. 
De initiatiefnemers willen mensen, met 
verschillende achtergronden, 
samenbrengen met het bijbelverhaal, dat 
blijft boeien en verbinden. “Het is een 
moment om samen na te denken over 
vergeving, delen, compassie, hoop en de 
liefde. Daarom willen we dit graag ook in 
onze regio realiseren. De missie is om een 
breed publiek te bereiken en mee te 
nemen in The Passion. Tijdens de 
voorstelling willen we een ieder inspireren 
door de zang, de dans, de woorden, de 
muziek, de warme sfeer, en door de 
samenkomst met elkaar. The Passion geeft 
een vertaling naar het heden waarbij De 
Liefde, Het Licht, Vergeving, Acceptatie 
en De Kracht vinden de boodschap zullen 
zijn.” Mooie woorden uit een context die 
niet de mijne is. Mooie woorden die 
selectief en slechts door een beperkt deel 
van de geïnstitutionaliseerde gelovigen in 
de praktijk worden gebracht. Woorden 
die overigens haaks staan op wat het 
comité van aanbeveling en de bezoekers 
van het voorfeestje voor ogen hadden.  
Helaas is het script niet voor exegese 
beschikbaar. Maar de website van de The 
Deventer Passion  geeft nog steeds 
informatie prijs. Het comité van 
aanbeveling bestaat uit vier ondernemers 
uit de regio en de burgemeester van wat 
ooit het ongelovige Deventer was. Gezien 
zijn achtergrond is hij hier op zijn plaats, al 
geeft hij als motivatie zijn passie voor de 
klassieke muziek. Ik vermoed dat hij 
bedrogen is uitgekomen. Bij de 
ondernemers heeft de passie betrekking 
op hun organisatie en/of hun klanten. De 
bestuurder van zorgorganisatie Solis 
verbindt zijn passie met de doelgroep van 
zijn werkzaamheden, de kwetsbare 
ouderen. Gelukkig, dat komt in de buurt! 
Toch wordt er geen enkele link naar het 
lijden van Christus gelegd. In tegendeel, 
want in samenwerking met MKB-Deventer 
kregen de lokale ondernemers een Pre-
Passion-Party aangeboden: het 
netwerkfeest voor de sponsorende 
ondernemers. En waaruit bestond dit Pre-
Passie-Feest dan? Een glas Spaanse 
bubbels in plaats van het rode bloed van 
de Heer, “culinaire bites van de chef” in  
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plaats van het eenvoudige laatste 
avondmaal en een kennismaking met de 
cast, waaronder een vrouwelijke Pilatus. 
Als teken van emancipatie? En na het 
netwerken vertrok de bonte stoet in 
processie naar de Hof van Getsemane op 
de IJsseloever, voor de voorstelling. En 
natuurlijk mochten de kinderen van deze 
discipelen mee. Want voor hen was er 
passend vermaak. “En zo wordt de passie 
van werk en gezin op een mooie manier 
gecombineerd.” Passie in vele 
betekenissen. Zouden brandende liefde 
voor iets of harstocht hier niet de meest 
voor de hand liggende betekenissen zijn? 
En wat is dan het voorwerp van deze liefde 
of hartstocht? Geld of een ander 
interessant voorwerp van netwerken? De 
ontslagen en de liborfraude bij sponsor 
Rabobank misschien?     
 
Een aantal sponsoren behoort niet tot de 
netwerkende ondernemers: waaronder 
kerken en ook de katholieke stichting Don 
Bosco. Kennelijk zien zij wel iets in deze 
vorm van evangelisatie. De commerciële 
wijze waarop lijkt geen obstakel te 
vormen. De gemeente  Deventer, een 
eenheid die ik meefinancier en waartoe ik 
behoor, is eveneens sponsor. Natuurlijk, 
het spreekt vanzelf dat zij met allerlei 
maatschappelijke organisaties samenwerkt 
en deze zo nodig ondersteunt. Wat mij 
echter stoort, is het volgende: de 
gemeente betaalt in een land en in een 
stad waar kerk en staat gescheiden 
zouden moeten zijn, mee aan het 
uitdragen van de christelijke boodschap. 
Het zou eens om de islamitische variant 
moeten gaan. Dan zouden zowel Deventer 
als Nederland te klein zijn. Of zou de 
gemeente soms ook nog een  geheime 
agenda hebben? Weer een evenement 
voor Deventer Evenementenstad? Met de 
nationale Passion in aantocht lijkt dit 
vermoeden te worden bewaarheid.    
 
Tot slot: stel dat atheïsten een 
bijeenkomst in Deventer willen 
organiseren waarop zij uiteraard gaan 
rondbazuinen dat god een uitvinding van 
de mens is en de bijbel een slecht soort 
sprookjesboek, zou de gemeente dan ook 
als sponsor optreden?  
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Johan	van	der	Veen			En	wat	kost	die	passie?	

1

Toch ergens van bezeten! Passie? Helaas, 
laat The Passion mijn niet geheel met rust. 
Deze innerlijke onrust is vooral inhoudelijk 
van aard. Toch knaagt aan mij ook de 
vraag wat dit evenement Deventer gaat 
kosten. Iets van calvinisme is me dan toch 
niet vreemd. 
 
Eerst de lokale Passion van 2016. Volgens 
het subsidieregister van de Provincie 
Overijssel werd hiervoor een subsidie van 
17 800 euro verstrekt. Over 2016 zijn nog 
geen gegevens van de gemeente 
Deventer bekend. De betreffende 
ambtenaar streeft ernaar om het register 
eind augustus op de website van de 
gemeente te zetten. 
 
In 2014 trok de gemeente Groningen 200 
000 euro uit voor de Passion. De helft van 
de kosten zou worden gedekt door 
subsidies van derden, waaronder de 
provincie, die 50 000 euro ter beschikking 
stelde. Uiteindelijk kwam de gemeente  
33 000 euro  te kort. Het lijden van de 
heer kostte in totaal dus 183 000 euro aan 
gemeenschapsgeld. 
 
Met de Passion Enschede in 2015 was 
eveneens 200 000 euro aan zilverlingen 
gemoeid. De gemeente gokte op 70 000 
euro aan bijdragen van derden. Of deze 
bijdragen er ooit zijn gekomen, is niet 
duidelijk. Hier kostte de lijdensweg de 
gemeenschap minimaal 130 000 euro, 
waarschijnlijk meer. 
 
In Amersfoort haalde het college van 
burgemeester en wethouders nog voordat 
de raad de nota Evenementenbeleid had  
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goedgekeurd, 225 000 euro uit het 
reservepotje “Evenementen”. Het college 
zag zich tot deze noodgreep gedwongen 
vanwege de tijdsdruk vanuit de 
organisatie. Nergens zijn gegevens 
omtrent mogelijke bijdragen van derden 
te vinden. Het bedrag is als volgt 
onderverdeeld: 150 000 euro voor 
productiebedrijf eye2eye en 75 000 euro 
voor o.a. politie-inzet en 
schoonmaakkosten. Kosten van dit lijden  
225 000 euro aan gemeenschapsgeld.  
 
Het AD kopte op 23 januari van dit jaar: 
“Amersfoort mag blij zijn met het krijgen 
van de Passion.” En daaronder kwamen 
dan de kosten batenanalyses van 
Groningen en Enschede: 
• Groningen gaf in totaal ongeveer 

200 000 euro uit en kreeg daarvoor 
maar liefst 553 920 euro terug. Dit 
geld besteedden de bezoekers aan 
eten en drinken, winkelen en 
overnachtingen. En 63,8% van hen 
beloofde ooit nog eens naar 
Groningen terug te zullen komen; 

• Enschede gaf 186 000 euro uit en 
verdiende aan dezelfde bestedingen 
van het publiek nog meer: 646 000 
euro. 

