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‘een al te grote macht stort in door zijn eigen gewicht’, een citaat van 
martin luther bij onderstaand 7,5 meter hoge, zo op het oog wankele 
kunstwerk ‘de bisschopsstaf’ van heinrich Brummack, langs een beel-
denroute in het sauerland. we hebben altijd gedacht dat democratie een 
remedie was om gevaarlijke machtsconcentratie te voorkomen, maar 
vandaag-de-dag groeit de twijfel daaraan. David van reybrouck spreekt 
van een democratisch vermoeidheidssyndroom. ondergetekende wijdt 
een artikel aan zijn boek daarover. maar de zorgen gaan dieper. De 
manier waarop onze ‘dikke ikken’ met elkaar omgaan, ondanks al onze 
zogenoemde ‘sociale media’ en onze hoog aangeschreven vrijheid van 
meningsuiting, smeekt om spelregels. alke liebich schrijft erover en 
grijpt onder andere terug naar het socratisch gesprek: niet de oplossing 
van het probleem staat voorop, maar het goede proces. gastschrijver 
gert de jong ziet hierin een rol voor de vrijzinnigheid, tussen morele 
superioriteit en moreel relativisme in. en Klaas Douwes pleit aan de 
hand van rolf Dobelli’s ‘avoid news’ voor een drastisch nieuwsdieet en 
het lezen van een goed boek (of ons blad, natuurlijk…).
zoals u van ons mag verwachten, neuzen we voor ons thema ook in de 
Bijbel. tegen een theocratisch decor tekenen zich de nodige fricties af. 
annemike van der meiden schotelt u er een paar voor. op de midden-
pagina’s vindt u weer een caleidoscoop van opwellingen over het thema 
en verder zijn er de gebruikelijke actualiteiten- en cultuurpagina’s. op 
pagina 15 vindt u informatie over de ontmoetingsdag rond Van gogh 
op 5 november in apeldoorn en het museum Kröller-müller in otterlo. 
op de achterpagina de column van hetty zock, een loflied aan de wil 
die richting geeft aan ons leven. 
misschien is dat een goede aanzet tot verder ‘dromen’ – ons thema 
voor december. mocht u zich getriggerd voelen: met ca. 200 woorden 
verovert u zich een plaatsje op de middenpagina’s!

Wim Wattel
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als het volk zich niet meer vertegenwoordigd voelt, is er 
iets mis met de democratie. De Vlaamse schrijver David 
van reybrouck 1 spreekt in dit verband van een ‘demo-
cratisch vermoeidheidssyndroom’. in onze tijd zien we 
symptomen ervan in twee tegengestelde vormen: apathie 
en fanatisme. in veel westerse democratieën zien we een 
afname van de opkomst bij verkiezingen. het volk gelooft 

door  Wim Wattel

Subtiel evenwicht van vele factoren
mobile van Alexander Calder, ca. 1953, 
Sprengelmuseum Hannover

Bisschopsstaf van Heinrich Brummack

het wel… aan de andere kant komt een vluchtig maar 
sterk populisme op, dat luidkeels inspeelt op de onlust-
gevoelens van het moment. het pretendeert daarmee de 
stem van het volk te vertegenwoordigen, maar daar valt 
veel op af te dingen. meestal is er één onbetwiste leider, 
althans, de leider tolereert geen kritiek van binnen uit. 
geen feestje voor de democratie dus; integendeel: een 
uitholling van het politieke stelsel, met een knap maar door-
zichtig gebruik van het jargon en immuun voor weerwoord.

Vluchtigheid 
maar vluchtigheid valt zeker niet alleen het populisme 
in de schoenen te schuiven. het lijkt eerder een alge-
meen bijproduct van onze steeds versnellende infor-
matie- en communicatiemaatschappij. elk seizoen 
kent zijn eigen hype; elke nieuwsweek zijn hot item. 
Verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden hebben een 
houdbaarheidstermijn korter dan de gangbare zittingspe-
rioden. wie in het zadel zit wordt er door de oppositie 
gemakkelijk mee om de oren geslagen maar komt er zelf 
liever niet op terug. regeren is: goed de peilingen volgen 
en je punt maken kort voor de volgende verkiezingen. 
want ‘de sociale media’ doen hun destructieve werk snel 
en grondig.

Draagvlak en daadkracht
Van reybrouck betoogt dat democratie staat of valt met 
een gezond evenwicht tussen daadkracht (effectiviteit) en 
draagvlak (legitimiteit). ik citeer: ‘efficiëntie gaat over de 
vraag: hoe snel kan een overheid succesvolle oplossingen 
vinden voor de problemen die zich voordoen? legitimiteit 
gaat over de vraag: hoezeer kunnen inwoners zich vinden 
in die oplossingen?’ we zien in de geschiedenis vaak een 
golfbeweging waarbij nu eens het een en dan weer het 
ander de overhand dreigt te krijgen. Beide uitersten frus-
treren een gezond bestuurssysteem, dus het is de kunst 

Heeft u ook zo vaak het gevoel dat het nauwelijks 

zin heeft om te stemmen? neem nou de vorige 

tweede Kamerverkiezingen: je was allereerst tegen 

Wilders en vervolgens voor of tegen rutte, respec-

tievelijk tegen of voor samsom. Op de verkiezings-

avond wisten de media dus (???) te melden dat ‘de 

kiezer’ beslist had dat de Pvda en de VVD samen 

een regering moesten vormen. Herkende u zich in 

die kiezer?

KoorDDansen 
tussen 
DaaDKracht 
en DraagVlaK 

1 in: tegen Verkiezingen, de Bezige Bij 2014; iSBN 978 90 234 7459 3
   Zie ook zijn reactie op de Brexit-uitslag in the Guardian van 29 juni: 

http://www.theguardian.com/politics 
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om op het slappe koord van de democratie het genoemde 
evenwicht te bewaren. De makke van de huidige crisis in 
de westerse democratieën kon wel eens zijn dat draag-
vlak en daadkracht tegelijkertijd afkalven, waarmee de 
ophangpunten van het koord losraken.
ieder zichzelf respecterend gezag wil effectief besturen, 
zonder al te veel scrupules maatregelen nemen gericht op 
verbetering van de actuele situatie; kortom: daadkrachtig 
optreden. maar de effectiviteit van maatregelen is mede 
afhankelijk van de mate waarin ze worden opgevolgd. als 
iedereen de kont tegen de krib gooit werken ze niet: een 
te sterke daadkracht loopt de kans draagvlak te verspelen 
en daarmee zichzelf te ondermijnen. aan de andere kant, 
uit angst voor verlies aan draagvlak zien we vaak het 
tegenovergestelde: er wordt eindeloos gepolderd met een 
bloedeloos compromis als resultaat. zo bijt de draak in 
zijn eigen staart. iemand als rutte, met zijn minderheid 
in de eerste Kamer, heeft het creëren van draagvlak bin-
nen de volksvertegenwoordiging inmiddels tot zijn specia-
liteit gemaakt. maar of dat ‘het volk’ ook nog aanspreekt? 

