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Rob de Wijk: “Nederland heeft nog een
krijgsmacht die toegerust is op situaties 
zoals die in de Koude Oorlog en niet voor
huidige oorlogssituaties”

defensie 
in het vizier



JongerenCampagne 
PerspectieF

Politiek heeft alles met jou te maken!!!

Kars Veling bekend maken.

De ChristenUnie aan de 7e zetel helpen.

Dat zijn een aantal doelen met de jongeren-
campagne. PerspectieF gaat daar mee het
land in. Zaterdag 29 september hebben we
als campagneteam onze plannen bekend ge-
maakt aan het bestuur en commissies van
PerspectieF. Want alle plannen tot aan de
verkiezingen moeten aansluiten op de cam-
pagne. 

De denktank maakt een politiek pamflet die
de promotiecommissie kan gebruiken. Het
congres haakt in op de speerpunten van de
ChristenUnie en Perspex kondigt alle (extra)
activiteiten aan. Maar dat is nog lang niet al-
les. Ebate, www.perspectief.nu, perscontac-
ten en schooltouren zijn middelen die kun-
nen meehelpen.

Bovendien gaan we 3 dagen met 3 verschil-
lende routes zoveel mogelijk jongeren berei-
ken, dwars door Nederland. Overdag gaan
we ‘de straat op’ en ‘s naar jongeren toe (stu-
dentenverenigingen, jeugdclubs). En jij kan
meehelpen. 
De 3 routes zijn bijna rond.
1) Noord; in elk geval Assen, Groningen,

Zuidhorn, Buitenpost, Leeuwarden en
eindstation Zwolle

2) West; in elk geval Enschede, Almelo,
Deventer en ook Zwolle als eindstation

3) Midden; in geval Rotterdam, Utrecht, Bar-
neveld en Ede als eindstation

Wil je actief zijn in de voorbereiding of woon
in 1 van deze plaatsen en heb je in de weken
voor de verkiezingen (15 mei) tijd en zin om
campagne te voeren neem dan contact op
met Wietse de Boer (038-4226956).

PROMOTORS GEVRAAGD!!!

PerspectieF timmert hard aan de weg om in
heel Nederland bekent te worden! De promo-
tiecommissie doet aan standwerk, een Soostour
en Schooltour. Je kunt begrijpen dat we daar
veel mensen voor nodig hebben! 
Wil jij daaraan meewerken, dan kan dat!!! 
De promotiecommissie is de leukste commissie
en heeft nog veel mensen nodig. 

Meld je nu aan bij Hans Eilander: 
h-eilander@hetnet.nl

PerspectieF Café
Verschillende lokale en regionale werkgroepen
organiseren zogenaamde PerspectieF Cafés. 
Kijk voor een actueel overzicht van activiteiten
op http://www.perspectief.nu

Denktankdag; 

15 december 2001
Op 15 december bespreekt Denktank 
haar plannen voor het komende jaar. 

Ben je lid van de Denktank of ben je 
geïnteresseerd?
Kom dan op 15 december naar het 
partijbureau van de ChristenUnie. 
We beginnen om 11.00.

Voor vragen en / of opmerkingen kun je 

terecht bij: 

Marcel Bernard (marcel.bernard@12move.nl)
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Toen we met de redactie in maart van dit jaar een aantal thema’s voor Perspex gingen vaststellen keken
we naar de “Nederlands politieke relevantie”. We zijn tenslotte een politieke jongerenorganisatie. Het
vaststellen van interessante en relevante onderwerpen lijkt soms makkelijk maar je moet altijd maar
afwachten of het onderwerp bij het uitkomen nog altijd relevant is. 

Gezondheidszorg (vorig nummer) was zo’n thema. Op het moment dat wij bezig waren met het samen-
stellen van het themanummer gezondheidszorg, flapte minister Borst “Het is volbracht” eruit. 
In het maartnummer (3) had Roelof Bosma een interview met Jaap de Hoop Scheffer. Daarin kwam o.a.
naar voren dat partijvoorzitter Marnix van Rij tegen ‘Vrij Nederland’ in niet mis te verstane bewoording
had gezegd dat “Jaap de Hoop Scheffer nog één keer de kar mocht trekken, en dat het daarna tijd
wordt voor iemand ander”. Hoe deze broeders met elkaar van mening verschilden hebben we in de
afgelopen periode kunnen volgen. 

In het juninummer van dit jaar stond een verslag van Suzanne van Lokhorst. Boven het artikel stond de
kop: “Hoogtepunt Intifada moet nog komen”. Met foto’s op pagina 29 kondigden we in het vorige
nummer het oktobernummer aan, dat inmiddels het novembernummer is geworden. Hiervoor stond
het themanummer defensie gepland. Afspraken met minster De Grave en een legerofficier stonden al
gepland. De meeste onderwerpen stonden vast. Toen kwam 11 september. Afspraken stonden plotse-
ling niet meer zo vast in de agenda als voor de 11e september. Simcha Looijen die minister De Grave zou
interviewen kreeg helaas de mededeling dat de minister voorlopig geen interviews kon geven. Begrij-
pelijk, maar voor ons een gemiste kans. 

Toch hebben we ook na 11 september niet stilgezeten. Het thema defensie is actueel geworden. Naast
een interview met defensiespecialist Rob de Wijk een vraaggesprek met Aad Kamsteeg waarbij vragen
rond de aanslagen op Amerika het uitgangspunt vormen. Nog steeds actueel, of liever gezegd actueler
dan voorheen, is het vraagstuk over het Raketschild. Veel informatie ook over de activiteiten binnen
PerspectieF. Naast de thema’s die we in Perspex belichten, zijn er op vele fronten activiteiten en inspan-
ningen. Daarvoor hebben we steeds meer de inzet van onze leden nodig. Hoe meer stemmen we laten
horen hoe meer we gehoord worden. Laat horen wat het PerspectieF is!