 
En natuurlijk werden beide steden, 
volgens de organisatoren, stevig op de 
kaart gezet. 
 
Wat zal de nationale Passion ons in 
Deventer aan gemeenschapsgeld gaan 
kosten? Op basis van het bovenstaande 
kom ik, afhankelijk van de bijdragen van 
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derden, op een bedrag tussen de 150 000 
en 200 000 euro uit. En de opbrengsten 
dan? Goed, laten we eens uitgaan van 6 
ton aan opbrengsten. Aan wie komen die 
ten goede? Juist, aan de horeca en de 
middenstand. En wat dragen die op hun 
beurt aan belastingen af aan de 
gemeente? In dit geval alleen wat 
toeristenbelasting van de weinige mensen 
die hier overmand door het dragen van 
het loodzware kruis een nachtje blijven 
slapen. 
 
En onze naamsbekendheid? Ga naar een 
willekeurige plaats in Nederland en vraag 
daar aan een willekeurige groep mensen 
waar Deventer bekend om is. Steevast 
worden dan de volgende zaken genoemd: 
de koek, de boekenmarkt, het 
Dickensfestijn en Deventer op Stelten. 
Deventer is wijd en zijd bekend. Een 
eenmalige Passion zal die bekendheid niet 
groter maken. 
 
Conclusie: de nationale Passion zal de 
Deventer belastingbetaler tussen de 
anderhalve en twee ton gaan kosten; de 
bekendheid van Deventer zal gelijk blijven; 
horeca en middenstand zullen er flink aan 
verdienen. 
 
Een sombere en vooral onverteerbare 
conclusie, als je weet dat kunstencentrum 
de Leeuwenkuil het komende jaar flink 
moet bezuinigen en mensen moet 
ontslaan. Kennelijk vindt een aantal 
politieke partijen dat de belangen van de 
horeca en de middenstand zwaarder 
wegen dan de belangen van de cultuur. 

LEESGROEP		FILOSOFIE	

In	de	loop	van	dit	voorjaar	is	een	leesgroepje	filosofie	van	start	gegaan	dat	nog	ruimte	heeft	voor	
aanvulling	met	enkele	nieuwe	leden.	Om	de	twee	maanden	komt	het	groepje	bij	een	van	de	leden	een	
avond	bij	elkaar.	Op	die	avond	wordt	een	tekst	besproken	die	in	de	voorgaande	periode	is	gelezen.	
Vooralsnog	wordt	die	tekst	geselecteerd	uit	het	boek	“De	algehele	geschiedenis	van	het	denken”	van	
André	Klukhuhn.	Dit	boek,	dat	als	ondertitel	heeft	“Het	verbond	tussen	filosofie,	wetenschap,	kunst	en	
religie”,	beoogt	een	zo	volledig	mogelijk	overzicht	te	geven	van	het	denken	sinds	het	ontstaan	van	de	
mensheid.	Wie	hierover	wil	meepraten	kan	een	mailtje	sturen	naar	P.F.Claes@gmail.com		
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Harm	Geensen			 Is	dat	wel	zo	positief?		
	 De	eerste	humanistische	school.	

1

Nederland heeft er een onderwijsrichting 
bij. Na protestants-christelijke, rooms-
katholieke, gereformeerde, Montessori-, 
vrije en openbare scholen, is recentelijk 
de eerste Humanistische school van 
Nederland in Amsterdam van start 
gegaan. 
Voorstanders van deze nieuwe school 
vinden het een erkenning dat het 
humanisme als richting laat zien dat de 
huidige planningssystematiek in staat is 
om zich aan te passen aan nieuwe wensen 
en ontwikkelingen. 
 
Toch is de komst van humanistisch 
onderwijs niet volkomen logisch. Zeker 
niet gezien de uitgangspunten van het 
Humanistisch Verbond. Dat sprak zich bij 
haar oprichting uit tegen verzuiling en 
bijzonder onderwijs. Nu krijgen 
humanisten een eigen onderwijsstroming 
en gaat het Verbond de Amsterdamse 
Mavo zelfs helpen. “Het is niet ons eigen 
initiatief”, benadrukt Christa Compas, 
directeur van het Humanistisch Verbond. 
“Maar nu het er is willen we best in 
gesprek en helpen met de invulling.”  

Zien we hier herzuiling waar ook 
humanisten aan meewerken? Zo moet je 
dat volgens Compas niet zien. Er zijn, 
naast de Amsterdamse Mavo, bij haar 
slechts twee plannen bekend voor 
humanistische middelbare scholen in 
Nederland. “En ik gun ze een lang leven, 
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maar openbaar onderwijs moet wel 
dominant blijven. Hopelijk denken 
openbare scholen opnieuw na over 
levensbeschouwing in het onderwijs. Dat 
is wat verwaarloosd en daardoor ontstaan 
dit soort scholen.” 
Is dit een nieuwe vorm en misschien wel 
betere vorm van openbaar onderwijs? Of 
kun je deze nieuwe stroming zien als een 
laatste stuiptrekking van het oude 
systeem? 
 
‘Het Humanistisch Verbond is voor 
pluriform onderwijs en tegen uitwassen 
van artikel 23, dat het bijzonder onderwijs 
de mogelijkheid geeft leerlingen te 
weigeren, leraren te ontslaan of uit 
ideologische of religieuze overwegingen 
kennis bij kinderen weg te houden. We 
zien nu dat het veld verandert. De 
staatssecretaris van OCW wil zowel in 
primair als voortgezet onderwijs veel meer 
ruimte geven aan scholen op andere 
grondslag dan alleen religie. De 
‘bijzonderheid’ van de bijzondere school 
wordt verruimd naar pedagogische 
richting en andere grondslagen. 
Binnenkort hoeven mensen die een school 
willen beginnen alleen nog te bewijzen 
dat er belangstelling is voor die school en 
dat de kwaliteit op orde is. Daarmee zal 
het onderwijs verder ontzuilen is de 
gedachte. 
Bijzonder onderwi js 
Nog nooit heeft Nederland zo'n seculiere 
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volksvertegenwoordiging gekend als nu.  
De confessionele partijen – CDA, 
ChristenUnie en SGP – bekleden nog 
maar 21zetels in het parlement, terwijl dit 
in de jaren vijftig, de hoogtijdagen van de 
verzuiling, nog ongeveer tachtig zetels 
waren. Alhoewel Nederland al  
sinds de jaren zestig een proces van 
ontzuiling doormaakt, hebben 
confessionele politieke partijen de 
secularisering van met name het onderwijs 
altijd tegengehouden.  
Het Nederlandse onderwijs is nog altijd 
onderverdeeld in bijzondere – katholieke, 
protestantse, islamitische en joodse 
scholen, scholen op algemene grondslag 
en openbare scholen. 
In 1900 werd in Nederland de 
leerplichtwet ingevoerd. Deze maatregel 
moet worden geduid in de context van 
een veranderende samenleving. 
Urbanisatie leidde tot spanningen 
waardoor zowel confessionele als liberale 
politici het belang van opvoeding en 
disciplinering in gingen zien. Om de 
opkomende baldadigheid en criminaliteit 
onder jongeren te sussen moesten 
kinderen op school gemeenschapszin 
aangeleerd krijgen. Onze samenleving 
bevindt zich, in de 21e eeuw, in een 
vergelijkbare situatie. Klassieke morele 
kaders zijn weggevaagd door de 
ontzuiling, gemeenschapszin is ver te 
zoeken en de individuele levensvisie is 
onaantastbaar geworden. De discussie 
over het goede leven en het 
gemeenschappelijk belang wordt op dit 
moment nauwelijks gevoerd. Een oproep 
tot zedelijkheid, zoals die aan het begin 
van de vorige eeuw werd gedaan, zal nu 
niet helpen. Hoe kunnen we op een 
vrijzinnige manier omgaan met deze 
problematiek? 
 