Een alternatief?
Van reybroucks boektitel ‘tegen verkiezingen’ klinkt 
verwerpelijk. Verkiezingen zijn zelfs verankerd in de 
universele Verklaring van de rechten van de mens! toch 
is het een historisch vertekend beeld, dat de begrippen 
democratie en verkiezingen zo goed als samenvallen. 
na de franse en amerikaanse revoluties eind achttiende 
eeuw koos men juist voor verkiezingen als veiligheids-
klep tegen een te grote macht bij het volk. Verkiezingen 

zouden helpen om de 
besten uit de bevol-
king als bestuurders 
te krijgen – dat is 
geen democratie maar 
aristocratie. heere 
heeresma trekt in 
een column in trouw 
(3 mei) die lijn door. 
onder de titel ‘weg 

met de democratie’ pleit hij ronduit voor een technocratie 
onder leiding van vakmensen die zichzelf bewezen heb-
ben en weten waar ze het over hebben. 
Van reybrouck signaleert dat onze democratieën inmid-
dels te ziek zijn om dat nog met partijen en verkiezingen 
op te lossen. zijn diagnose is dat er een weeffout zit in 
ons vertrouwde electoraal-representatieve systeem. in 
navolging van denkers als montesqieu en rousseau pleit 
hij ervoor, beide elementen uiteen te rafelen: Voor het 
aanstellen van specialistische bestuurders is het electo-
rale element (verkiezingen) een goed middel, voor een 
democratische controle daarop het representatieve: loting 
als onpartijdige afspiegeling van de bevolking. niet van 
deze wereld? Denk eens aan de juryrechtspraak zoals 
veel – ook westerse – landen die hebben. Daar blijkt 
dat onafhankelijke vertegenwoordigers van de publieke 
opinie zeer wel in staat zijn om in gezamenlijk overleg 
de redelijkheid van argumenten te wegen. niet achteraf, 
maar voordat concrete maatregelen worden uitgewerkt. 
Voor dat uitvoerende werk huren we specialisten in via 
een selectieprocedure op adequate competenties. zo valt 
draagvlak weer met daadkracht te combineren.

Nieuwe scriba PKN
Ds. rené de reuver is de nieuwe scriba 
van de Protestantse Kerk. Hij volgt daar-
mee arjan Plaisier op die acht jaar het 
gezicht van de kerk was. De reuver was 
predikant in Den Haag en wil in zijn 
nieuwe functie vooral werken aan 
‘samenzijn’. ‘Geloof is persoonlijk, maar 
nooit individueel. Het verbindt een 
mens met God en met elkaar. De kerk is 
de geloofsgemeenschap die bestaat 
dankzij deze verbinding.’ 

VVP Assen viert jubileum
De VVP assen viert op 1 oktober haar 
111-jarige bestaan, met enerzijds een 
blik op het verleden en anderzijds een 
visioen voor de toekomst van de vrijzin-
nigheid, uitgesproken door Klaas 
Douwes, de jongste predikant van de 
vereniging. www.vrijzinnig.nl/assen

Erespelden in Delfzijl
tijdens de ledenvergadering van de 
VVP Groningen ontvingen de heer 
L. atzema en zijn schoonzus mevrouw 
H. atzema-Doornbos de erespelden van 
de vereniging. Beiden hebben zich 
jarenlang ingezet voor de VVP Delfzijl. 

IKOS 70 jaar jong
De landelijke stichting 
iKoS, waarin de VVP 
participeert, bevordert 
het open godsdienstig 
vormingsonderwijs op 

openbare basisscholen. iKoS heeft 
onlangs het 70-jarig jubileum gevierd. 
Dat gebeurde o.a. met een boekje 
iKoS 70 jaar jong, met geschiedenis en 
visie en veel praktijkverhalen. Het is 
tegen verzendkosten verkrijgbaar via 
info@ikoslandelijk.nl. 

nieuws

 
  

 
  

VaN aLLeS Wat
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Algemene Vergadering  
in Arnhem
op 21 mei vond in de Parkstraat-
gemeente in arnhem de algemene 
Vergadering van de VVP plaats. Naast 
de gebruikelijke agendapunten stond 

reflectie

Samenwerking met 
Vrijzinnigen Nederland
Het bestuur van de VVP heeft de afgelo-
pen tijd verschillende gesprekken 
gevoerd met het bestuur van 
Vrijzinnigen Nederland (VN) om uit te 
zoeken op wat voor manieren we meer 
kunnen samenwerken. De VVP en de VN 
zijn twee zelfstandige organisaties en 
kennen hun onderlinge verschillen. 
maar qua gedachtegoed zijn er veel 
overeenkomsten. om die reden is beke-
ken wat er samengedaan kan worden 

de dag in het teken van het officiële 
afscheid van beleidssecretaris corrie 
Jacobs (zie foto derde van rechts). 
in het volgende nummer van VrijZinnig 
kunt u een afscheidsinterview met haar 
lezen. op www.vrijzinnig.nl vindt u een 
(foto)verslag van de vergadering.

om zo efficiënter te werken en een gro-
tere doelgroep te creëren. Voorlopig 
zijn er drie projecten uitgekozen die het 
komende jaar samen uitgewerkt zullen 
worden. Het gaat om een gezamenlijke 
studiedag voor voorgangers, een geza-
menlijke ontmoetingsdag in het voor-
jaar van 2017 en een gezamenlijke uit-
gave van de ledenbladen VrijZinnig en 
ruimte. 
Via de nieuwsbrief, website en Vrij-
Zinnig zult u op de hoogte gehouden 
worden.

Daadkracht in crisis

1. Je verantwoordelijkheid nemen
Het is in de politiek de gewoonte geworden, als je een 
fout hebt gemaakt het veld te ruimen. 
merkwaardigerwijs noemen we dat ‘je verantwoorde-
lijkheid nemen’ of ‘de eer aan jezelf houden’. er moet 
dan een ander, onervaren en onbekend met de worste-
ling van jouw overwegingen, opdraven om de fout te 
herstellen. Geen wonder dat in 2013 Van rompuy con-
stateerde dat ‘onze democratieën mensen verslijten in 
een angstaanjagend tempo’.

2. Vrijheid van meningsuiting
De vrijheid van meningsuiting is doorgeslagen. 
Beledigingen en provocaties worden niet geschuwd. 
Natuurlijk, mondigheid is een groot goed. maar het 
recht om gehoord te worden is nog niet het recht om 
gelijk te krijgen. Wie dat niet accepteert verlamt de 
besluitvorming. 

Draagvlak in crisis

1. De stem van de minderheid
Besturen lijkt te zijn verworden tot het verzilveren van 
jóuw ideeën op het moment dat je de meerderheid hebt. 
maar de molens malen langzaam en de ontsnappings-
routes voor wie niet wil zijn talrijk. een verlammend jojo-
effect is niet uitgesloten, want bij een volgende verkie-
zing kan de balans zomaar omslaan in het voordeel van 
de tegenpartij. ‘Het vijanddenken waarop deze versim-
peling is gebaseerd zoekt een slagveld, geen debat’ 
(citaat Hans Goslinga, trouw 13 dec. ‘14). open-eind 
overleg over tegenstrijdige meningen kan vele malen 
vruchtbaarder zijn.

2. Een monddode volksvertegenwoordiging
Wij kiezen onze volksvertegenwoordigers om na afwe-
ging van alle ins en outs tot een weloverwogen besluit 
te komen. Voor het geval we het daar niet mee eens zijn, 
hebben we het correctief referendum uitgevonden – een 
Fremdkörper in ons bestel, dat een ingewikkeld pro-
bleem tot een simpele ja/nee-vraag reduceert. 
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Zo gezien is vrijzinnigheid 
dus niet een gemakzuchtig 
roepen om het handhaven van 
normen en waarden of schel-
den omdat je zelf nu eenmaal 
gelijk hebt, maar een betrok-
ken leven vanuit bepaalde 
waarden.
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Ttegelijk wordt de wereld onrustiger en de welvaarts-
verdeling schever, wat nog extra stromen van mensen tot 
gevolg heeft. nederland zal de komende tijd meer men-
sen ‘ontvangen’. Voor een deel zullen de nieuwkomers 
plaatsen innemen die open vallen in nederland. immers, 
nederland vergrijst en de bevolking zal op termijn krim-
pen. Voor een ander deel zullen de mensen die hier zijn, 
als het ware moeten inschikken om plaats te maken voor 
die nieuwkomers. hoe makkelijk dat zal gaan en in welk 
tempo is stof voor discussie; een discussie die niet zelden 
ontspoort.