Wim Kruyswijk

12
20

Scripta Hart voor Groen: 
‘Liefde voor de schepping is geen ‘facultatief extraatje’
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Rob de Wijk is defensiespecialist aan het instituut
Clingendael in Den Haag. Afgelopen tijd was hij vaak
in het programma Nova te zien en ook was hij in
oktober van dit jaar te gast in het Elfde Uur. In dit
artikel gaat het vooral over de veranderingen in het
Nederlandse leger en niet zozeer over het terrorisme
in Afghanistan. Perspex in gesprek met Rob de Wijk.

Waarom is de dienstplicht op den duur afge-
schaft?
In de eerste plaats heeft dit te maken met de taak-
verandering binnen de krijgsmacht. De krijgsmacht
ging van een verdedigende taak naar een crisisbe-
heersingstaak. In die tijd bekend als de zogenaamde
vredesoperaties. Toen bleek dat je de dienstplichti-
gen niet zomaar gedwongen op een vliegtuig kon
zetten naar een gebied om daar de vrede te handha-
ven. In de tweede plaats werd het systeem buitenge-
woon onrechtvaardig doordat de krijgsmacht steeds
meer ineenkromp. Maar heel weinig dienstplichtigen
waren nodig voor een plaats in het leger. Dit kon dui-
delijk in kaart gebracht worden door opiniepeilin-
gen. Minister Ter Beek heeft toen besloten om de

dienstplicht af te schaffen. Dat is zijn persoonlijk
besluit geweest. Hij heeft hiertoe besloten omdat hij
zag dat het draagvlak in de samenleving voor een
dienstplicht al kleiner werd. 

Wat zijn de gevolgen geweest van het afschaf-
fen van de dienstplicht?
De werving van nieuwe militairen zou een probleem
worden. Dat was in de tijd dat de dienstplicht afge-
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De laatste weken is het nieuws vooral

gericht op de bestrijding van terrorisme.

Na een paar verdachte besmettingen van

miltvuur in de Verenigde Staten, neemt

de regering van Nederland nu ook haar

maatregelen. Er is extra geld apart gezet

voor opsporing en vernietiging van terrorisme. Het ministe-

rie van Defensie heeft zelfs 6 Fuchs pantserwagens uit Duits-

land besteld. Met deze pantserwagens kunnen nucleaire,

biologische en chemische wapens opgespoord worden. 

schaft werd ook al bekend. Een zekere commissie
Meijer pleitte ervoor om de militaire dienst daarom
verplicht te houden. 
Van de ander kant gezien, moest het Nederlandse
leger ook met zijn tijd mee gaan. Er waren geen bin-
nengrenzen in Europa die veilig bewaakt moesten
worden. De band tussen de krijgsmacht en de veilig-
heid van ons grondgebied werd al minder. Dienst-
plicht stamt uit de Napoleontische tijd waarin het
belangrijk was om heel snel, enorme aantallen men-
sen onder de wapens te krijgen, om de eigen lands-
grenzen te verdedigen. Sinds een aantal decennia is
deze situatie drastisch veranderd. 

Hoe is het met het Nederlandse leger gesteld,
als je het vergelijkt met andere Europese lan-
den?
De kwaliteit van het leger is goed. Ik heb bijna weke-
lijks contacten op internationaal gebied. Vroeger
ben ik defensieplanner voor het ministerie van
Defensie geweest en heb toen ook  veel contacten
met andere landen gehad. In 1993 is Nederland met
haar Defensienota zeer vernieuwend bezig geweest.
Nederland ging toen over op een capaciteit georiën-

‘Wat de ‘capaciteit georiënteerde planning’ betreft,

zijn Nederland en min of meer Frankrijk trendsetters

in Europa, maar ook daarbuiten’
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teerde planning. Dit wil zeggen dat je de bewape-
ning niet afstemt op de potentiële militaire dreiging
van een ander land, maar dat je de capaciteit afstemt
op de specifieke taak die gesteld wordt.
Het accent hierbij ligt niet op het punt wie de vijand
is, maar hoe je optreedt, waar en onder welke
omstandigheden. Dit nieuwe systeem kent de Neder-
landse krijgsmacht dus vanaf 1993. Pas dit jaar zijn de
Amerikanen er mee begonnen om hun leger zo in te
richten. Wat deze capaciteit georiënteerde planning
betreft, zijn Nederland en min of meer Frankrijk
trendsetters in Europa, maar ook daarbuiten. Verder
heeft Nederland de omslag gemaakt naar een krijgs-
macht die ook ver van huis ingezet kan worden. De
wending richting een leger dat met zijn tijd meegaat
is gemaakt. Wel is het zo dat dit nog verder ingevuld
en geperfectioneerd moet worden. 