Art ikel 23 
In artikel 23 staat dat men vrij is om 
onderwijs te organiseren op 
levensbeschouwelijke grondslag zolang 
het voldoet aan de onderwijseisen van de 
staat. Een discussie over het schrappen 
van artikel 23 kwam op gang na de 
oprichting van de eerste Islamitische 
scholen in Nederland in 1988. Men 
maakte zich zorgen over de integratie van 
islamitische kinderen in de Nederlandse 
samenleving en vroeg zich af of de 

Humanistische Mavo Amsterdam 



	 11	

4

overheid de religieuze scholing van deze 
kinderen moest financieren. De discussie 
zou echter niet alleen moeten gaan over 
de segregatie van Islamitische kinderen, 
maar vooral over een burgerschapsideaal 
waarin verschillende 
levensbeschouwingen de kern vormen 
voor een levendig democratisch debat 
over een gezamenlijk moreel kader. Het 
huidige systeem gaat voorbij aan het 
belang van dit open contact tussen 
verschillende levensbeschouwingen. Niet 
alleen islamitische kinderen, maar ook 
kinderen met een joodse of 
gereformeerde levensbeschouwing 
worden belemmerd om in 
contact te treden met andere 
levensvisies. Het nieuwe 
parlement heeft nu de 
mogelijkheid een einde te 
maken aan de segregatie van 
jonge Nederlandse burgers. 
 
Public reasonableness 
Een samenleving is gebaat bij 
burgers die op een redelijke 
manier om kunnen gaan met 
onderlinge verschillen. Het 
vermogen om in te zien dat de 
levensbeschouwing van de 
ander meestal net zo goed op 
redelijkheid is gestoeld als de 
eigen wordt ook wel 'public 
reasonableness’ genoemd. Een 
dergelijke houding ten opzichte 
van de ander kan maar ten 
delen op scholen worden 
aangeleerd door middel van 
lesmateriaal. Het is veel 
belangrijker dat er in de praktijk 
wordt geoefend, door kinderen 
van verschillende klasse, religie of 
etniciteit in de klas naast elkaar te laten 
zitten, samen te laten werken aan 
projecten of in teamverband te laten 
sporten. Juist omdat het gezin of de buurt 
van een kind vaak een homogene 
omgeving is, vormt de school dé plaats 
om ze in aanraking te laten komen met 
andere levensbeschouwingen. In de 
interactie op school kunnen kinderen 
andere mensen leren kennen die redelijk 
en humaan zijn, maar een andere 
levensbeschouwing hebben dan zij zelf. 
Wanneer op dit niveau interactie 
plaatsvindt met 'de redelijke ander' wordt 
de ruimte voor stereotyperingen 
ingeperkt. 
 
Krit ische houding 
Een dergelijke heterogene omgeving is 
ook van groot belang voor de individuele 
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ontplooiing van het kind. Contact met 
andere levensbeschouwingen leidt 
immers tot reflectie op de normen en 
waarden die het kind van huis uit heeft 
meegekregen. Deze kritische houding ten 
opzichte van zijn eigen achtergrond biedt 
een kind de mogelijkheid zijn 
individualiteit te ontplooien. Het kind kan 
op deze manier ontdekken dat er niet één 
waarheid bestaat, maar dat hij zelf 
invulling kan geven aan zijn levensvisie. In 
plaats van dogmatisme leren kinderen de 
waarde van twijfel. Door een vrijzinnige 
houding aan te moedigen, leren kinderen 
ook de relativiteit van hun eigen visie, 

waardoor ruimte ontstaat voor de ideeën 
van anderen. Waar dogmatisme het debat 
stillegt, kan twijfel zorgen voor een open 
democratisch debat. 
Uit sociaal wetenschappelijk onderzoek 
weten we dat het voor een individu erg 
moeilijk is af te wijken van de groep 
wanneer hij de enige is met een 
afwijkende mening. In een experiment 
waar aan een groep mensen een simpele 
kennisvraag wordt gesteld terwijl aan de 
meerderheid van te voren wordt gevraagd 
het verkeerde antwoord te geven, leidt er 
meestal toe dat de testpersoon, tegen 
beter weten in, het verkeerde antwoord 
kiest. In groepen komt het daardoor vaak 
voor dat zodra één iemand tegen de 
groep in gaat de drempel voor anderen 
verdwijnt om mee te gaan met het 
kritische geluid van de voorganger. Een 
kritische houding kan dus bevorderd 
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worden door het creëren van een 
omgeving waarin verschillende 
opvattingen over het leven worden 
gebezigd en ruimte voor twijfel wordt 
geboden7. 
 
Een nieuw moreel  project 
Bij veel religieuze mensen bestaat wellicht 
de angst dat een secularisering van het 
onderwijs zal leiden tot een 
demoralisering van de opvoeding van hun 
kinderen. Niets is echter minder waar. 
Religies hebben immers geen monopolie 
op moraal. Ook atheïsten hebben genoeg 
handvatten om een moreel kader op te 

bouwen op basis van vrijzinnige 
idealen. Deze kan christelijke, 

humanistische of 
verlichtingsaspecten bevatten 
zoals gelijkwaardigheid, vrijheid 
en naastenliefde. De 
secularisering van Nederland 
heeft misschien nog niet geleid 
tot een opleving van normen en 
waarden. Een moreel tekort is 
echter niet zozeer te wijten aan 
de teloorgang van religieuze 
kaders, maar aan het gebrek aan 
open contact tussen verschillende 
levensvisies over een gezamenlijk 
moreel kader. Dit gesprek zal 
opleven op het moment dat onze 
kinderen allemaal naar een 
openbare school gaan. Want niet 
alleen de kinderen, maar ook hun 
ouders zullen dan het belang 
gaan inzien van een open debat 
over onze gedeelde morele 
waarden. 
Het afschaffen van het bijzonder 

onderwijs zal ertoe leiden dat het 
Nederlandse onderwijs wordt 
georganiseerd op basis van een seculiere 
grondslag. Het staat ouders en kinderen 
vrij om na schooltijd religieuze lessen te 
volgen. Deze maatregel past in het proces 
van secularisering dat sinds de jaren zestig 
de Nederlandse samenleving verandert. 
Men hoeft niet bang te zijn dat een 
verdere secularisering de 
gemeenschapszin zal verslechteren. De 
open dialoog tussen mensen met een 
verschillende levensvisie zal immers leiden 
tot een nieuw maatschappelijk moreel 
project.  
Hoog tijd om een eind te maken aan de 
segregatie van jonge Nederlandse 
burgers. We moeten toe naar een 
burgerschapsideaal waarin verschillende 
levensbeschouwingen de kern vormen 
voor een levendig democratisch debat 
over een gezamenlijk moreel kader. 
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Volgens een tweet van David Wertheim, directeur van het Menasseh ben Israel Instituut, komt het Vaticaanse 
Manuscript van Spinoza's Ethica naar Nederland. 

het Joods Historisch Museum organiseert van 19 
september 2016 t/m 8 januari 2017 een 
tentoonstelling 

          “De glorie van het  joodse boek.” 

Dit ter gelegenheid van het vierhonderdjarig 
bestaan in 2016 van bibliotheek Ets Haim - 
Livraria Montezinos. 