Botsing van waarden en normen
tijdens oud en nieuw leek er nog een dimensie 
bovenop te komen: een botsing van waarden en nor-
men. asielzoekers zouden, nog maar koud in Duitsland, 
vrouwen hebben lastiggevallen, beroofd, aangerand en 
verkracht op het stationsplein bij de Dom in Keulen. De 
daders kennen onze normen en waarden niet en/of ze 
willen ze niet kennen, respecteren of naleven. ‘Keulen’ 
roept indringende vragen op bij mensen die zich vanouds 
progressief en tolerant opstellen en openbaart een lastig 
dilemma. het doet er daarbij niet toe wie de daders zijn: 
gevluchte syriërs (zo goed als zeker niet, zo blijkt hoe 
langer hoe meer) of andere allochtonen. het dilemma is 
het volgende. enerzijds willen we een open en gastvrije 
samenleving vormen waarin voor veel mensen plaats is. 
anderzijds zien we dat er nu mensen onderdeel zijn van 
die samenleving die bepaalde normen overschrijden die 

door Gert de Jong nooit overschreden hadden mogen worden. Dat dilemma 
is extra lastig omdat, als we over normen en waarden 
beginnen, er gelijk groepen opstaan die zullen beamen dat 
we voor onze normen en waarden moeten staan en dat 
nieuwkomers zich moeten aanpassen. en dat zijn vaak 
precies die mensen en groepen die je geen stem wil geven. 
Denk aan pVV, pegida of soortgelijke bewegingen. liever 
geen verhalen over de morele superioriteit van onze cul-
tuur waarin duidelijke vaststaande normen en waarden 
zouden bestaan.

Dilemma
morele superioriteit zien we ook bij de opiniemakers die 
de discussie ingaan terwijl ze vooraf al overtuigd zijn van 
het eigen gelijk, evenals bij degenen die het debat domi-
neren met scheldkanonnades. ze brengen de discussie 
niet verder, maar brengen anderen wel in verlegenheid 
om een positie in te nemen: voor je het weet behoor je tot 
het verkeerde kamp. misschien ontstaat die verlegenheid 
wel omdat we in en na de jaren zestig veel normen en 
waarden achter ons hebben gelaten. Dat waren represen-
tanten van een burgerlijke, gezagsgetrouwe en verzuilde 
samenleving die als veel te beklemmend werd ervaren. 

weg daarmee! het verzet neigde naar of resulteerde in 
moreel relativisme. moreel relativisten zeggen: wie ben 
ik, dat ik andere culturen of andere normen, waarden en 
gewoontes bekritiseer? ieder zijn meug of: ‘s lands wijs, 
‘s lands eer. 
Daarmee hebben we twee posities die hetzelfde dilemma 
schetsen: moreel relativisme aan de ene kant en morele 
superioriteit aan de andere kant. hiertussen is een nieuwe 
positie gewenst die recht doet aan de open samenle-
ving waarin mensen proberen hun plek te vinden. Die 
nieuwe positie ligt mijns inziens in de vrijzinnigheid. 
Vrijzinnigheid is een term die al jaren wordt gebruikt en 
zowel een politiek-maatschappelijke als religieuze beteke-
nis heeft. in sommige politieke kringen is de term popu-
lair. D66 noemt zich vrijzinnig en ook groenlinks heeft 
zichzelf vrijzinnig verklaard. Vrijzinnigheid staat dan 
voor ondogmatisch, liberaal, eigentijds. 

Vrijzinnig perspectief
nog niet zo lang geleden is er een mooi essay over vrij-
zinnigheid verschenen van meerten ter Borg, dat een per-
spectief biedt voor het geschetste dilemma1. in navolging 
van ter Borg omschrijf ik vrijzinnigheid als het staan voor 
de eigen overtuiging en tegelijk weten dat het ook anders 
kan. Vrijzinnigheid is daarbij een mentaliteit van open 
staan tegenover alles wat anders en vreemd is, zonder het 
nu direct te omarmen. het gaat vrijzinnigen namelijk niet 
om alles gelijk te omarmen, maar om de dialoog aan te 
gaan. als je weet dat iets anders kan en als je staat voor 
je eigen overtuiging wil je immers het gesprek aangaan 
over je eigen overtuiging en over die van de ander. Dan 

De wereld is een dorp en grenzen blijken poreus. Veel westerlingen zwerven over de wereld en blijven lan-

ger of korter in het buitenland. evenzo vestigen buitenlanders zich in nederland voor langere of kortere tijd. 

tot zover niets nieuws, het zijn immers feiten.

Democratie en VrijzinnigheiD:

een open Democratische 
samenleVing Vraagt een 
Vrijzinnige mentaliteit 

vraag je geen aanpassing, maar afweging. Vrijzinnigen 
beseffen daarbij dat er geen abstracte en tijdloze set van 
waarden is, maar dat waarden vorm krijgen door je in 
te zetten voor die waarden en deze te vertalen naar nor-
men en gedrag. zo gezien is vrijzinnigheid dus niet een 
gemakzuchtig roepen om het handhaven van normen 
en waarden of schelden omdat je zelf nu eenmaal gelijk 
hebt, maar een betrokken leven vanuit bepaalde waarden.

Vrijzinnigen weten dat er andere normen en waarden 
kunnen zijn, maar daarmee zijn ze niet moreel relativis-
tisch. zij voelen - of laat ik als vrijzinnige maar gewoon 
de ik-vorm gebruiken - ik voel me namelijk verbonden 
met mijn traditie waarin waarden als vrijheid, gelijkheid 
en solidariteit, of humaniteit en de ruimte voor zelfont-
plooiing belangrijk zijn. Deze waarden zijn weliswaar 
abstracte begrippen die om verdere concretisering vragen, 
maar ze vormen tegelijk de grenzen waarbinnen we het 
gesprek over die concretisering voeren.
Vrijzinnigen zoeken daarom de dialoog met anderen over 
hun gewoontes en bespreken in welke mate die gewoon-
tes bijdragen aan de ontwikkeling van die waarden. ze 
zijn niet huiverig voor een open samenleving, maar heb-
ben daar juist alle belang bij: hoe meer opvattingen, des 
te interessanter is het gesprek daarover en valt er weder-
zijds te leren. je wilt je in de positie van anderen ver-
plaatsen omdat het verrijkend is om de emoties, wensen 
en standpunten van iemand in de andere situatie te kun-
nen begrijpen. tegelijk geldt dat ik wel wil vasthouden 
aan bepaalde uitgangsposities. hiervoor noemde ik onder 
andere vrijheid en humaniteit. of, concreter en in aanslui-
ting op het voorbeeld aan het begin: vrouwen moeten vei-
lig oud en nieuw kunnen vieren op het stationsplein in 
Keulen, of waar dan ook altijd veilig over straat kunnen.

Democratie betekent letterlijk dat het volk regeert. Dat 
volk is echter nooit een verzameling van gelijkgestemden 
en daarom is democratie ook niet de dictatuur van de 
meerderheid. naarmate de samenleving meer open is, zal 
de veelstemmigheid alleen maar groter worden. Des te 
meer behoefte zal er zijn aan dialoog en vooral de vrijzin-
nige mentaliteit. noch morele superioriteit, noch moreel 
relativisme zal ons verder brengen in een open samen-
leving met poreuze grenzen. Vrijzinnigheid wel.

‘Normaal? Er bestaat echt niemand als ik. Ik ben uniek’.