Wat is het sterkste onderdeel van onze krijgs-
macht als onderdeel van de NAVO?
Daar ligt een probleem. Op dit moment hebben we
dat niet echt. Een probleem waarvoor defensieplan-
ners vanaf het einde van de Koude Oorlog al
gewaarschuwd hebben. Een probleem overigens dat
niet alleen voor Nederland, maar voor alle NAVO-
landen geldt. 
Het is aan te nemen dat je in een ‘regulier’ conflict
verzeild raakt, zoiets als de Golfoorlog. Maar wat
nog waarschijnlijker is, is het feit dat je in een con-
flict verzeild raakt waarbij allemaal ‘irreguliere’ strij-
ders zoals guerrilla’s, terreurbewegingen, warlords
en ander groepen aanwezig zijn. We hebben dus
nog een krijgsmacht die toegerust is op situaties
zoals die in de Koude Oorlog of de Golfoorlog. Dat is
dus het grote probleem, ons leger en dat van veel
andere NAVO-landen zijn nog niet afgestemd op de
huidige oorlogssituatie.  NAVO-breed gezien zijn er
maar 5000 speciale eenheden, die voornamelijk uit
Amerika, de zogenaamde Delta-force, en uit Enge-
land komen, de SAS eenheden. De NAVO-landen
hebben op dit moment 3 miljoen militairen, waarvan
ongeveer 2% geschikt is voor het meest waarschijn-
lijk type conflict en dat is gewoon niet goed. 

De luchtmobiele brigade is hier een belangrijke
schakel in, terwijl er toch voor dit legeronder-
deel veel te weinig mensen zijn. Hoe komt dat?
Dat probleem ligt dus weer bij de werving. Het is
gewoon een feit dat dit soort beroepen niet door
iedereen aantrekkelijk wordt gevonden. Daar kan ik

me iets bij voorstellen, maar toch blijft het een bij-
zonder beroep. Als je naar Kosovo of Bosnië
gestuurd wordt om de vrede te bewaren, heb je een
ervaring voor je leven, volgens mij is dat positief.
Natuurlijk niet als je onder vreselijke omstandighe-
den terugkomt, maar die kans is niet zo groot. 

Hoe zou het leger in Nederland zich volgens u
moeten ontwikkelen?
Er moet een besluit genomen worden, welke een-
heid je echt wilt ombouwen tot een specifieke ope-

ratie eenheid. Ik vind dat de luchtmobiele brigade
dat moet zijn. Daar moet je een elitekorps van
maken, in combinatie met de commando’s van de
Koninklijke Landmacht. Zij moeten zich specialiseren
in bijzonder operaties. Ik pleit hier al jaren voor en
dit moet echt met grote voortvarendheid gestalte
krijgen. Helikopters spelen hierbij een grote rol en
de manschappen moeten speciale parachutespron-
gen aanleren. Deze aanpassingen kosten niet eens zo
heel veel geld. 

Als Amerika op den duur een beroep op ons
gaat doen, wat heeft het Nederlandse leger
hen dan te bieden in de strijd tegen het ter-
rorisme in Afghanistan?
Eigenlijk niet zoveel. We hebben een paar bijzonde-
re eenheden, zoals de commando’s. Daar hebben we
er een paar honderd van, maar die zijn eigenlijk drin-
gend nodig op andere plekken.
Ik zou er ook niet voor pleiten om ze naar Afghani-
stan te sturen maar naar gebieden waar ze het ter-
rein er goed kennen, zoals in Bosnië. Want daar zijn
ook eenheden nodig die elementen van het netwerk
van Bin Laden oprollen. Je moet dus een soort van
takenverdeling krijgen binnen de NAVO, voor elke
desbetreffende eenheid, want vergeet niet dat het
netwerk van Bin Laden in ongeveer vijftig landen
actief is.

eger in het vizier:

oken geweertje,maar
chot in de roos! door Jan Bernhard Dijkstra

‘De NAVO-landen hebben op dit moment 

3 miljoen militairen, waarvan ongeveer 2% geschikt

is voor het meest waarschijnlijk type conflict en dat

is gewoon niet goed’
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Bizar dat dit mijn eerste vragen waren voordat ik
dacht aan het menselijk en maatschappelijk drama
dat zich had afgespeeld. Ja, waarvan we allemaal
deelgenoot zouden worden, vanaf het moment dat
we het tweede vliegtuig zich in de tweede toren
zagen boren en het geheel met donderend geraas
ineenstortte. Grote stofwolken de lucht ingeblazen
werden. Mensen op straat niet meer wisten waar ze
het zoeken moesten. Dagenlang resoneerde de wei-
nig verheffende krachtterm ‘holy shit’ in mijn oren.
Het was de echo van de uitroepen van ooggetuigen
in New York, en ik had, met vele miljoenen anderen,
over hun schouder meegekeken door hun videoca-
mera’s. Maar ook zinnen van een heel ander kaliber
spookten rond in mijn hoofd. De woorden van een
berijming van psalm 2: “Wat drijft de volken? Wat
bezielt ze toch!  Wat is de waanzin toch die zij bedrij-
ven?!”

Film
Als ik mijn ogen dicht doe zie ik een filmscène. Een
flashback naar vervlogen tijden. Op een oneindige
vlakte bouwt een grote mensenmassa aan een hoge
toren. Ze slepen water aan, en leem. Ze bakken
tichels in de hete middagzon en metselen ze een
voor een op elkaar. Duizenden mensen staan er op
de steigers en bouwen de toren, hoger en hoger.
“Welaan”, zo roepen ze elkaar bemoedigend toe,
“laten wij ons een stad bouwen met een toren, waar-
van de top tot in de hemel reikt, en laten wij ons een
naam maken…niets van wat wij doen zal onuitvoer-
baar blijken, samen zullen we sterk zijn!” De toren
wordt hoger en hoger. De spits vervaagt al in de wol-
ken….