Het wordt een tentoonstelling over Hebreeuwse 
handschriften. Daarvoor zal de Biblioteca 
Apostolica Vaticana vier middeleeuwse 
Hebreeuwse manuscripten in bruikleen geven. 
Verder zullen topstukken getoond worden uit de 
Braginsky collectie (Zürich), The Jewish 
Theological Seminary (New York) en uiteraard Ets 
Haim. Het JHM wil met deze tentoonstelling "het 
verhaal vertellen van de Europese handschriftenproductie, van interreligieuze contacten - positieve en negatieve - en 
van wederzijdse beïnvloeding van joodse en christelijke tradities." [Cf.] 

En volgens David Wertheim komt voor deze gelegenheid dus ook het Vaticaanse Manuscript van Spinoza's Ethica 
naar Amsterdam. Voor een tentoonstelling, waarvan het de vraag is of het Spinoza-manuscript daar wel op z’n plek 
is: het is immers geen Hebreeuws handschrift, maar vooral is de vraag of het terecht meegerekend kan worden tot 
“De glorie van het joodse boek.”  

Ach, het moet allemaal kunnen ... in het 360e jaar na de herem (banvloek) kan de cirkel (van 3600) worden 
rondgemaakt en het Ethica-manuscript tentoongesteld worden tussen het het Escamoth, opengeslagen op de 
bladzijde waarop de ban is opgetekend en het ledenregister van Ets Haim waarin Spinoza's naam flink is 
doorgehaald. 

Spinoza	Blogs	 Vaticaans	Ethica	manuscript	komt	naar	Nederland	
	 http://spinoza.blogse.nl/log/vaticaans-ethica-manuscript-komt-naar-nederland.html
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Johan	van	der	Veen			Botjes-fetisjisme	aan	de	IJsel		
Opinie	 Waarom	de	meest	misbruikte	man	van	Deventer		
	 een	gezicht	kreeg.				

1

De Moderne Devotie ontstond aan het eind van de veertiende 
eeuw in Deventer en Zwolle uit ontevredenheid over kerk en 
maatschappij. De theoloog en prediker Geert Grote wordt 
gezien als de grondlegger. Bij deze beweging horen de Zusters 
van het Gemene Leven, gemeenschappen van vrome vrouwen 
die zonder kloosterregel samenleefden, de Broeders van het  
Gemene Leven, de mannelijke variant, en de Congregatie van 
Windesheim, een vereniging van mannen- en vrouwenkloosters. 
De Moderne Devotie verspreidde zich vanuit de IJsselvallei over 
het tegenwoordige Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. 
Onder meer de humanist Erasmus en de Zwolse monnik Thomas 
a Kempis, schrijver van De Navolging van Christus, werden door 
de Moderne Devotie geïnspireerd. 
 
Het beeld van Geert Grote en daarmee ook de waardering voor 
hem en zijn beweging zijn door de eeuwen heen aan de nodige 
verandering onderhevig geweest. Vandaar de term “meest 
misbruikte man van Deventer”. Ongeveer 40 jaar na zijn dood 
verscheen er een Latijnse lofzang op hem. Daarna schreven 
enkele volgelingen biografieën, waarbij de schrijvers Geert heel 
nadrukkelijk vanuit hun eigen invalshoek benaderden. De reeds 
eerder genoemde Thomas a Kempis gebruikte hem als rolmodel 
voor nieuwe monniken. Petrus Hoorn, die tussen 1460 en 1470 
een biografie schreef, maakte gebruik van eerdere 
levensbeschrijvingen. Hij verhief Geert tot het ideaalbeeld van de 
Broeders van het Gemene Leven. En om hem tot een waarlijk 
lichtend voorbeeld te maken, werd zijn studententijd zeer zwart 
afgeschilderd. Zijn bekering kreeg hiermee de status van de 
terugkeer van de verloren zoon. Meteen na zijn overlijden, toen 
Geert zijn zegenrijke werk had volbracht, verscheen er volgens 
Hoorn vanuit Deventer een groot licht boven het bisdom Utrecht 
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dat tot ver in Duitsland reikte. Alle biografen zijn het roerend met 
elkaar eens: de periode voor Geert Grote was de meest duistere 
en deplorabele in de geschiedenis van onze streken. Alles was 
verkeerd en in staat van verval, maar Geert Grote kwam en stelde 
orde op zaken. 
 
Eind negentiende, begin twintigste eeuw werden Geert Grote en 
zijn beweging het onderwerp van historische studies. De 
waardering die hij kreeg, was zeer afhankelijk van de 
levensovertuiging van de geschiedschrijvers. Zo zagen katholieke 
historici hem als een aanhanger van de deugden van de vroege 
kerk, terwijl protestantse geschiedschrijvers verbanden zagen 
tussen de Moderne Devotie en het ontstaan van de hervorming 
en het Noord-Europese humanisme. Eén schrijver ging zelfs zo 
ver dat hij een relatie meende te zien tussen het feit dat de 
broeders hun eigen rector kozen en de democratische structuur 
van de calvinistische kerk, met kerkenraden die hun eigen 
predikanten benoemen. Het is overigens opvallend dat tot de 
jaren zestig van de vorige eeuw vrijwel uitsluitend werd 
geschreven over de invloed van de Broeders van het Gemene 
Leven op humanisme en hervorming. Aan de zusters, wier 
geschriften blijk geven van een bloeiend spiritueel leven, werd 
tot die tijd met betrekking tot dit aspect weinig aandacht 
besteed. Vanaf de jaren negentig is er echter een kentering 
opgetreden. 
 
De laatste jaren worden Geert Grote en zijn beweging 
gepopulariseerd. In de IJsselstreek zijn de postmoderne Devoten 
actief. Drijvende kracht achter deze beweging is Mink de Vries, 
theoloog van gereformeerde huize, die in een interview in Trouw 
zegt dat hij “dingen ziet en doorkrijgt”. Eind 2009 kreeg hij 

De	verering	van	Geert	Grote,	en	met	hem	de	
waardering	voor	de	Moderne	Devotie,	begint,	laat	
ik	voorzichtig	zijn,	buitenproportionele	vormen	
aan	te	nemen.	In	2011	tekenden	de	
burgemeesters	van	Deventer	en	Zwolle	het	
Verdrag	van	Windesheim,	een	overeenkomst	om	
het	gedachtegoed	van	de	Moderne	Devotie	uit	te	
dragen.	Intussen	heeft	Deventer	zijn	Geert	Groote	
Huis	en	in	Zwolle	timmert	de	Stichting	Thomas	a	
Kempis	aan	de	weg.	Er	worden	festivals	
georganiseerd	en	dolende	zielen	maken	dankbaar	
gebruik	van	het	gat	in	de	devotiemarkt.	Zo	
kunnen	we	met	Thomas	op	zoek	naar	de	basis	van	
het	moderne	leiderschap.	En	intussen	heeft	Geert	
Grote	een	gezicht	gekregen.	Uiteraard	tegen	
betaling	in	het	Geert	Groote	Huis	te	bewonderen,	
want	hoe	ootmoedig	en	nederig	de	meester	ook	
was,	geld	stinkt	niet.	
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“beelden van de toekomst” door. "Dingen waarvan je weet dat 
ze gaan gebeuren. Je kunt dat een beeld noemen. Visioen kan 
ook, of visie. Of droom, zoals Martin Luther King zei. Zelf 
vergelijk ik het met hoe een dichter een gedicht voor zich kan 
zien. Opeens is het er."  De beelden zouden volgens hem te 
maken hebben met zijn project over de Moderne Devotie. Ook 
als jeugdwerker voor Youth for Christ had hij ooit al van dit soort 
beelden doorgekregen. En het kan natuurlijk niet anders, hij is 
ook de drijvende kracht achter de overeenkomst tussen de beide 
burgemeesters: Andries Heidema van Deventer, van de 
ChristenUnie en daarvoor lid van het GPV, en Henk Jan Meijer 
van Zwolle, lid van de VVD. 