1  Borg, m. ter (2010). Vrijzinnigen hebben de toekomst: een essay. 
Zoetermeer: meinema

Gert de Jong, docent aan de Hogeschool van Amsterdam en 

lid van de VVP in Arnhem.
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thema

De Gekozene 

Na de lange avond met veel feest-
vreugde ben je de volgende ochtend 
‘geachte afgevaardigde’, lid van de 
tweede Kamer met alle rechten en 
plichten. De verandering is nog veel 
groter dan je had kunnen vermoeden. 
De nieuwe omgeving slokt als een zwart 
gat alles op; je tijd, je aandacht, je 
privacy. alles wijkt voor de nieuwe 
verantwoordelijkheid, het kan niet 
anders. Net zo goed als je niet een 
beetje zwanger kunt zijn kun je ook 
niet een beetje tweede Kamerlid zijn. 
Wie het probeert, mislukt.
Wat vooral opvalt is dat je de hele dag 
bezig bent met het nemen van beslis-
singen: naar welke vergaderingen ga ik 
toe, welke werkbezoeken, welke reizen, 
welke invitaties neem ik aan en waar-
om? en bovenal: wat lees ik, en wat 
niet? Je wordt ook geacht overal een 
opvatting over te hebben; bij de stem-
mingen ben je voor of tegen, je kunt je 
niet van standpunt onthouden. Denk 
niet dat dit eenvoudig is. Bijna ieder 
onderwerp heeft een voorgeschiedenis, 
en je kunt je daaraan niet onttrekken. 
Verkiezingsprogramma’s helpen daarbij 
bijna nooit. Die gaan over een beperkt 
aantal belangrijke onderwerpen, maar in 
de praktijk gaat het politieke werk onge-
veer net zo als in een huishouden: je 
neemt heel veel kleine beslissingen, en 
maar zelden hele grote en belangrijke.
Nog veel lastiger is dat concrete 
beleidsvoorstellen vaak uitvloeisel zijn 
van  een trend, zoals de trend van priva-
tisering en een kleine overheid, of de 
trend van het verminderen van de 
staatsschuld. Natuurlijk is niemand 
tegen een laag overheidstekort, maar 
de consequenties ervan moeten inzich-

telijk zijn en goed worden afgewogen. 
Feitelijk betekent het dat het ambtelijk 
apparaat wordt ingekrompen (maar 
omdat het werk toch moet worden 
gedaan worden er dan ‘tijdelijk’ dure 
inleenkrachten ingeschakeld), en dat in 
de zorg veel professionele hulp ver-
dwijnt. Het debat gaat dan over de zorg 
en over het opvangen van de daar ver-
wachte of ontstane problemen, maar 
niet over de vraag of de Nederlander 
misschien graag wat meer belasting zou 
betalen als zijn ouders daardoor beter 
zouden kunnen worden verzorgd. in de 
praktijk is het onmogelijk om bij ieder 
onderwerp alles ter discussie te stellen. 
Versnippering is ongewenst maar 
onvermijdelijk.
Geen misverstand: je hoeft met de 
gekozene geen medelijden te hebben, 
behalve als hem in het zeldzame geval 
dat hij toch naar een feestje gaat daar 
wordt gevraagd de standpunten van 
zijn fractie uit te leggen (lees: verdedi-
gen), omdat het niet voor iedereen dui-
delijk is dat de geachte afgevaardigde 
een zeldzame vrije avond heeft en die 
liever niet invult met het bespreken van 
zijn werk. 
De gekozene heeft de baan van zijn/
haar leven. maar bedenk dat het ook 
maar een mens is met beperkte 
mogelijkheden. 
Dick Tommel, oud-Kamerlid D66 en 
doopsgezind lid Johanneskerk, 
Amersfoort

De achterkant van de 
democratie

in de Fundatie in Zwolle hangt 
‘embrodery Show’, een verzameling 
borduurwerkjes door rob Scholte op 
de kop getikt op allerlei markten. 
Soms unica, soms -tig van hetzelfde: 
laatste avondmalen, nachtwachten, 
zeemannen met zuidwester en pijp. 
Bijzonder is dat de achterkanten 
getoond worden, met alle losse 
draadjes en kleurverbindingen die bij 
het borduren geacht werden onge-
zien te blijven. Voor de voorkanten 
bestaat een heel geschikt ict-
neologisme: interface – de verbinding 
tussen het zichtbare en wat daarach-
ter zit. ik had opeens een associatie 
met wat in de politiek aan het oog 
onttrokken wordt: de lijntjes tussen 
Buma en Zijlstra, tussen Brussel en 
Straatsburg, de losse eindjes van de 
vluchtelingendeal met erdogan. Het 
meest verontrustend is de keerzijde 
van het populisme. Bij Farage (weet u 
nog?), Le Pen en trump valt van ach-
ter geen draad te bekennen. Hun 
interface is slechts opdruk. 
Daarentegen is het grote probleem 
van de eU een dikke, onontwarbare 
knoedel aan de achterzijde. maar er is 
hoop: ik zag merkel en may en ver-
moedde meteen al meer draadjes van 
kleurovereenkomst dan ik me bij 
cameron had kunnen voorstellen. is 
europa nog net op tijd wakker 
geschud?  
Vincent van Rijn, Naaldwijk

Neuzen tellen

De Wageningse bioloog Herbert Prins 
beschreef in 2003 hoe afrikaanse buf-
fels bij een wisseling van weidegrond 
gezamenlijk beslissen over een nieuw 
te bezoeken stek: op zo’n moment 
gaan alle leden van de kudde met 
hun lichaam een bepaalde kant op 
staan en de richting van de meerder-
heid wordt tenslotte gekozen. Dat 
ervaring van de oudere leden van de 
kudde bij dit stemgedrag een rol 
speelt laat zich raden, al staat het niet 
zonder meer vast. en voor iedereen 
geldt: liever samen dan apart. ook bij 
andere grote grazers als gnoes en 
zebra’s spelen dergelijke ‘sociale 
instincten’ waarschijnlijk een rol. maar 
ook bij dieren met een duidelijker 
hiërarchie zoals bavianen, naar 
onlangs is gebleken. eén macho 
maakt nog niet zomaar de dienst uit, 
al zal er wel sprake zijn van een 
‘gewogen’ stemming. Bij groepen 
kauwtjes heeft men waargenomen, 

dat ze massaal opvliegen wanneer 
één lid van de groep alarm slaat. maar 
het hangt er wel van af, wèlk lid: een 
jonge blaag of een zenuwpees krijgt 
de rest niet zomaar mee. We kunnen 
als zo vaak aan de natuur een voor-
beeld nemen. Je eigen gang gaan is 
prachtig, maar rekening houden met 
wat je kudde wil is toch ook wel han-
dig. Denk aan een zwerm spreeuwen, 
die met honderden of duizenden 
tegelijk hun capriolen in de lucht uit-
voeren. Daar kan een squadron JSF 
piloten nog een puntje aan zuigen. 
Wim Wattel, Middelburg

Taart

Willem Breedveld (1945-2010) was par-
lementair journalist bij trouw en tussen-
door politiek adviseur van Den Uyl en 
Van agt. ik las zijn columns graag. op 
elke verkiezingsdag herinnerde hij er 
aan dat er bij hem thuis op verkiezings-
dag altijd getrakteerd werd op taart. 
omdat verkiezingen een ‘feestje van de 
democratie’ zijn. ik vind het een mooi 
ritueel. Uit de ingezonden brieven bij 
het overlijden van Breedveld, bleek dat 
ik niet de enige was. een briefschrijver 

gebruikte de taart zelfs als manier om 
zijn kinderen bij politiek en verkiezingen 
te betrekken. Dat werkte. De laatste 
jaren lees ik ook politieke commenta-
toren die aan deze gewoonte in huize 
Breedveld refereren. meestal geven ze 
aan dat déze verkiezingen toch eigenlijk 
geen taart waard zijn. Bijvoorbeeld 
omdat de landelijke politiek in 2011 de 
Provinciale Staten misbruikte als een 
verkiezingscampagne voor de eerste 
Kamer. Zelf ga ik niet met plezier naar 
de stembus, als ik het idee heb dat ik 
strategisch moet stemmen – om de kies-
drempel wél of niet te halen, bij een 
referendum met een onnauwkeurige of 
onzinnige vraagstelling, om niet op een 
kleine partij te stemmen om geen stem-
men ‘weg te kapen’ bij een grotere, ver-
wante partij… 
ik ben nog altijd gaan stemmen. en mis-
schien moet ik de taart (of iets anders 
lekkers) maar zien als een complimentje 
voor mijn betrokkenheid. Bij de trouw-
redactie wordt overigens nog steeds 
taart gegeten op verkiezingsdagen. 
Annemieke van der Veen, Amsterdam