Met beide benen op de grond
De twin towers van Manhattan waren symbolen van
onze Westerse macht en roem, ja, symbolen ook van
Mammon, de geldgod?! Daarop had de westerse

Op 11 september 2001 lijkt de wereld even stil

te staan. Ik ben op de biologiefaculteit als het

alarmerende nieuws ons lab bereikt. Wàt zeg

je? Het WTC? Kidding?! Maar we staan als aan

de grond genageld. Turen op het beeldscherm

van de pc naar het laatste nieuws op teletekst, luisteren

naar de radio. De wereld staat op zijn kop. Is dit het begin

van het einde? Welke consequenties heeft dit voor de

wereldvrede, de wereldpolitiek en de wereldeconomie?

mens zijn vertrouwen gesteld. Als kaartenhuizen zijn
ze ingestort, hun bewoners verpletterend in hun val.
Tussen de toeschouwers zie ik mezelf staan. Verbij-
sterd. Misschien nog wel het meest door het feit dat
ik ook meer vertrouwen op die torens had gevestigd
dan ik wilde weten.

Kan de aanval op het WTC een vergelijking met de
toren van Babel aan? Is het een straf van God? Presi-
dent Bush wilde er niet aan geloven. Het was een laf-
fe daad van terroristen, daarmee uit! En dat is ook
zo! Maar er valt wel wat van te leren. Het is naïef om
te denken dat ‘Het Westen’ onaantastbaar, het Pen-
tagon ongenaakbaar, Manhattan onneembaar, en
het nieuws van de beurs op Wallstreet onmisbaar is.
Ik vond het schokkend om te ervaren hoezeer ook
mijn vertrouwen bij wijze van spreken op twee wan-
kele pijlers was gebouwd. Bij alle verdrietige ellende
is dan toch de winst geweest weer  met beide benen
op de grond te zijn gezet. En ik weet zeker dat dit
niet alleen voor mezelf weer eens hard nodig was.
Tot mijn spijt moet ik dat bekennen.

Moslims in Nederland
Op de avond van de aanslag moest ik naar Utrecht
voor een debat met drie moslimleiders in Nederland.
Het onderwerp was ‘Geloof in integratie’. Wat moe-
ten we met islamitische jongeren die tussen twee cul-
turen ‘gesandwiched’ worden? Is hier een rol voor de
moskeeën weggelegd? Hoe staat het met tolerantie,
met de beeldvorming? Een vreemde gewaarwor-
ding. Nadat we gelukkig gezamenlijk onze afschuw
hadden uitgesproken over de aanslagen in Amerika
die door geen enkel motief gerechtvaardigd konden
worden, deden we even alsof we in Nederland
gewoon door konden gaan. We debatteerden over
integratie van moslims, ontwetend nog over de
ophanden zijnde spanningen en agressie van sommi-
ge Nederlanders, onwetend nog van talloze enquê-
te-uitslagen die de zaak eerder kwaad dan goed zou-
den doen.

Dichtbij huis
Na een bewogen middag en avond struikelde ik ‘s
nachts bij aankomst in mijn woonplaats Lelystad nog
bijna over een berg bloemen voor het station.
“Renaldo, why?” Zo luidde de hartenkreet die met
krijt op de stoep was geschreven. De volgende och-
tend vernam ik van de dodelijke steekpartij die zich
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op dezelfde 11de september voor het station had
afgespeeld. 

Woensdag 12 september gingen zes van mijn potige
buurjongens met opgestroopte mouwen onze buurt
verlossen van een stel hangjongeren die de boel
onveilig maakten, herrie produceerden, bier dron-
ken en drugs dealden. Er ging een e-mail naar de
burgemeester: we zouden het heft in eigen hand
nemen, want de politie gaf standaard niet thuis:
“geen surveillancewagen beschikbaar”, heette het. 

Bloedserieuze ernst
Twee dagen nieuws, dichtbij, in de buurt of via satel-
lietverbindingen in de huiskamer. Allemaal geweld,
daden van agressie. Boosheid en verdriet. In het
groot en in het klein. In wat voor een wereld leven
wij? Er zijn er die nog geloven in de goedheid van de
mens en de maakbaarheid van de samenleving. Wij
hoeven die illusie niet te hebben. Maar dat wil net
zeggen dat we onze inspanningen maar moeten
stopzetten. Dat PerspectieF beter kan ophouden te
bestaan. Dat de ChristenUnie wel kan inpakken, en
de rest van de politieke partijen erbij… We hebben
als mensen een opdracht. Maar we weten ook dat
het een Ander was die zei: “Zie, Ik maak alle dingen
nieuw!”

Wie met politiek bezig is staat zomaar midden in het
leven. En wie midden in het leven staat zal zien dat
bijna alles tot politiek te herleiden is. “Politiek gaat
om macht”, zo zei de Duitse socioloog Max Weber
vroeger al. Twee dagen nieuws zijn al genoeg om je
daarvan te overtuigen. Politiek is daarom zo boei-
end, maar tegelijk ook zo vermoeiend. Het is geen
spelletje, maar bloedserieuze ernst. Denk aan Was-
hington en New York, Israël en de Palestijnen, maar
ook de ordinaire strijd binnen de CDA top, de dood-
gestoken Renaldo voor het station, de machteloos-
heid van de politie om overlast van hangjongeren te
bestrijden en de buurt die dan maar het recht in
eigen hand gaat nemen…

Idealen
Straks komen de verkiezingen er weer aan. We
hopen op een betere toekomst. We hebben idealen.
Gelukkig! De ChristenUnie heeft ze, PerspectieF
heeft ze. Maar ook D66 met de gekozen premier
waar niemand op zit te wachten, Leefbaar Neder-

land met een dubieuze kandidaat-lijsttrekker, de
VVD inclusief Zalmnorm, het CDA zonder De Hoop,
Partij van de Arbeid zonder Kok, GroenLinks zonder
Singh Varma en de SP, volgens velen levend in
sprookjesland met onbetaalbare idealen. Straks barst
de strijd in alle hevigheid los. En PerspectieF gaat
volop meedoen. Met een eigen jongerencampagne.
Met, als ze het slim aanpakt, veel publiciteit. Najaar
2001 en voorjaar 2002 moeten de boeken ingaan als
de seizoenen waarin PerspectieF zich definitief op de
politieke landkaart heeft gezet. Met veel enthousias-
me en veel inzet van Perspectievelingen!