De afgelopen jaren organiseerde de bovengenoemde beweging 
devotiefestivals in tal van plaatsen. En Mink is een vruchtbaar 
schrijver. Op de website van Stichting Thomas a Kempis, 
waarvan hij natuurlijk ook bestuurslid is, prijken een aantal 
werken van zijn hand. En iets daaronder staat voer voor 
managers in nood, de leiderschapsgids van Keimpe de Vries: 
“Leiderschap door navolging: Thomas voor ondernemers.” 

Op 4 maart 2015 werd Mink de Vries gelauwerd met de eerste 
Moderne Devotie Award, die uiteraard werd uitgereikt door de 
lijstrekker van de Overijsselse Christen Unie. Volgens deze partij 
sluit de Moderne Devotie op een geweldige manier aan bij de 
christelijk sociale achtergrond van de partij, waar een grote 
plaats is ingeruimd voor het denken vanuit gemeenschappen. 
Gerdien Rots, de voorzitter van de Zwolse gemeenteraadsfractie 
van dezelfde partij, stelde daarbij nog: “Daar werd de basis 
gelegd voor wat wij nu de participatiesamenleving noemen. 
Daarmee is het idee achter de Moderne Devotie vandaag de dag 
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misschien wel relevanter dan ooit.” Doelt ze hier op de afbraak 
van de sociale en collectieve voorzieningen, op de zorg waar 
ouderen van verstoken blijven of op het misbruik van vrijwilligers 
en van slecht betaalde krachten in die zorg? 
 
Het is dan ook niet verwonderlijke dat deze partij samen met het 
CDA en SGP op 17 februari 2016 in de Statenvergadering van 
Overijssel een motie indiende om de Moderne Devotie op de 
Werelderfgoedlijst te zetten. De motie werd aangenomen. En 
dan komt de uitvoering. Op 11 maart 2016 spoedde Eddy van 
Hijum, gedeputeerde van het CDA, zich naar het Geert Groote 
Huis in Deventer om de vervolgstappen te bespreken. Intussen 
was het Historisch Centrum Overijssel, onder leiding van jawel 
Arie Slob van de Christen Unie, al tot kwartiermaker aangezocht. 
Tot die stappen behoren: in diverse gemeenteraden een 
ondersteunende motie te laten aannemen: het Geert Groote 
Huis en de postmoderne Devoten een kartrekkersrol te laten 
vervullen. 
 
Intussen had het CDA al een dergelijke motie in de raad van 
Deventer ingediend, met als mede-indieners ChristenUnie, VVD,  
DeventerNu, Gemeentebelang en D66. De motie werd 
aangenomen, met alleen de drie stemmen van Groen Links 
tegen. 
 
In Deventer is het Geert Groote Huis de trekker van de 
popularisering. In dit deel van de IJsselstreek is de Christen Unie 
minder prominent aanwezig, al treffen we de burgemeester 
natuurlijk wel aan in het comité van aanbeveling, naast enkele 
prominente katholieken, waaronder de voorzitter mr. A.A.M van 
Agt. De stichting Geert Groote Huis heeft tot doel “op alle 
mogelijke manieren Deventers grootste burger te eren en zijn 
ideeën en gedachten, handelingen en acties ten behoeve van 
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het algemeen belang te vertalen naar onze moderne tijd.” En dat 
geschiedde bijvoorbeeld in december 2015 tijdens een groots 
opgezet festival. 
 
Enkele maanden daarvoor kopte de Stentor: “Geert Groote krijgt 
weer gezicht.” In het artikel werd aangekondigd dat er een 
gezicht van Geert Grote gereconstrueerd zou worden op basis 
van een schedel, die lange tijd in een vitrinekistje in de 
Broederenkerk tentoongesteld was geweest. Of die schedel ooit 
aan Geert Grote heeft toebehoord, is nog maar zeer de vraag. 
Want zijn biograaf Rudolf Dier van Muiden schreef dat hij bij de 
verplaatsing van het gebeente van Geert Grote van de Mariakerk 
naar de Lebuinuskerk heeft gezien dat er een gat in zijn schedel 
zat. “En hij (Geert) was gewoon te zeggen dat hij een 
schoorsteen in het hoofd had.” Maar de gebruikte schedel 
vertoont dit overblijfsel van schedelboring niet. Het hoofd is wel 
voltooid. Ik vind dat het iets weg heeft van Donald Trump. Maar 
dat zal wel aan mijn vooringenomenheid liggen. Het museum 
heeft een hoofd nodig om aandacht en publiek te trekken. 
Pecunia non olet. En natuurlijk moet het gedachtegoed worden 
verspreid. 
 
Welk gedachtegoed? Binnen het bestek van dit artikel wil ik daar 
niet uitvoerig op ingaan. Wel wijs ik erop dat de interpretatie van 
het gedachtegoed door de eeuwen heen aan veranderingen 
onderhevig is geweest. Tot en met bovenstaande interpretatie 
van de Christen Unie. De vereerders van Geert Grote en zijn 
beweging laten bovendien de duistere kanten van zijn persoon 
en zijn beweging onbelicht. Ik noem er een paar: 

• Geert Grote was een verwoed ketterjager. Hij richtte zijn 
pijlen op ketters in Gouda, Kampen en Dordrecht. Ik 
ben benieuwd hoe deze manier van denken en 
handelen naar onze moderne tijd wordt vertaald. 
Instemming met fundamentalisten die geen afwijkende 
meningen dulden? 

• In zijn traktaat over het huwelijk geeft hij een negatief 
beeld van de vrouw. “Zij is een vreemde vogel.” En 
verderop: “zij trachten niet alleen voor het huwelijk hun 
ware aard te verbergen, maar zelfs wanneer zij niets te 
verbergen hebben, kunnen zij na het huwelijk slechte 
eigenschappen ontwikkelen.”  

• Zij angst, of moeten we weerzin zeggen, komt ook tot 
uiting in zijn omgang met de Zusters van het Gemene 
Leven. Toen een groot deel van zijn ouderlijk huis in 
Deventer door hen werd bewoond, nam hij de nodige 
voorzorgsmaatregelen: hij sprak met hen via een venster 
dat geblindeerd was met een gordijn; en voor het geval 
zij hem iets moesten overhandigen, werd er een 
doorgeefluikje in de muur gebruikt; 

• Ik ga even door met de vrouwen: in 1455 werd Alijt 
Bake, priorin van het Gentse klooster Galilea en 
schrijfster van mystieke teksten afgezet. Dat had te 
maken met de teksten die ze schreef, en met haar kritiek 
op haar voorgangster en op haar oversten. Nog 
datzelfde jaar vaardigde het Kapittel van Windesheim 
(de overkoepelende organisatie) een decreet uit dat 
vrouwen verbood over dogma’s, profetieën en 
openbaringen te schrijven. Alijt werd verbannen naar 
een klooster in Antwerpen. Hoe vertalen we dit naar de 
moderne tijd? 
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• Hetzelfde kapittel besloot in 1494, naast de daarvoor 
bestemde ruimtes in de afzonderlijke kloosters, vier 
versterkte gevangenissen te laten bouwen voor 
kloosterlingen die het klooster wilden verlaten. 
   

