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Pepergasthuiskerk – 8 september 2019 

Waar kom ik vandaan en waar gaan wij naar toe 

Het is goed weer eens in de kerk te zijn waar ‘mijn’ burgemeester, Harm Buiter, altijd met 

zoveel warmte over sprak. Dit is ook de kerk waar denken en dichten van Herman Verbeek 

in ere worden gehouden. Ook al zagen Herman en ik elkaar maanden niet, we bleven 

verbonden. Ik mis hem zeer. 

Deze tijd doet zich niet eenduidig aan ons voor. Er is veel bittere boosheid. Maar er is ook 

stimulerend activisme, veel jongere mensen accepteren het niet dat de aarde wordt 

uitgewoond. Manen ons tot betrokkenheid.  

Er wordt van de onzekerheid die migratie en economische instabiliteit met zich brengen 

politiek meedogenloos misbruik gemaakt; en dat niet alleen door extreemrechts in Italië! 

Maar de waarden van tolerantie en medemenselijkheid, worden ook verdedigd. In Leipzig 

hangt op een aantal gebouwen een uitspraak van Goethe:”Das Land, das die Fremdem nicht 

beschützt, geht bald unter.” 

De tijd is niet eenduidig, vaak zelfs ambigue. Terwijl grote groepen zeer zelfredzaam zijn, 

groeien  de rijen bij de voedselbanken. Bijna nergens ter wereld wordt zoveel uitgegeven aan 

gezondheidszorg en onderwijs. Toch blijven de verschillen tussen bevolkingsgroepen groot. 

Wie arm is leeft korter. De abstracte erkenning van ieders gelijkheid voor de wet, betekent 

nog geen gelijkwaardigheid in toegang tot onderwijs, zorg en arbeidsmarkt. Eerlijk delen blijft 

een lange, moeizame weg. 

En de afstand tussen de wereld waarin wij dagelijks verkeren, en de retoriek en het theater 

van het publieke debat is maar moeizaam te overbruggen. Het debat over de publieke zaak 

klinkt vaak hol, ‘spielerei’ neemt dan de plaats in van serieuze gedachtewisseling.  We leven 

op zijn minst in twee werelden, de private en de publieke. Die afstand geloofwaardig te 

overbruggen stelt ons op de proef.  

Voor welke waarden staan wij eigenlijk? En hoe verhouden die private normen zich tot wat 

zich in de wereld voltrekt? Of accepteren wij ingetogen de ontsporingen in de publieke 

ruimte, onder het motto ‘my home is my castle’?                         

Wie zoals ik in 1946 is geboren voelt zich ten diepste verbonden met het begrip ‘bevrijding’. 

Verbonden ook met de veerkracht van mijn ouders opnieuw te beginnen, ondanks de moord 

op het merendeel van onze familie. Ondanks de vernedering, het isolement, de onmacht, 

toch opnieuw beginnen.  

Uit welke bron wordt zoveel kracht geput?  Bij mijn ouders was dat niet meer de formele 

religie. Mijn moeder stopte na de oorlog met de koosjere huishouding, die ze voor de oorlog 

nog wel in stand hield. En met een ordenende God waren ze ook wel klaar. “Onze lieve Heer 

heeft vijf jaar een oogje dicht gedaan, voor mij hoeft het nu ook niet meer”, zei mijn moeder, 

die nooit om een duidelijke tekst verlegen zat. En tegelijkertijd beseften zij zeer goed dat ze 

het vege lijf hadden kunnen redden dankzij gereformeerde boeren in Friesland. Waar de 

dominee van de kansel had gezegd dat zijn gelovigen de plicht hadden het Oude Volk te 

redden. 
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Zij plaatsten tegenover de barbaarse krachten, die hen bijna hadden uitgeschakeld, 

nuchtere, algemeen menselijke noties. Naar het woord van mijn vader‘we zijn niet slechter 

dan andere mensen, maar ook niet beter’, of hij zei ‘de mens is naar zijn aard geen 

landverhuizer’, en ‘gedraag je ten opzichte van anderen, zoals je wilt dat mensen zich 

tegenover jou gedragen’. 

Mijn ouders waren ook in het zicht van de intolerantie waarmee zij waren geconfronteerd in 

essentie tolerante mensen gebleven. Leven en laten leven. Mensen zijn niet gelijk, maar die 

verschillen tussen mensen mogen niet tot ongelijkwaardigheid leiden.   

Het blijft, ook voor ons nu, een weg van vallen en opstaan. We kunnen als eenvoudige 

burgers niet zelfstandig de grote mondiale vraagstukken oplossen van duurzaamheid en 

migratie, van voortgaande uitbuiting in het arme deel van de wereld, van moreel 

onverdedigbare ongelijkheid in het rijke deel. Maar we zijn meer dan toeschouwers. We 

kunnen ons wel teweer stellen tegen pogingen om groepen tegen elkaar uit te spelen, ‘wij’ 

tegenover ‘zij’ op te zetten. Wij kunnen de normen van een humane omgang tussen mensen, 

die wij thuis,  in de dagelijkse wereld waarin wij leven, proberen te handhaven, wel met hand 

en tand verdedigen tegen demagogen en populisten, die hun eigen macht proberen te 

vermeerderen door van medeburgers zondebokken te maken.  