Afscheid
Zonder mij. Althans, in de hoedanigheid van Perspec-
tieF voorzitter. Afgelopen zomer heb ik moeten
besluiten mijn functie neer te leggen. Als Onderzoe-
ker in Opleiding was ik aangeland bij de afronding
van mijn promotieonderzoek aan de biologiefacul-
teit van de Universiteit van Amsterdam. Na 4 jaar
hard werken moest er voor de Kerst een proefschrift
komen, Deo volente gevolgd door een promotie in
het voorjaar. Dat eiste van mij een vrij acute radicale
keuze. Voorzitterschap en promotieperikelen ver-
droegen zich niet langer met elkaar. Toen besloot ik
de fakkel over te dragen aan andere bestuursleden.
In het bijzonder aan Bert Heuvelman en Frank Visser.
Ik heb in hen het volste vertrouwen dat ze zich van
die taak goed zullen kwijten. In het voorjaar hopen
zij hun verantwoordelijkheid over te dragen aan een
nieuwe voorzitter. Heb je interesse? Twijfel niet,
maar bel eens met Bert, Frank of Wietse!

In totaal heb ik me elf jaar actief mogen inzetten in
een politieke jongerenorganisatie, eerst voor de
GPJC en later voor PerspectieF. Nu het moment dicht-
bij is waarop PerspectieF zich moet gaan bewijzen
neem ik met pijn in mijn hart afscheid. Het was een
heel erg drukke, maar ook heel toffe tijd! Langs deze
weg wil ik iedereen met wie ik zo prettig heb kun-
nen samenwerken, bedanken voor die goede, leerza-
me, intensieve en ook gezellige tijd. En voor het in
mij gestelde vertrouwen. PerspectieF zal altijd mijn
warme belangstelling houden! 

En nu op naar de verkiezingen! Adieu!

ieF-voorzitter neemt afscheid

en de toeschouwers 
mezelf staan. Verbijsterd…”
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Hoe zou u de term terrorisme willen definië-
ren? 
Dat is een goede vraag. Ik geef wel eens les op de
Evangelische School voor Journalistiek en daar heb ik
wel eens de vraag gesteld wat het verschil is tussen
terrorisme en vrijheidsstrijd en recht van
verzet/opstand. Je krijgt dan heel verschillende ant-
woorden, al naar
gelang de vraag waar
iemands sympathie
ligt. Kenmerken van
terrorisme zijn in ieder
geval dat het politieke
doel de middelen hei-
ligt en ook niet-
betrokkenen bij de
strijd worden betrok-
ken. 

Is de antiterrorismecoalitie van president Bush
wel serieus te nemen als iemand als Arafat er
deel van uit maakt. Is het echt een coalitie
tegen het terrorisme? 
Het ligt er maar aan met welk doel zo’n coalitie
wordt gevormd. Als je een beperkt doel hebt geko-
zen, kun je meer medestanders krijgen. Als je het
doel gaat uitbreiden, vallen er weer medestanders

De val van de Twin Towers bleek ook het begin van een

nieuwe oorlog. De vijand heette terrorisme. De vijand heeft

nu een naam en gezicht: Afghanistan en Osama Bin Laden.

Veel mensen menen hierin de verpersoonlijking van de islam

te zien als nieuwe vijand van de wereldvrede. Is dit zo? 

En welke plaatst moeten christenen hierin dan hebben? 

Een gesprek hierover met Aad Kamsteeg, hoofdredacteur 

van CV-Koers en buitenlandcommentator voor het 

Nederlands Dagblad.

af. Zolang het doel is Osama Bin Laden en zijn orga-
nisatie te bestrijden, kun je heel wat medestanders
krijgen. 

Zou u de islam een gevaar voor de wereldvrede
willen noemen of zou u dat zeggen van 
sommige moslims?

Ik probeer die twee
zaken inderdaad altijd
te scheiden. Je hebt de
grote massa van isla-
mieten, dan de funda-
mentalisten onder hen -
de mensen die een
strenge, orthodoxe uit-
leg van de Koran geven,
en dan binnen die kring

van fundamentalisten weer de jihadisten. De jihad is
de heilige oorlog. Dat zijn de mensen van Bin Laden.
Die zeggen: De koran draagt ons op een heilige oor-
log te voeren, niet alleen een geestelijke, maar ook
een gewelddadige strijd tegen ongelovigen. Daarbij
gaat het vooral om de ongelovigen in het Midden-
Oosten, om de Amerikanen, die bijvoorbeeld militai-
ren in Saoedi-Arabië hebben gestationeerd. Men
haat Amerika, mede omdat de Verenigde Staten de
Joodse Staat overeind houden. 
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“Op 11 septembe
werd Amerika in he

‘Kenmerken van terrorisme zijn in ieder 

geval dat het politieke doel de middelen 

heiligt en ook niet-betrokkenen bij de 

strijd worden betrokken’