Spruitjes 

onder luid protest wordt de pan op 
tafel gezet. Vanavond eten we vies, daar 
zijn de drie kids het unaniem over eens. 
Het menu is dan ook niet democratisch 
gekozen. Verre van dat; papa bepaalt. 
toch zijn er parallellen te trekken met 
een democratisch systeem. een repre-
sentatieve democratie om precies te 
zijn. Het kabinet van vader en moeder is 
dan wel niet gekozen, maar heeft wel 
het beste voor met het volk. Wij maken 
de keuzes, maar de belangen van alle 
gezinsleden wegen daarin mee. Soms 
zijn impopulaire maatregelen nood-
zakelijk; als ouders hebben we namelijk 
een visie voor de lange termijn en een 
gezond eetpatroon hoort daar bij. We 
regeren dus niet met de waan van de 
dag, en moeten dealen met de vele 
invloeden van buitenaf. Lobbyisten in 
de vorm van vriendjes die komen eten. 
‘Salami is vies, dat eet je toch niet?!’
 We kunnen natuurlijk proberen die 
invloeden buiten de deur te houden, - 
momenteel actueler dan ooit - maar of 
dat nou verstandig is… invloeden van 
buiten kunnen namelijk ook zeer inspi-
rerend zijn en zorgen dan dat wij ons 
beleid bijschaven of zelfs herzien. 
Voortschrijdend inzicht heet dat, in de 
politiek vreemd genoeg een doodzonde. 
een referendum komt er echter niet in, 
want de uitslag laat zich raden. Nooit 
meer spruitjes; Sprexit.  
Chris Wattel, Delft

Het begrip democratie roept gemakkelijk van alles wakker: beelden, 

perspectieven, frustraties, dromen. Op deze pagina’s een bescheiden 

bloemlezing, geplukt bij redactie en lezerspubliek.

Varia
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B
stoppen) kent hetzelfde principe. met ‘hamar’ wordt 
het woord genomen, met ‘bagram’ eindigt de spreker. 
eveneens met ‘bagram’ kan elke deelnemer een bezwaar 
uiten tegen een vraag of bewering. 
Deze technieken leggen geen nadruk op een voorzitter 
of verbinder. anders is dat bij de techniek waarmee de 
voormalige premier elio Di rupo het wonder volbracht 
heeft en het gespleten België in 2011 aan een regering 
heeft geholpen. Deze techniek heeft zijn oorsprong in de 
vrijmetselarij. De voorzitter/gespreksleider stelt de casus, 
geeft het woord, vat samen. Deelnemers mogen alleen 
spreken als zij het woord hebben gekregen en zolang de 
gespreksleider hen het woord laat. aan het slot herfor-
muleert de voorzitter de uitgangsvraag en opent een vol-
gende ronde. na twee of meer rondes formuleert de voor-
zitter het resultaat dat als consensus wordt beschouwd. 
consensus is er wanneer niemand meer het woord vraagt.

in ‘long walk to freedom’ beschrijft nelson mandela zijn 
leven in de nabijheid van zijn pleegvader, de regent van 
thembuland. hij leerde veel van de bijeenkomsten van 
de stamhoofden. iedereen mocht er het woord nemen 
en spreken. er werd geduldig geluisterd. ‘Democratie in 
zijn zuiverste vorm.’ en natuurlijk werd er ondertussen 
uitvoerig gegeten (de jonge nelson at tot de buikpijn erop 
volgde). De bijeenkomst eindigde of in unanimiteit, of zij 
werd verdaagd. een minderheid werd nooit door de meer-
derheid overruled. een zanger of dichter sloot de bijeen-
komst af met soms satirisch commentaar. 

in eigen land hebben we natuurlijk de Kees Boeke-school, 
of eigenlijk: de ‘werkplaats kindergemeenschap’. Vanuit 
het gelijkheidsideaal en christelijk-socialistische inspiratie 
richtten Kees Boeke en Beatrice Boeke-cadbury in de 20er 
jaren deze bijzondere school in Bilthoven op, waar de 
leerlingen ‘werkers’ heten en de docenten ‘medewerkers’. 
De werkplaats Kindergemeenschap dient nog steeds als 

debattechnieken

Bij doorgeslagen assertiviteit doet het ‘dikke ik’ van zich 
spreken: in felle reacties, scheldpartijen, bedreigingen 
en beledigingen. maar er is ook meer aan de hand: we 
hebben te maken met een reeks van gevoelige onder-
werpen. Kom niet aan zwarte piet, gouden koets en het 
tolerante nederland. Bij het racisme-debat gaat het om 
de nationale identiteit en wordt een tot dan toe als van-
zelfsprekend geacht zelfbeeld aan het wankelen gebracht. 
scheldpartijen in plaats van discussies leggen het onver-
mogen bloot om met meningsverschillen om te gaan. 

Socrates
maar een mening heb je niet, die ontwikkel je. Debatteren 
kun je leren. tradities, veel ouder dan de onze, hebben 
interessante technieken voor meningsvorming ontwik-
keld. het meest bekend is misschien de socratische 
methode, die teruggaat op de door plato aan ons overgele-
verde dialogen van socrates. het socratisch gesprek heeft 
een persoonlijk doel. het gaat niet om het vinden van 
een consensus, maar om een goed en verstandig mens te 
worden. Dat is alvast een eyeopener. je hebt natuurlijk al 
een mening, maar je kan je mening bijstellen of nuance-
ren door met een ander in gesprek te gaan. ik moet me 
daarvoor wel kwetsbaar maken en laten ondervragen. De 
gehoopte uitkomst is: een verbeterde versie van jezelf. 
socrates is bekend om zijn uitspraak als een vroedvrouw 
tewerk te gaan. Daarmee bedoelde hij het geboren laten 
worden van verborgen kennis, maar het mens-worden 
komt erin mee.

Gesprekstechnieken
je wilt elke mening horen en mensen zo veel mogelijk 
recht doen, maar uiteindelijk moet er toch wel een besluit 
genomen worden. hoe structureer je meningsvorming? 
oude gesprekstechnieken komen uit noord-amerika, zuid-
afrika, uit tibet of van de vrijmetselaars. 
neem de methode met de ‘talking stick’ van de noord-
amerikaanse oorspronkelijke bewoners. in de ronde mag 
je spreken als je de ‘talking stick’ in handen hebt. De 
oefening voor allen bestaat vooral in het luisteren naar 
meningen en verhalen. zo ontstaat een open, sommigen 
zeggen spirituele, sfeer, waarbij de consensus haast van-
zelf ontstaat. als niemand meer de stick en dus het woord 
wil hebben, is al het noodzakelijke gezegd. en meestal is 
dan ook duidelijk wat er moet gebeuren. 
De tibetaanse gesprekstechniek met de kernwoorden 
‘hamar’ en ‘bagram’ (hamar = mijn deel, bagram = 

menings- en belangenverschillen tussen mensen worden door politieke partijen, verkiezingen, coalitie-

onderhandelingen en Kamerdebatten enigszins in goede banen geleid. een generatie-of-wat functioneerde 

de democratie zo min of meer. maar de laatste tijd lukt dat niet meer zo goed. met de komst van sociale 

media zijn er naast het rode potlood zo veel meer mogelijkheden gekomen om je mening te geven. 

je mening geven lukt velen kennelijk aardig. Omgaan met meningsverschillen is een ander verhaal. 