De cultuur-historische en religieuze invloed van Geert Grote en 
de Moderne Devotie valt niet te ontkennen. De huidige verering 
gaat mij echter veel te ver, zeker wanneer de vereerders een  
 
vertaling naar de moderne tijd nastreven en daarbij moedwillig 
een aantal aspecten onbesproken laten. Dat Geert Grote 
intussen ook tot handelswaar is verworden, daar moeten de 
devoten zelf maar mee in het reine zien te komen. Er bestaan 
vast wel mystieke oefeningen voor. 

 
Tot slot nog een woord over de provincie en de gemeenten die 
Geert Grote en zijn beweging op de immateriële erfgoedlijst van 
de UNESCO willen plaatsen. Het is onbegrijpelijk dat overheden 
in een land waar kerk en staat gescheiden zijn, steeds weer in de 
val van de religie trappen, of het nu het participatie-christendom 
van de mannenbroeders uit Zwolle en omgeving is of de milde 
intellectuele variant hier in Deventer. Natuurlijk kunnen we dit 
verwachten van confessionele partijen. Waarom liberalen en 
socialisten hierin meegaan, is mij een raadsel. Weet links niet 
meer dat godsdienst een middel is om de verworpenen der 
aarde eronder te houden? En zijn de liberalen de idealen van de 
Verlichting vergeten?  
 
Godsdienst is een persoonlijke zaak en hoort daarom thuis achter 
de voordeur,  achter de deur van de kerk, die van het klooster of 
in dit geval die van het Geert Groote Huis. En als gelovigen 
vinden dat hun inspiratiebron op de werelderfgoedlijst moet 
komen, prima, maar dan als particulier initiatief, zonder 
tussenkomst van en promotie door de wereldlijke overheid die 

ook mij, een nederig en ootmoedig atheïst, vertegenwoordigt. 
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Velen zullen er a l regelmatig over hebben gelezen: het 
langlopend project van het HV Deventer om een boek 
van Deventenaar Simon Tyssot de Patot uit  het Frans te 
vertalen en uit  te geven.  

De auteur Simon Tyssot de Patot is door de gezaghebbend 
wetenschapper Prof. Dr Jonathan Israel de belangrijkste auteur 
van de vroege Verlichting in de Nederlanden genoemd. Simon 
was in Deventer verbonden aan de Athenaeum Illustre als 
professor in de mathematiek. Ook was hij (huis)docent Frans, de 
taal van de elite in die tijd en ook de taal van zijn familie, uit 
Frankrijk gevluchte hugenoten. Simon schreef verschillende 
romans, fantasievolle reisverhalen waarin hij een behoorlijke portie 
godsdienst- en maatschappijkritiek verpakte. De boeken waren 
een groot succes, maar door het gebruik van een pseudoniem, 
bleef lang onduidelijk wie de auteur van deze ‘spinozistische 
werken’ was. Zijn zucht naar erkenning en roem werd hem helaas 
fataal. In een uitgegeven bundel brieven werd de kritische lezer 
snel duidelijk dat Tyssot de Patot de schrijver was van de 
reisboeken. Hij werd nadat de kerkeraad furieus geworden was en 
het stadsbestuur onder druk zette, ontslagen en de stad 
uitgejaagd. Simon was toen al in de 70. Zijn laatste jaren sleed hij 
in IJsselstein. 

Na ruim 300 jaar verschijnt het geruchtmakende en fantasievolle 
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boek Voyages et Avantures de Jaques Massé eindelijk in het 
Nederlands. De vertaalster, Lizette van Eykeren, is er in 
geslaagd een prettig leesbare tekst te maken die dicht bij de 
oorspronkelijke tekst blijft. De inleiding van Peter Altena in het 
boek plaatst de Deventer auteur Simon Tyssot de Patot, en de 
betekenis van zijn werk, in het perspectief van die tijd.  

Een werkgroep, bestaande uit m.n. oud-burgemeester van 
Deventer James van Lidth de Jeude, Clemens Hogenstijn, Jos 
Paardekooper en Dirk Metselaar klaarde de klus in ettelijke – 
zeven – jaren. Veel energie ging zitten in het vinden van 
fondsen, de vertaler, en toen die zich terugtrok, een nieuwe 
vertaler, een goede uitgever, een inleider…enfin…het was een 
beste klus. Helaas konden we op weinig support rekenen van 
het landelijk HV, maar zij kunnen dit hopelijk goed maken met 
een bijdrage aan het komend symposium (november 2016). De 
gelden kwamen bijeen door o.a. het Cusanusfonds (een fonds 
waar de initiatiefnemer van dit boek-project, oud-HV-voorzitter 
Gerard Burger, een belangrijke rol in heeft gespeeld) en enkele 
fondsen, maar zeker ook door de crowdfunding, waarbij zelfs 
forse bedragen uit Vlaanderen zijn binnengekomen. 

Het boek is een aanrader! Het is een mooi verhaal, dat niets 
aan actualiteit verloren heeft. Het biedt stof tot nadenken en is 
door zijn vorm ook nu nog aantrekkelijk. Ja, er staat zelfs een 
alinea in die we niet anders kunnen lezen dan als een 
vooruitblik op de evolutietheorie, (zo’n 150 jaar voor Darwin!). 
Het zegt iets over de vrije geest van de schrijver. Saillant detail 
is dat het werk in Frankrijk nog steeds wordt herdrukt, ook in 
de USA is recent een nieuwe uitgave gedrukt.   

Nu is het dan eindelijk zo ver! De afdeling sluit een mooi 
hoofdstuk af. Het boek is in de boekhandel te bestellen. Voor 
een luttele 25 euro wordt u de trotse bezitter van dit mooie 
boek. 

Dirk	Metselaar			 Reizen	en	avonturen	van	Jaques	Massé		
Boekbespreking	 eindelijk	in	het	Nederlands	verschenen.				
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De dagen sluipen weg en de gedachten wijken 

als jarenlang het werk dat sti laan ongevraagd 

in boekenkasten slechts a ls band nog staat te pri jken 

en week na week elke herinnering vervaagd 

 

Hoe vri j  zi jn de ideeën, wanneer ze, neergeschreven, 

een kracht ontketenen die bijna niet meer luwt 

De arme stadgenoot, ondanks zi jn tegenstreven, 

met harde hand buiten de muren wordt geduwd 

 

Maar ’t zaad werd ooit gezaaid, en zal ontkiemen 

wanneer het hier en nu in goede aarde valt  

in deze stad waar met jouw pseudoniemen 

je steel,  je blad, je bloem de vr ijheid samenbalt 

 

Ji j  denker, schri jver van de Verl ichte woorden 

Die nu, na eeuwen rust door ons is herontdekt 

Wij zullen nooit het vri je woord vermoorden 

Herstel,  Tyssot, chapeau, wij buigen met respect 

 

Dirk Metselaar 

Stadsdichter van Deventer 

Dirk	Metselaar			 Gedicht	over	Simon	Tyssot	de	Patot	1655	–	1738	
Stadsdichter		 	 leefde	en	werkte	in	Deventer	van	1680	-	1728	

Bij een afscheidsbijeenkomst van burgemeester James van Lidth de Jeude was Dirk Metselaar stadsdichter. Niet geheel toevallig 
schreef hij bij die gelegenheid het volgende gedicht. 
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Tokoloshe	 			 Hebben	we	er	eigenlijk	wel	iets	van	geleerd?	
De	Column	 	 	