Door Simcha Looijen
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r 
et hart getroffen”

Hoe is de opkomst van het fundamentalisme te
verklaren?
Het is een vrij complex geheel. In de eerste plaats is
er een gevoel van bittere teleurstelling. De aanvan-
kelijk zo succesvolle islam heeft uiteindelijk niet
gebracht waar de mensen op hoopten: een wereld-
rijk, welvaart. In plaats daarvan voelt men zich terug-
gedrongen door westerse
landen. 
In de tweede plaats heerst
in verschillende landen,
zoals Algerije, grote
armoede. Veel jongeren
kunnen geen werk krijgen
en dan zeggen de mullahs, de geestelijke leiders: dat
komt allemaal omdat jullie de zuivere leer van de
Koran hebben verlaten. Jullie moeten terug naar de
zuivere leer. 

Hoe is het te verklaren dat de bevolking in de
islamitische landen zo anti-Amerikaans is en de
leiders Amerika in veel opzichten hun zin
geven?
De leiders denken aan hun nationale belangen, ter-
wijl delen van de bevolking – zoals gezegd – geïrri-
teerd zijn door een combinatie van frustratie over
eigen economisch achterblijven en de arrogantie van

de Amerikaanse macht in het Midden-Oosten. Neem
nu Pakistan. De leiders wilden van de Amerikaanse
sancties af en van Bin Laden. Fundamentalisten daar-
entegen zien in Bin Laden een soort David tegen
Goliath Amerika. En dus verbranden ze Amerikaanse
vlaggen. 

De paus heeft christe-
nen en moslims opge-
roepen om samen te
bidden tot de ene,
almachtige God. Is het
een typisch verschijnsel

van deze tijd dat ‘goden’
en godsdiensten door elkaar worden gehaald? 
De paus zal die oproep wel bedoeld hebben als een
poging om te benadrukken wat moslims en christe-
nen gemeenschappelijk hebben, namelijk een geloof
in de Schepper, om zo bruggen te kunnen slaan.. 

Maar je kan toch niet samen bidden tot dezelf-
de God? 
Nee. Je hebt niet dezelfde God. Allah is niet de Vader
van de Here Jezus Christus. Maar je kunt natuurlijk
wel andere dingen samen doen. Probeer uit te vin-
den wat je gemeenschappelijk hebt: eerbied voor de
Schepper bijvoorbeeld. 

‘Fundamentalisten zien in 

Bin Laden een soort David tegen

Goliath Amerika’
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Tolerantie en respect voor elkaar hebben is nor-
maal. Maar kan het gevaar niet ontstaan dat je
vanwege de tolerantie het kwaad bijna niet
meer bij de naam kunt noemen? Men durfde
Bin Laden nauwelijks te noemen als de schuldi-
ge van de aanslag,
omdat hij moslim
is en je daarmee
indirect de mos-
lims beschuldigt. 
Het gevaar is dat je
bij het veroordelen
van Bin Laden alle
moslims over één
kam gaat scheren en dat moet natuurlijk vermeden
worden. Ik ben zelf allerminst een kenner van de
Koran, maar ik heb er wel het nodige over gelezen.
Dan blijkt dat de laatste levensperiode van de pro-
feet Mohammed en daarom ook de latere teksten in
de Koran agressiever zijn dan de eerste. Gematigde
en radicale moslims kunnen zich m.i. dan ook beiden
op de Koran beroepen. Ook als het om de verhou-
ding tot joden en christenen gaat. Er staan teksten in
die allesbehalve plezierig zijn om te lezen.  

Maar men kan uit de bijbel toch ook bijbeltek-
sten plukken en die voor eigen doeleinden
gebruiken? 
In de Koran gaat het om losse teksten, die je los van
de context kunt lezen. Bij de Bijbel gebeurt dat ook
wel, maar het mag niet. De Bijbel is één geheel. Eer-
biedig je dat beginsel, dan is niet vol te houden dat
het christelijk geloof een agressieve godsdienst is.

Dat christenen – denk aan de Kruisvaarders, denk
aan Noord-Ierland - de Bijbel misbruikten, is wat
anders. 

De term ‘oorlog’ is de laatste tijd veel gevallen.
Zijn wij echt in
oorlog? 
,,In juridische zin
zijn wij niet in oor-
log. Als je in oorlog
bent, moeten parle-
menten een oor-
logsverklaringen
ondertekenen. Dat

is in Amerika of Nederland niet gebeurd. Wat wordt
met dat begrip bedoeld? Precies hetzelfde als dat we
in oorlog zijn met aids of drugs. In die zin is het oor-
log, namelijk tegen het internationale terrorisme.
Overigens verklaarden de terroristen Amerika wel
met zoveel woorden de oorlog.’’

Mag Nederland nog wel steun weigeren nu arti-
kel 5 van de NAVO in werking is gesteld?
,,Een aanval op een van de bondgenoten is een aan-
val op allen. Je zit in een bondgenootschap of je zit
het niet. Mocht Amerika om militaire steun vragen,
dan heeft Nederland nog wel een eigen verantwoor-
delijkheid. Nederland kan zeggen: dat wat u vraagt,
kunnen wij helaas niet leveren.’’ 