Confrontaties van meningen zijn vaak weinig verheffend, met als dieptepunt de opgestoken middelvinger 

van een vader met dochtertje op de arm, met dito taalgebruik. 

door  Alke Liebich
oefentuin voor het functioneren in sociale verbanden in 
maatschappij en wereld. Dichtbij maakte ik iets derge-
lijks mee bij de orthodoxe parochie in amersfoort. Bij 
haar uitdagende samenstelling - orthodoxe christenen uit 
vrijwel alle noord-afrikaanse landen – past geen typisch 
nederlands verenigingsstatuut. “hoe doen jullie dat, met 
al die verschillende achtergronden? hoe ben je samen 
kerk?” was mijn vraag. het antwoord: “wij stemmen 
nooit. Blijven praten totdat je een oplossing hebt. en als 
dat niet lukt, dan doen we het niet.” 

Van schreeuwen naar luisteren
hoe komen we van een samenleving met mensen die naar 
elkaar schreeuwen, naar een samenleving van mensen die 
naar elkaar luisteren? hebben we iets aan deze technie-
ken? toegegeven, de technieken veronderstellen verbale 
vaardigheden en de wens om samen in gesprek te zijn. en 
de romantische setting – je ziet de stamhoofden samen 
onder de boom zitten – verschilt mijlen van de anonimi-
teit van facebook.
toch valt er een en ander op, zoals de omkering van wat je 
verwacht: niet het spreken moet worden geoefend, maar het 
luisteren. De rol van de voorzitter is beperkt. De deelnemers 
bepalen wat er gebeurt, wat meestal betekent dat de leider 
een natuurlijke autoriteit heeft maar zelden gebruikt. 

niet de oplossing van het probleem staat voorop, maar 
het goede proces. er is een doel dat voor iedereen belang-
rijk is: je hoort en blijft bij elkaar. Voor de meningenmarkt 
van social media betekent dat: ‘ontvriend nooit iemand 
die discriminerende taal uitslaat. Daar worden netwerken 
alleen maar eenvormiger van. probeer andersdenkenden 
op te zoeken, maak vrienden buiten je bubbel.’ (advies 
van het kennisplatform integratie & samenleving, trouw, 
4 juni 2016).
maar vergeet ook het feestelijke aspect niet: meer samen 
eten en samen lachen!

samenleVing Van 
Dikke ikken

Maar een mening heb je niet,  
die ontwikkel je. Debatteren  
kun je leren.

Talking Stick

Amsterdamse studenten met verschillende levensbeschouwelijke 

achtergronden krijgen een training socratische gespreksvoering 

van Dialoog in Actie.
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I priester samuël raadpleegde god en die waarschuwde dat 
er dan offers gebracht moesten worden (zie 1 samuël 8). 
De monarchie was dan ook geen lang leven beschoren.

ten tijde van jezus drukten de romeinen hun stempel op 
het openbare leven en werd het verzet in bloed gesmoord. 
een aantal keren werd geprobeerd jezus uit de tent te lok-
ken als revolutionair, maar hij gaf geen krimp. Belasting 
moet je betalen aan de keizer. zijn uitspraak: ‘ik kom niet 
om te heersen maar om te dienen’ zegt genoeg.

een artikel in trouw van robin de wever (9-3-2016) 
meldde dat één op de vier joden in israël de democratie 
wel zou willen inruilen voor een theocratie. het land 
gaat erop vooruit als het bestuurd wordt op basis van de 
joodse religieuze wetten, vinden zij. Dat was de uitkomst 
van een onderzoek op basis van 5601 mondelinge enquê-
tes. Voorstanders van zo’n theocratie zijn de orthodoxen 
en ultra-orthodoxen, die respectievelijk 10 en 8 % van de 
bevolking uitmaken. het artikel eindigt met de geruststel-
lende mededeling: ‘en ultra-orthodoxen mogen dan een 
voorkeur hebben voor theocratie, de meesten kunnen er 
prima mee leven als de democratie blijft bestaan. israël 
kan tegelijk een joodse staat én een democratie zijn, 
meent 58 procent.’

in feite is de enige bestuursvorm in de bijbel de theocratie. 
en wie daar niet aan mee wil doen kan klagen (murmu-
reren) of tegenwerken of negeren. en dat doet het volk 
ook veelvuldig, blijkens de vele verhalen in de bijbel. 
natuurlijk waren er leiders die binnen het volk opstonden 
om macht uit te oefenen, zoals priesters en profeten, maar 
ook die stonden altijd ten dienste van de ene, de eeuwige.
Van oudsher werden de onderlinge verhoudingen geregeld 
via stamhoofden en/of oudsten. een aparte vermelding 
verdient een gebeurtenis na de uittocht, waarbij mozes 
het te kwaad krijgt. hij zegt: ‘ik alleen kan de last van 
dit hele volk niet dragen. als u mij dit werkelijk wilt 
aandoen, dood me dan liever meteen. Dan blijft verdere 
ellende mij tenminste bespaard.’ (numeri 11: 15). 
er zullen meer leiders in de geschiedenis zijn (geweest) 
die zulke verzuchtingen hebben geslaakt. De nederlandse 
kunstschilder jacob de wit (1695-1754) heeft er een 
prachtig schilderij aan gewijd, dat in het paleis op 
de Dam hangt met de titel: ‘mozes kiest de zeventig 
oudsten’. zij werden door mozes uitgekozen om, met 
gods zegen, leiding te kunnen geven aan het morrende 
volk. maar nergens lees je in de bijbel dat er naast de 
tabernakel stemhokjes stonden waar het volk de 70 kon 
uitkiezen via een rood potlood. en op het pluche zitten 
was er al helemaal niet bij.
eenmaal aangekomen in het beloofde land wilde het volk 
een monarchie, zoals omringende volkeren die hadden. 

BijBelse Democratie?

door Annemike van der Meiden

Democratie heeft een griekse oorsprong die uit twee woorden bestaat: volk en kracht. Het grieks kent 

behalve het woord kratos voor kracht ook het woord dynamis (dynamiek). Deze dynamis is volgens de 

griekse filosofie de drijfveer achter alle energie en prestaties van mensen tot aan die van de gehele kosmos 

toe. In de bijbel valt deze dynamiek toe aan god. Zijn kracht, zo schrijft F. Pop in ‘Bijbelse woorden en hun 

geheim’ wordt vaak weergegeven in termen als ‘de arm of de hand van jHWH’ (jesaja 40:10) en is 

onmetelijk. Hij beschikt erover naar eigen goeddunken en doet ermee wat Hij wil.  

Jacob de Wit: Mozes kiest de zeventig oudsten

          

cultuur

keurig geanalyseerd en gefileerd. een 
soms ontroerende, vaak geestige film 
die ondanks het schrijnende slot toch 
een totaalindruk van warmte achterlaat.
Marinus den Oudsten

Wonen in de commune
in de ogen van de idealisten uit de jaren 
60-70 was de commune de ultieme 
vorm van democratie en gelijkheid. Je 
deelde alles met elkaar en ieder besluit 
werd democratisch genomen. in de 
Deense film Kollektivet erft erik het huis 
van zijn overleden vader. Het is 1975. 
Het huis is gigantisch groot; te groot 
volgens erik, want je voelt elkaar niet 
meer als ieder zich in zijn eigen uithoek 
bevindt. en bovendien is het qua onder-
houd te duur. Geen probleem, vindt zijn 
vrouw anna, we vragen gewoon een 
aantal vrienden bij ons in te trekken. 
ruimte genoeg! Zo ontstaat als vanzelf 
een hechte familie van vrolijke, idealisti-
sche mensen, die, op architect erik na, 
weinig lijken uit te voeren, maar het 
commune-zijn, met al haar leefregels en 

meetings, uiterst serieus nemen. Dat er 
ook een grens zit aan wat er onder de 
vlag van dit gezamenlijkheidsideaal 
gerealiseerd kan worden, blijkt wanneer 
erik een relatie aanknoopt met zijn 
24-jarige studente emma. anna, die erik 
niet kwijt wil en ook niet uit het huis 
weg wil, is van mening dat emma best 
bij de commune kan komen en eigenlijk 
vindt de rest dat een prima idee. Zo iets 
moet kunnen, toch?
regisseur thomas Vinterberg (die overi-
gens zelf in een commune opgroeide) 
maakte eerder het indrukwekkende 
‘Festen’, ook zo’n film waarin een kleine 
gemeenschap (in dat geval een familie 
verzameld voor een reünie) door een 
ingrijpende gebeurtenis onder druk 
wordt gezet. Net als in die film worden 
relaties tussen mensen uiterst nauw-