1

Dit voorjaar heb ik t ijdens een verbl ij f  bij 
kennissen in München een dag besteed voor een 
bezoek aan het naburige Dachau, een aardig 
stadje dat evenwel een lugubere naam heeft 
gekregen vanwege de aanwezigheid ti jdens de 
tweede wereldoor log van het geli jknamige 
concentratiekamp. Dit inmiddels gedeelteli jk  
door woonwijken omgeven voormal ige kamp is nu 
een veel bezochte “Gedenkstätte”, waar de 
bezoeker voortdurend de leus “Das nie wieder” 
tegenkomt. Bij  toeval  kwam ik er het  bestuurs lid 
Sonja Holtz -Arendse van het Neder lands Dachau 
Comité tegen, waarmee ik  een interessant 
gesprek voerde. Onder meer vertelde ze mij  dat 
het  Comité regelmatig schoolreizen organiseert, 
waarbij  de leerl ingen met subsidie van het comité 
kennis kunnen maken met de geschiedenis van 
het kamp. De bedoel ing hiervan is  jonge mensen 
te tonen tot welke gruwelen de mensheid in s taat 
is  en dat z ij,  de toekomstige generatie, leren dat 
iets  dergeli jks nooit meer mag voorkomen. We 
besloten ons gesprek met de vraag: “Heeft  de 
mensheid er iets  van geleerd?”. Zowel Sonja  als 
ik  moesten er het antwoord op schuldig bl ijven, 
in fe ite misschien omdat geen van beiden het 
antwoord “nee” op deze vraag niet  durfden 
uitspreken. 

Het concentratiekamp Dachau was geen 
vernietigingskamp voor in hoofdzaak joden, zoals 
bijvoorbeeld de kampen in Auschwitz, Treblinka of 
Sobibor. Het was een kamp waarin 
door  de nazi’s hoofdzakelijk politieke 
gevangenen werden opsloten, maar 
ook veel joden, zigeuners, 
homoseksuelen, de nazi’s 
onwelgevallige religieuzen, 
verzetsstrijders en misdadigers, alles 
bij elkaar zo’n 200.000 mensen. Dat 
de omstandigheden in het kamp 
afschuwelijk waren blijkt uit het feit dat 
ruim een vijfde hiervan een verblijf in 
Dachau niet overleefd heeft. De 
gevangenen werden ingezet voor 
dwangarbeid, onder andere bij de 
autofabrikant BMW. Op anderen 
werden medische experimenten 
uitgevoerd. 

Wie de “Gedenkstätte” binnen gaat 
passeert het gesmede toegangshek 
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waarin de cynische spreuk “Arbeid Macht Frei” is 
opgenomen. Wandelend over het kampterrein kom je 
langs de barakken waarin de gevangenen gedurende de 
nacht verbleven, de barakken waarin de medische 
experimenten werden uitgevoerd en langs de 
executieruimten met onder meer enkele 
verbrandingsovens en gaskamers, die evenwel niet zijn 
gebruikt om mensen om het leven te brengen. Wel 
werden in die ruimten gevangenen, die de kampregels 
overtreden hadden, opgehangen waarna hun lijken 
werden gecremeerd in de ovens. Het was stuitend te zien 
hoe sommige bezoekers, in vakantiekleding en zakjes 
chips of andere versnaperingen verorberend, wat lacherig 
door de zaaltjes liepen waar velen een ellendige dood 
tegemoet waren gegaan. Zijn we zo gewend geraakt aan 
het zien van gruwelijkheden in films en televisie? 

In de gebouwen van de voormalige kampleiding is nu een 
museum gevestigd waarin aan de hand van voorwerpen en 
documenten het leven in het kamp wordt geïllustreerd. 
Elke welgeaarde humanist zal zich na het zien hiervan 
afvragen, hoe zoiets mogelijk was. En of nu, 72 jaar later, 
zoiets opnieuw mogelijk zou zijn. Natuurlijk zou je zo’n 
vraag ontkennend willen beantwoorden. Maar als we dan 
denken aan de nog niet zo heel lang voorbije oorlog in het 
voormalige Joegoslavië, het maar niet eindigend conflict 
tussen Israël en Palestijnen, de oorlogen in Irak en Syrië en 
de wandaden van IS, dan is er geen reden tot optimisme. 
En er zijn nog zo veel andere conflicten in Europa en de 
wereld die de ingrediënten in zich dragen van nieuw 
wangedrag onder het alibi van politiek, religie of racisme. 
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Het l ijk t een trend in  de 
Nederlandse li teratuur. Auteurs  
die, nadat hun moeder is 
over leden of in een laats te fase 
van dementie  verkeert , een 
l i terair  herinneringsboek 
schri jven. 

Maarten ’t Hart deed dat in zijn boek 
‘Magdalena’, Hugo Borst in zijn boek 
‘Ma’ en Adriaan van Dis in  ‘Ik kom 
terug’. Die mooie boeken, drie totaal 
verschillende stijlen maar met een 
belangrijke gemeenschappelijke 
noemer: het leven van hun moeder en 
de relatie die zij hebben met hun 
moeder. Hun moeders groeien op in de 
tijd van de verzuiling, van de 
wederopbouw en aan de vooravond 
van de tweede emancipatiegolf. De 
levensbeschouwelijke kant wordt 
uitgebreid belicht, vooral in de boeken 
van Van Dis en ’t Hart, wier moeders 
een uitgesproken opvatting huldigden 
over goed en kwaad en de 
godsdienstige kaders waaraan men zich 
dient te houden. De heren auteurs 
sparen zichzelf niet: beiden getuigen 
van een moeizame, problematische 
relatie met hun moeders. Lichamelijke 
aanraking, warmte, betrokkenheid…het 
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zijn geen termen die van toepassing zijn 
op het gezinsleven van hun jeugd. 
Nederland heeft sinds de jaren ’60 van 
de vorige eeuw de omslag gemaakt van 
een bevelshuishouding (vaders wil is 
wet), naar een 
onderhandelingshuishouding (samen 
lossen we het op…). Die omslag is 
goed te merken in de beschrijvingen 
van hun opvoeding en hun relatie met 
de moeders. Borst legt wat meer de 
nadruk op de laatste levensfase en de 
wereld waarin een dementerende zich 
bevindt.   ’t Hart en Van Dis gaan 
uitgebreid in op de jeugd van hun 
moeder. 

Het boek van Maarten ’t Hart bevat 
voor humanisten nog wel een curieus 
detail. Weinigen weten namelijk dat 
Maarten ’t Hart, (toen nog Maarten van 
’t Hart geheten) zo ongeveer 
debuteerde in ‘Drupelsteen’ het 
magazine van de Humanistische 
Studentenvereniging Socrates (1949-
1971). Hij deed dat in 1966. Het 
onderwerp: Ontkerstening. Aan het 
blad ‘Drupelsteen’ heeft Maarten een 
paar jaar meegewerkt. Vele jaren later 
schreef Maarten ‘t Hart een reeks 
artikelen over de Bijbel voor NRC (later 

Dirk	Metselaar			 ’t	Hart,	Van	Dis	en	Borst	over	hun	moeder.		
Boekbespreking	 		
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gebundeld in o.a. ‘Wie God verlaat 
heeft niets te vrezen’) en ik informeerde 
hem over het bestaan van het boek van 
Ruth Hermence Green, een 
kankerpatiënte die gedurende haar 
zware herstelperiode besloot de Bijbel 
van kaft tot kaft te lezen en alle 
tegenstrijdigheden in kaart bracht in 
haar boek:  ‘The Born Again Skeptic's 
Guide To The Bible’ . Daarop is een 
correspondentie ontstaan waarin ik hem 
confronteerde met zijn eerste stappen in 
het schrijverschap in het blad van de 
humanistische studentenverenigingen. 
Ik beschikte bij toeval over een  
exemplaar van Drupelsteen en toen ik 
hem op die eerste publicaties wees 
reageerde hij daarop met: ‘Hmm, een 
jeugdzonde waaraan ik liever niet 
herinnerd wil worden’. Maar zie, in het 
boek over zijn moeder schrijft hij, zonder 
ironie, en met een zekere trots, over zijn 
beginnend schrijverschap in 
humanistische kring.  