Denkt u dat Bin Laden de reactie van de Ver-
enigde Staten onderschat heeft?
,,Ik denk dat hij gehoopt heeft een grote oorlog te

‘Als regering moet je – ter wille van de 

gerechtigheid - soms terugslaan’
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kunnen ontketenen tussen zoveel mogelijk islamiti-
sche staten en de Amerikanen. Ik denk dat dit hem
fors is tegengevallen. Bush heeft al met al beheerst
gereageerd en daardoor veel regimes aan zijn kant
heeft  gekregen. In feite is Afghanistan helemaal geï-
soleerd. Het enige regime dat de Taliban nog erkend
is Pakistan en dat gebeurt alleen om de noodzakelij-
ke contacten te kunnen onderhouden. Saoedi-Arabië
en de Verenigde Arabische Emiraten hebben de con-
tacten verbroken. Bin Laden hoopt op de massa van
de islamitische volken. Die moeten in opstand komen
tegen regimes die de Verenigde Staten steunen.
Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd.’’ 

Hoe is het te verklaren dat de Taliban niet toe-
geeft aan de eisen van de V.S.? Dat lijkt nu
gewoon op zelf-
moord.
,,Wij hebben de nei-
gen ervan uit te
gaan dat iedereen in
de wereld op dezelf-
de manier denkt als
wij. Wij wegen het
één tegen het ander
af. Welke belangen
hebben we? Maar
met de Taliban hebben we echt te maken met religi-
euze fanatici. Bin Laden heeft tegen de Russen
gevochten. Hij is hun gast. Hij is hun vriend. Hij finan-
ciert hen. En dan zijn ze bereid dwars tegen de Ame-
rikaanse eisen in te gaan.’’ 

Rusland is erg meegaand met de Verenigde Sta-
ten. Moeten we constateren dat de Russen
geen macht meer hebben?
,,In de eerste plaats zijn ook de Russen bang voor de
terroristen. Voor hen zitten die in Tsjetsjenië. Ze zijn
bang voor de moslimfundamentalisten die zich n de
Centrale Aziatische republieken van de voormalige
Sovjetunie bevinden. In de tweede plaatst wil Poetin
natuurlijk geaccepteerd worden in Europa. Rusland
wil lid van de NAVO worden. Rusland denkt in ter-
men van nationaal belang. De Russen zeggen dat de
Koude Oorlog voorbij is. Dat is natuurlijk ook zo. Hij
wil van de gemeenschappelijke dreiging gebruik
maken om nationale doelstellingen te verwezenlij-
ken. ‘’ 

Mogen christenen voor vergeldingsacties zijn
als zij denken aan de woorden van Jezus:  Slaat
iemand u op uw linkerwang, keer hem dan ook
uw rechterwang toe?
,,In de eerste plaats: de Bijbel is nooit met zichzelf in
tegenspraak. Er staat ook dat de overheid het
zwaard mag hanteren. Er mogen politie en militairen
worden ingezet. Paulus vindt de aanwezigheid van
een leger zo normaal, dat hij zelfs adviezen aan mili-
tairen geeft. De woorden van de Here Jezus gelden
in de persoonlijke ethiek, voor jou en mij. Toch heb-

ben ze wel degelijk ook een boodschap voor de
internationale politiek. Als regering moet je – ter wil-
le van de gerechtigheid - soms terugslaan. Tegelijk
moet je bedenken dat je in dit geval de Afghanen tot
vriend moet maken. Ik geloof dus niet dat Bush kan
volstaan met militaire acties. Hij moet ook op zoek
naar het antwoord hoe hij de islamitische massa’s  tot
zijn vrienden kan maken.’’ 

In welk opzicht is de wereld nu echt veranderd
na 11 september?
,,Blair trekt een vergelijking met wat er direct na de
Tweede Wereldoorlog gebeurde. Er ontstonden
nieuwe allianties, nieuwe vriendschappen, nieuwe
rivaliteiten ook. Iets dergelijks kan nu weer gebeu-
ren. 

En verder is Ameri-
ka niet meer
dezelfde. Amerika
is nu in eigen land
getroffen. Ameri-
kanen konden
altijd denken dat
ze op een eilandje
zaten en dat oor-
logen zich elders
afspeelden. Als

het elders te slecht ging, vuurden ze een paar kruis-
raketten af. Maar op 11 september werden ze in hun
eigen hart getroffen. Daarom zullen de Verenigde
Staten zich intensief met de buitenwereld blijven
bemoeien.’’ 

En in welk opzicht is de Nederlandse samenle-
ving veranderd? Gaan we nu een onderscheid
krijgen tussen de islam en de anderen?
,Ik denk dat we inderdaad onderscheid moeten
maken tussen islam en islamieten. Aan de ene kant
mag je van de islamieten vragen hoe zij staan tegen-
over de agressieve uitleg van bepaalde teksten in de
Koran door Bin Laden en andere jihadisten. Je moet
eerlijk en duidelijk zijn tegenover moslims. Je mag
van hen vragen de aanslag openlijk te veroordelen
als in strijd met de islam. Zij mogen van mij vragen
om het geweld in Noord-Ierland principieel te ver-
oordelen. 
Maar tegelijk zouden wij meer kunnen doen om
vriendschappelijke contacten met moslims aan te
gaan. We kennen moslims meestal niet. We zien ze
voorbij lopen, maar we hebben geen contacten. Dus
dan zie je ze snel als vijanden. Ik denk dat we veel
van hen kunnen leren als we samen zouden optrek-
ken. Op die manier kan de overgrote meerderheid
worden losgeweekt van de extremisten. Als we gaan
schelden of moskeen gaan besmeuren, doe je het-
zelfde als de extremisten. 
Menselijk contact zoeken is trouwens christenplicht.
Een ideologie kun je haten. Mensen moet je liefheb-
ben.’’