KUNSt, FiLm eN BoeKeN 
Opvallende zaken uit de wereld van kunst, film en boeken

De Orthodoxe Ketter
De kerk staat in brand en wij houden 
ons allemaal – bewust of onbewust – 
voor de gek. Volgens de ierse grensgan-
ger en theologische onruststoker Peter 
rollins kunnen we dit maar beter onder 
ogen zien. Geen zorg, dit is geen klas-
siek verhaal over het uitvergroten van 
de eigen tekortkomingen ter meerdere 

glorie van God. Nee. rollins is hier naar-
stig op zoek naar eerlijkheid: over jezelf, 
de wereld en je geloof. Volgens hem zijn 
wij voortdurend bezig met het constru-
eren van onze plek in deze werkelijk-
heid en dreigen deze vloeibare verhalen 
telkens weer te stollen tot vaste zeker-
heden. als remedie tegen deze verhar-
ding haakt de auteur zijn lezers graag 
en geraffineerd het narratieve pootje. 
met zijn drieëndertig korte verhalen in 
dit boek lijkt dit hem ook bij uitstek te 
lukken: je wordt getrakteerd op een 
toegankelijke manier om jezelf of je net-
werk eens te ontzetten uit vaststaande 
denkpatronen. Door ‘slow-reading’ en 
dialoog zullen deze verhalen ondertus-
sen het meest opbloeien. Het pretenti-
euze doel dat rollins voor ogen staat, is 

een aanhoudende transformatie tot 
‘liefde, vrijheid en leven’, die steeds 
weer opnieuw belichaamd moet wor-
den. ook zijn verhalen willen daarom 
niet blijven hangen in de genoeglijke 
kaders van de ratio, maar letterlijk 
van invloed zijn op een bewust han-
delen in de wereld. al lezende word 
je vermaakt, getriggerd en aan het 
denken gezet door deze speelse, 
maar krachtige verhalen over creatie-
ve schaapsherders, meedogenloze 
carrièretijgers of zwarte duivels op je 
couch, om maar iets te noemen. 
inhoudelijk neemt rollins met een 
flinke korrel zout een kritische, maar 
nooit cynische houding in ten 
opzichte van zijn evangelicaal verle-
den en trakteert hij de lezers met 
deze bundel op een lichtvoetige mix 
van wereld- en waarheidsliefde, 
religiekritiek en gevoel voor mystiek. 
ontzettend leuk!
Maren Mielke

‘De Orthodoxe Ketter’ van Peter Rollins

Uitgeverij Skandalon

www.peterrollins.net

Film ‘Kollektivet’ van Thomas Vinterberg

(Sinds 18 augustus is de film op DVD 

verkrijgbaar)

uitgelicht
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V O in een kort overzicht van het leven van Vincent van Gogh, 
wordt aandacht besteed aan zijn ambitie om verkondiger te 
worden. Waarom kiest hij ervoor om in een mijnwerkersdorp 
te gaan prediken onder de arme bevolking? Welke invloed 
heeft deze periode op zijn ontwikkeling tot kunstenaar? in 
de toelichting wordt de relatie gelegd tussen de religieuze 
zoektocht van de beroemde kunstenaar en zijn sterke 
medeleven met de allerarmsten. Beeldmateriaal illustreert 
de ontwikkeling die hij in deze periode doormaakt. 

Nieuws misleidt ons systematisch
onze hersenen zijn van nature gespitst op het zichtbare, 
het sensationele, het schokkende, het snelle. De nieuws-
media haken daar gewiekst op in. ze brengen vooral dát 
wat onze directe aandacht trekt: hapklaar, opvallend 
nieuws dat niet al te veel denkarbeid vergt. Dit leidt ech-
ter tot een onevenwichtige nieuwsdekking, waardoor we 
compleet verkeerde risico-inschattingen maken. zo wordt 
het gevaar van terrorisme en vliegtuigrampen bijvoor-
beeld overgewaardeerd en chronische stress en antibioti-
caresistentie ondergewaardeerd, meent Dobelli.

Nieuws beperkt ons inzicht
je kunt nog beter helemaal niets lezen dan dat je 
het nieuws gaat lezen om de wereld te verklaren. 
‘Koppensnellen’ is geestdodend. want niet de hoeveel-
heid aan informatie en nieuwsfeitjes die je consumeert, 
maar de duiding van diepere verbanden kweekt begrip. 
De trage, complexe vragen naar het hoe en waarom blij-
ven in de nieuwsmedia echter vaak buiten beschouwing, 
terwijl juist die het belangrijkst zijn om inzicht te krijgen 
en goede beslissingen te kunnen nemen. Volgens Dobelli 
is dit grotendeels een geldkwestie. een drietal tweets van 
willekeurige twitteraars als commentaar op een gebeurte-
nis tonen, is nu eenmaal vele malen goedkoper en makke-
lijker dan een grondige (en dus tijdrovende) analyse van 
een specialist.

Het alternatief
De aansporing van rolf Dobelli is vrij radicaal: sluit je 
volledig af van het nieuws. Daar blijft het echter niet 
bij. want in plaats van nieuws raadt hij aan kwalitatieve 
tijdschriften en boeken te lezen. De wereld, concludeert 
hij, is nu eenmaal complex en daar veranderen we niets 
aan. lees daarom lange, diepgaande artikelen en boeken 
die recht doen aan die complexiteit. ik heb zijn advies 
ter harte genomen en geloof me: ik heb me nog nooit zo 
goed geïnformeerd gevoeld als nu.

Vanwaar die stress, vraagt u zich af? ik ben op dieet. wie 
mij kennen, weten dat ik niet hoef af te vallen. ik volg 
dan ook een heel ander soort dieet: een nieuwsdieet. 
sinds ruim een jaar geleden probeer ik zo weinig mogelijk 
nieuws te consumeren, of dat nu in gedrukte of in digitale 
vorm verschijnt. regelmatig hoor ik mensen verzuchten: 
‘je zou toch helemaal geen journaal meer kijken, met al 
die ellende.’ uiteraard kom je zonder nieuws met minder 
leed in aanraking, maar dat is niet mijn reden om het te 
mijden. De directe aanleiding vormde het essay ‘avoid 
news’ van rolf Dobelli.1 hij snijdt daarin kritiekpunten 
op het nieuws aan die al langer in mij sluimerden, maar 
waar ik tot dusver nog geen consequenties aan had ver-
bonden.