Die ironie zit wat mij betreft wel in de 
laatste woorden, uitgesproken door de 
moeder van Van Dis. Ik zal deze hier 
uiteraard niet herhalen, iedereen moet 
het zelf maar lezen, maar het ontlokte 
me een hartelijk lach. 
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Jan	Beskers			 “Ik	weet	dat	mijn	leven	eindig	is”		
In	Memoriam	 		

Jan was gedurende vele jaren penningmeester van de afdeling Lochem en tot de fusie met de afdeling 
Deventer heeft  hi j  p lichtsgetrouw en met grote zorg de financiën van de afdeling beheerd. Jan werd op 
39-jarige leeft ijd l id van het HV. Een groot deel van de 42 jaar die hi j  l id was,  was hi j  ook bestuur l ijk  
act ie f. Toen het landelijk  bureau zich in  Utrecht bevond, en daar de meeste kaderdagen plaatsvonden, was 
Jan vaak van de parti j . Alti jd een beminneli jke gl imlach boven een forse,  witte baard. Jan stond voor zi jn 
idealen, en gaf daar rustig, als  een waterdrager, inhoud aan.  Opgegroeid in de spaarzame jaren van de 
oorlog en de wederopbouw wist  hi j  de afdeling f inancieel gezond te houden.  Over zi jn  visie op leven en 
dood schreef hi j  onder staande tekst onder de t itel  ‘Waarom ik  l id ben van het HV’ in ’ t GROENTJE 
[Mededelingen- en opinieblad van de gemeenschap Lochem e.o.  van het Humanist isch Verbond],  nr . 73, 
apr i l/mei 1992. 
 
 ‘ Ik  weet dat mijn leven eindig is en er  geen vervolg is,  doch dat maakt me niet  minder bl i j of bedroefd,  
niet  minder kwaad of verzoenend of wat dan ook.  Het hoort  er  al lemaal bi j,  bi j  het leven. Ik bl i jf  hiervoor 
zelf verantwoordelijk.  Ik ben gewoon een stukje u it  een evolutie, die gewoon doorgaat en zo voel ik het 
ook. Hoe, met of zonder haperingen,  ik kan er  naar  gissen, over denken enz. Vri j  denken, anders dan welk 
geloof ook voor wil  schri jven, maakt mij  bewust van een stuk je ontwikkel ing/evolutie . Iedereen kan ze lf 
denken, niemand buiten hem is  daar verantwoordeli jk voor. Proberen te begri jpen met menseli jke 
vermogens, het vermogen tot  onderscheidend oordelen, bewust z ijn van e igen verantwoordeli jk  handelen, 
ook voor de medemens, de samenleving als daarbuiten,  om hieraan uitdrukking te wil len geven, maar ook 
om een ander hieraan u itdrukking te laten geven, in  woord,  in beeld, in welke vorm of taal dan ook,  is 
mede de reden van mijn l id zi jn  van het Humanist isch Verbond.’  

 
 



	22	

Afsluiting seizoen 

Sinds het voorjaar maken Heleen Janszen en Rob Speek deel uit van het bestuur. Hoewel dit officieel nog tijdens de 
komende jaarvergadering in 2017 bekrachtigd moet worden, draaien beiden al volledig mee. Zo heeft Heleen b.v. al 
een bijdrage aan het magazine geleverd en Rob, samen met zijn vrouw Hanny, de afsluiting van het HV-seizoen 
2015/2016 geregeld.  Deze afsluiting vond in juni plaats in Galerie en Beeldentuin 15a, Galgengoorweg 15a in 
Lochem. Een stralende dag, meer dan 30 zeer geïnteresseerde  deelnemers, een boeiende inleiding van de eigenaar 
en een prachtige tuin met vele verrassende doorkijkjes en bijzondere abstracte beelden zorgden ervoor dat de 
afsluiting van het seizoen ook deze keer weer tot een van de hoogte punten van het HV-jaar gerekend kan worden. 
Een aanrader om deze tuin op eigen gelegenheid te bezoeken voor wie er niet bij kon zijn (open van 1 mei tot 16 
oktober). Na het bezoek aan de beeldentuin werd er nog lange tijd doorgebracht in eetcafé De Zonnebloem in 
Lochem waar een geweldig buffet voor ons geregeld was. 

Rob en Hanny 
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Voorzitter: Dirk Metselaar,  
Sint Jurriënstraat 11, 7412 XH Deventer,  0570-
611388, d.metselaar@home.nl 
 
Secretariaat: Mathilde Heinen, Rielerweg 262, 
7416 ZM, 0570-633966, 
mathilde.heinen@home.nl 
 
Penningmeester: Jan de Groot, Swaefkenstraat 
13, 7415 EA Deventer, 0570-676072, 
j.t.degroot@kpnmail.nl  banknummer HV 
Deventer: NL47 TRIO 039 104 2955 
 
Ledenadministratie: Rob Speek, Ploegdijk 2, 
7241 SC Lochem,0573 256289; 
robert.speek@gmail.com, 
 
Bestuurslid: Ria Meeuwse, 0570-592313, 
r.meeuwse@planet.nl ; Heleen 
Janszen,heleenjanszen@somehome.nl; Rob 
Speek (zie ledenadm.) 
 
Redactie HV-Magazine: Ria Meeuwse (zie 
bestuur); Paul Claes p.f.claes@gmail.com;  

Colofon	Humanistisch	Verbond	Deventer	
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Heleen Janszen (zie bestuur);  
Johan van der Veen, veen4681@planet.nl 
 
Ontwerp en technische uitvoering: 
Dirk Metselaar en Piet Bakker, 
doorpiet@icloud.com 
 
Activiteitencommissie: 1 vacature 
 
Leeskring: Leen de Oude,  0570–592329 
aenldeoude@concepts.nl 
 
Poezie-leeskring: voor informatie  Ria Meeuwse 
(zie bestuur) 
 
Humanistische uitvaartbegeleiding: 0900-
9005030 
 
Website-master: Ank Maris, 0570 -658288 
ankmaris@hotmail.com 
 
Werkgroep Humanistisch Café: 
Heleen Janszen, Ria Meeuwse, Rob Speek, Dirk 
Metselaar ( zie bestuursleden) 

HV-café: elke derde zondag van de maand 
in het gebouw  van de vrijmetselaars in de Rijkmanstraat (aanvang 14.00 uur, zaal 
open 13.30 uur) 
Fi lmavonden: elke eerste maandag van de maand in de bibliotheek aan de 
Brink (zij- ingang, aanvang 19.30 uur) 
 
Geesteli jk verzorgers in Deventer:  
Drs. Alie Kortrijk, 0570-698200, werkzaam bij Solis 

Data	om	te	onthouden:	

Bezoek onze website voor actuele informatie: 

www.afdeling.humanistischverbond.nl/ 
afdelingen/deventer 

HV Magazine Deventer 
Stijne van Sallandtstraat 6 
7431 GR Diepenveen 
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48  

Het leven 
is uniek, 
onherhaalbaar 
en kwetsbaar

Investeer daarom in een humane samenleving 
en steun het Humanistisch Verbond.

Word lid voor 5 euro per maand. 
humanisme.nu