Daar ligt ook de waterscheiding. Niet in politieke verschillen van mening. Zelfs niet in de felle 

botsing  over gevoelige onderwerpen als migratie. Maar er zijn vormen van ontmenselijking 

gaande waartegen mensen, ongeacht hun verschillende politieke overtuiging, gezamenlijk 

zouden moeten optreden. Als de ander, in de hitte van het politieke debat, niet meer als een 

individu wordt behandeld, maar als categorie, als ‘de Marokkaan’ of de ‘migrant’, dan gaat er 

iets fundamenteel mis. Dan ontmenselijken wij de ander. Dan zijn de anderen opeens geen 

vaders en moeders meer die voor hun kinderen het beste willen. Dan wordt de ander in een 

hokje geduwd, dan vervaagt elke nuance. Dan houdt de menselijke dialoog op en begint het 

categorische oordelen. ‘Zij’ tegenover ‘wij’. 

Wij hebben het einde van de weg gezien waar het toe kan leiden als mensen niet meer 

beoordeeld worden op hun handelen, maar worden opgesloten in het keurslijf van 

vooroordelen.  

De omgang tussen mensen met verschillende culturele achtergronden is nooit eenvoudig. 

Sterker nog, het is zonder de politieke uitbuiting van die complexiteit al lastig genoeg. Het 

gaat om verschillen in taal en cultuur. Het gaat om omgangsvormen. Om het overbruggen 

van ‘vreemd’ en ‘eigen’.    

Migratie confronteert ons ook met de verschillende kloksnelheden in culturele veranderingen. 

Hoe in een land waar opvattingen over de rolverdeling tussen man en vrouw zich snel 

hebben geëvolueerd, nieuwkomers ruimte te bieden daar zelf hun weg in te vinden? Een 

land waarin ook opvattingen over sexuele geaardheid in de loop van de tijd wezenlijk zijn 

veranderd. Hoeveel tijd en ruimte krijgen nieuwkomers hun eigen weg te zoeken in wat in 

ons land de gangbare, gedragen cultuur is geworden?                            En het confronteert 

ons met fundamentele vragen: als voor de emancipatie van protestanten, katholieken en 

joden eigen scholen cruciaal zijn gebleken, waarom moslims dan niet de ruimte te gunnen – 

uiteraard net als voor iedereen binnen de geldende wettelijke kaders – hun eigen scholen te 

hebben en daar trots op te mogen zijn ?                                     En meer in het algemeen: als 
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de scheiding tussen kerk en staat betekent dat de staat zich niet mengt in de 

godsdienstbeleving van burgers, waarom brengt diezelfde scheiding tussen kerk en staat 

dan niet enige terughoudendheid met zich mee als het om de moskee en de teksten van de 

imam gaat? Voor alle religies geldt dat er ruimte moet zijn voor orthodoxie, die ruimte hoort 

bij een democratische pluriforme samenleving. Die ruimte is voor niemand onbeperkt. Men 

kan niet zomaar met een beroep op de godsdienstvrijheid ideeën verkondigen die spanning 

met andere wetbeginselen oproept; wie aanzet tot haat, wie oproept tot gewapende strijd, 

wie zich antisemitisch uit, kan en moet de strafrechter ontmoeten.                                          

De waarden die ons land tot een pluriforme, voor minderheden tolerante samenleving 

hebben gemaakt, mogen in onze strijd tegen terreur en extremisme, nu plotseling niet buiten 

werking worden gesteld voor de geloofsbeleving van moslims of voor hun recht op vrijheid 

van onderwijs. Laat het wangedrag van enkelen geen voedingsbodem vormen voor het 

verwateren van fundamentele rechten van allen. Juist voor nieuwkomers zou moeten gelden 

dat zij merken dat wezenlijk Nederlandse waarden niet alleen bestaan uit de vrijheid van 

meningsuiting, maar dat vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs ook tot die 

gemeenschappelijke waarden behoren.  

Die grondrechten zijn niet hiërarchisch. Daar waar zij botsen banen wij ons, als het goed is, 

een weg in dialoog. Uiteindelijk, voorbij het domein van de formele rechten, voorbij de 

hartstochtelijke verdediging van het eigen gelijk, gaat het om democratische gezindheid. 

Ieders gelijkheid voor de wet moet vorm krijgen in een betekenisvolle dialoog.  Willen 

overtuigen, de ander niet met macht tegemoet te treden maar met argumenten. Dat vraagt 

een volgehouden, hardnekkig opkomen, niet alleen voor vrijheid, ook niet alleen voor 

gelijkheid, maar vergeet de broederschap niet.  

 

Jacques Wallage   

  

 

  

 