een goed functionerende democratie behoeft goed geïn-
formeerde burgers die weloverwogen hun stem uit kun-
nen brengen. Burgers dus die op zijn minst een krant 
lezen, het achtuurjournaal kijken en meermaal daags een 
nieuwssite bezoeken – zou je denken. integendeel, meent 
rolf Dobelli: nieuwsconsumptie is op zijn best vermake-
lijk, maar vooral schadelijk. in zijn essay probeert hij te 
verklaren waar het gevaar in schuilt, aan de hand van 15 
stellingen. als impressie geef ik een tweetal stellingen:

over de lezing Vincent van Gogh, zendingsdrang en schil-
derkunst schrijft ank adriaans het volgende: tussen decem-
ber 1878 en oktober 1880 vestigt Vincent van Gogh zich als 
evangelist in de Borinage, een mijnstreek in België, dichtbij de 
Franse grens. Het leven van de dan 25-jarige Vincent wordt 
gekenmerkt door nogal wat mislukkingen, tegenslagen en 
pogingen om weer nieuwe wegen in te slaan. Hij ziet het wer-
ken als prediker onder de mijnwerkers als een nieuwe kans, 
nadat hij zijn studie theologie heeft moeten opgeven. Vanuit 
een religieuze gedrevenheid probeert hij zich te identificeren 
met de armoede en ontberingen van de arbeiders onder de 
grond. Hij gaat in nederige omstandigheden leven, hij daalt 
af in een mijnschacht en na een mijnongeluk verzorgt hij de 
gewonden. Daarnaast maakt hij lange voettochten en te mid-
den van de natuur probeert hij een zinvolle invulling van zijn 
leven te vinden. in de vele brieven aan zijn broer theo, citeert 
Vincent herhaaldelijk bijbelteksten en schrijft hij overpeinzin-
gen naar aanleiding van deze teksten. De brieven illustreren 
de poging om zijn leven een religieuze inhoud te geven. 
met theo, die in de kunsthandel werkt, correspondeert 
Vincent ook over kunstwerken die hij heeft gezien en die hem 
persoonlijk treffen. Hij illustreert zijn brieven met tekeningen. 
Na zijn mislukking als prediker in de Borinage, vindt Vincent 
van Gogh zijn roeping als tekenaar en schilder.

De lezing Vincent van Gogh, zendingsdrang en schilder-
kunst sluit aan bij de tentoonstelling ‘De vroege Van Gogh’ 
(Kröller-müller museum), waarin de beginjaren van Vincent 
van Goghs loopbaan als kunstenaar centraal staan. De lezing 
belicht vooral de periode daaraan voorafgaand. 

door  Klaas Douwes

Op zaterdag 5 november organiseert de VVP weer 

een ontmoetingsdag. Dit keer in apeldoorn en 

Otterlo rondom de beroemde schilder Vincent van 

gogh. De dag begint in de regentessekerk waar 

kunsthistorica ank adriaans een lezing zal verzorgen. 

Daarna volgt een bezoek aan het Kröller-müller 

museum waar de expositie ‘De vroege Van gogh’ te 

zien is. De dag kent ook een speciaal programma 

voor (klein)kinderen. Het belooft weer een bijzondere 

dag te worden. meer informatie over de dag vindt u 

binnenkort op onze website. 

In alle rust stap ik de intercitytrein binnen en plof 

vredig neer op één van de vele vrije stoelen naast het 

raam. Kalmte, niets dan kalmte. tot ik nietsvermoe-

dend het klaptafeltje open en oog in oog sta met een 

achtergebleven ‘metro’. een adrenalinestoot giert door 

mijn lijf. De voorpaginakop heb ik al gelezen en mijn 

ogen snellen naar de bijbehorende actiefoto, wan-

neer ik mij los weet te rukken uit de klauwen van de 

krant. gelukkig nog vóór ik hem heb opengeslagen, 

anders was het einde zoek geweest. Weer tot bedaren 

gekomen, schuif ik het dagblad opzij en gris ik in mijn 

rugzak naar een boek. Dat is betere lectuur.

ontmoetingsDag ronDom 
Vincent Van gogh

geen nieuws 
is goeD nieuws 

 bezinning

Van Gogh Wintertuin 1884 

1 http://www.dobelli.com/wp-content/uploads/2013/03/avoid_News_Part1_teXt.pdf

ontmoeting

De dag kost € 20 p.p (exclusief toegang museum) 
en u kunt zich vanaf nu opgeven via het landelijke 
bureau: info@vrijzinnig.nl of 030-8801497. 
Voor kinderen / kleinkinderen is de gehele dag gratis.

Dagprogramma:
10.00-10.30 ontvangst met koffie & thee in de   
 Regentesseke rk
10.30-10.45 opening van de dag
10.45-12.00 lezing Ank Adriaans
12.00-12.45 lunch
12.45-13.30 busvervoer naar museum in Otterlo
13.30-15.30 rondleiding museum
15.30-16.00 afsluiting in het museum
16.00-16.45 busvervoer naar Regentessekerk



16 VrijZinnig

  
   

  column  inhoud

2
reDactioneel
Democratie

3
BoeKBespreKing
Koorddansen tussen daadkracht 
en draagvlak
door wim wattel

5
Van alles wat
Nieuws uit de vereniging

6
reflectie
Democratie en vrijzinnigheid
door gert de jong

8
thema
Varia

10
DeBattechnieKen
Samenleving van dikke ikken
door alke liebich

12
uitgelicht
Bijbelse democratie?
door annemike van der meiden

13
cultuur
Kunst, films en boeken

14
Bezinning
Geen nieuws is goed nieuws
door Klaas Douwes

15
ontmoeting
Ontmoetingsdag rondom Vincent 
van Gogh

16
column
Weet jij wat je wilt?
door hetty zock

het volgende nummer heeft als 
thema ‘Dromen’

W‘wil je koffie of thee?’ een simpele vraag, waar de meeste mensen 
direct een antwoord op weten. soms weten we heel goed wat we wil-
len, vaak ook niet. op welke partij ga je stemmen? ga je wel of niet sol-
liciteren op die baan? over grote beslissingen in het leven, rond relaties, 
het kopen van een huis, de keuze van een opleiding of werk, wordt 
vaak gezegd dat je op je gevoel moet afgaan. maar hoe weet je wat je 
wilt? wat speelt er zich allemaal af, voordat iemand zegt ‘ja, ik wil’, ‘ik 
kies hiervoor’? hoe vrij zijn we in wat we uiteindelijk kiezen? en wat 
houdt ‘de wil van het volk’ precies in?

willen is een essentieel menselijk vermogen. wij zijn vaten vol gevoe-
lens, gedachten, wensen en verlangens: over onszelf en hoe het leven 
eruit zou moeten zien. gevormd door onze opvoeding, cultuur en direc-
te (leef)omstandigheden. De wil is nodig om in actie te komen, om een 
daadwerkelijke keuze te maken. De wil is wat aanzet tot handelen, wat 
richting geeft aan ons leven. 

onze wil kan beïnvloed worden door veel dingen. primitieve gevoelens, 
uit ons reptielenbrein: ‘dit voelt niet goed’ – bedreiging. als je men-
sen filmpjes laat zien waarin thema’s als dood en geweld aan de orde 
komen, blijken ze direct daarna harder te oordelen en conservatievere 
opvattingen te hebben. Bedenk maar wat dat betekent, als bange men-
sen het stemhokje ingaan. maar om je wil te sturen kun je ook je ver-
stand inzetten: rationeel alle voors en tegens op een rij zetten en er met 
anderen over in gesprek gaan. een time-out, innerlijk afstand nemen, 
helpt om te ontdekken wat je echt wilt. het is goed om rustig te kijken 
naar wat je voelt en waar die gevoelens mee te maken hebben.

‘intuïtie’ – heel duidelijk weten wat je op een bepaald moment wilt, 
welke keuze je gaat maken, in het stemhokje of in je leven – is vaak 
het resultaat van een onbewust proces. Daarin worden tegelijkertijd 
je bewuste denken, je gevoelens en je ervaringen gewogen. het is niet 
eenvoudig de juiste keuzes te maken. zeker als het niet zo duidelijk is 
wat je moet kiezen, in onzekere situaties. en soms moet je kiezen uit 
twee kwaden, uit opties waar allerbei nadelen aanzitten. ‘weten wat je 
wilt’ vraagt zowel om denkwerk als om voelwerk, om afstand nemen, 
in gesprek gaan en regelmatig onderhoud.
 
Hetty Zock 

Hetty Zock bekleedt sinds 2005 de bijzondere leerstoel ‘Levensbeschouwing 

en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor het domein van de 

geestelijke verzorging’ aan de RU in Groningen. www.hettyzock.nl

weet jij wat je wilt?