‘Als we gaan schelden of moskeen gaan 

besmeuren, doe je hetzelfde als de 

extremisten’
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hierover kernachtig samen. Haat roept haat
op, en zo ontstaat er een spiraal van haat. De
spiraal van haat is slechts op één manier te
doorbreken: liefde overwint de haat. Als
iemand jou slaat, verwacht hij een slag terug
en geen liefde en juist in dat onverwachte zit
de kracht. Niet een tik terug geven, maar de
andere wang aanbieden of een kus retourne-
ren, is het antwoord. Jezus legt ook nadruk-
kelijk uit hoe zwaar dit is. Terugslaan is veel
natuurlijker en dus moet je dat als christen
niet doen. Jouw vrienden tof bejegenen is

logisch en iedereen doet dat. Christenen dienen gans
anders te zijn en juist ook hun vijanden lief te hebben.

Er zijn christenen die op grond van deze woorden van
Jezus elk gebruik van geweld verbieden en duidelijk moge
zijn dat ook ik het wenselijk zou vinden dat er nooit meer
geweld zou zijn. Daarmee is echter niet alles gezegd. Aller-
eerst is het spannend om te zien hoe Jezus Zelf om ging
met Zijn visie op geweld. Welnu, de Schriften openbaren
het. Bij Zijn arrestatie wordt Jezus Zelf geslagen en nu gaat
het spannen: zou Hij nu Zijn andere wang toedraaien?
Neen, zeker niet. Hij vraagt: “Waarom slaat u mij?” Zijn
eigen gebod om degene die slaat de andere wang toe te
keren, past Hij Zelf niet altijd toe. Onrecht vraagt om een
rechtvaardiging. We hoeven als christenen dus geen zap-
peltjes te worden die over zich heen laten lopen. We
mogen om een rechtvaardiging van onrecht vragen, zo
leert ons Jezus’ vraag aan de slaande soldaat. Voordat je de
wang toekeert, moet je even de motieven van het slaan
beproeven, voordat je een christelijke reactie gaat geven… 

Ook Paulus heeft over dit thema nagedacht. Nadrukkelijk
leert hij de christenen dat zij zichzelf niet moeten wreken,
omdat de wraak aan God toekomt en God het kwaad zal
vergelden. Oppervlakkige lezing van Romeinen 12 zou tot
de conclusie kunnen leiden, dat Bush en anderen het hun
aangedane kwaad niet mogen vergelden, omdat God
gezegd heeft dat dat Hem toekomt en dat Hij dat zal doen.
In het volgende hoofdstuk (de hoofdstukindeling is niet
door de Bijbelschrijvers gemaakt!) legt Paulus uit hoe God
het kwaad zal vergelden: de overheid is Gods dienares om
het kwaad te vergelden, waartoe zij zelfs het zwaard uit
Zijn hand gekregen heeft. God vergeldt het kwaad via de
overheid die daartoe van Hem de bevoegdheid gekregen
heeft.
Overigens kunnen wij thans dit Schriftgetuigenis niet van
ons werpen door te verwijzen naar het paarse (en mitsdien

Drie merkwaardige gebeurtenissen
vormen de aanleiding tot deze
column. In de eerste plaats de
wereldschokkende en duizenden
doden kostende aanslag van 11 sep-
tember jl. In de tweede plaats de
Israëlschokkende eerste moord op
een Joodse minister. In de derde
plaats het de Nederlandse christe-
nen schokkende gevecht tussen
twee vertegenwoordigers van de
ChristenUnie.
Over de eerste gebeurtenis staat dusdanig veel in de kran-
ten dat ik u slechts daarop wil wijzen.
Over de tweede gebeurtenis één citaat van Ze’evi’s (de
doodgeschoten minister) zoon tijdens de begrafenis
gericht tot premier Arik Sharon: “Arik, oude strijdmakker
van mijn vader, ik hoop dat je hem zal wreken, zoals hij jou
zou hebben gewroken.”
Over de derde gebeurtenis één citaat uit het NRC-Handels-
blad van 19 oktober jl.: ‘Bij Hendriks (“ik voel me beroerd”)
is het geheugen minder scherp, maar één ding weet hij
zeker: Van de Woestijne keerde hem niet de andere wang
toe. “Ik heb zelf ook klappen gehad.”’
Alle drie hebben te maken met één thema: wraak, verzoe-
ning en/of vergelding. 

Met betrekking tot de eerste gebeurtenis wordt het voor
christenpolitici een spannende vraag: wat moet ons ant-
woord zijn? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat die reactie
in overeenstemming is met de Schriften die wij centraal
hebben staan?
De tweede gebeurtenis toont ons hoe Gods verbondsvolk
‘oog om oog, tand om tand’ nog steeds als rechtsbeginsel
hanteert. Wraak is naar het inzien van de zoon van de
gestorven minister het gepaste antwoord op de moord van
zijn vader.
De derde gebeurtenis toont ons een christen die een ande-
re christen heeft geslagen en vervolgens verbaasd lijkt te
zijn dat de ander hem niet de andere wang toegekeerd
heeft.

Welnu, Jezus heeft over het verbindende van deze drie
gebeurtenissen wel het één en ander gezegd en centraal in
Zijn boodschap staat dat liefde haat (waarschijnlijk toch
een van Bin Ladens grotere drijfveren) overwint. Het mooie
lied van de dito zangeres Charlotte Hochlund  “Only love is
the answer, in a world full of hate,” was vroeger dikwijls op
de radio te horen en daarmede vatte zij Jezus’ verhalen

Column WANG O
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helaas niet confessionele’ karakter) van onze regering.
Toen Paulus de regering Gods dienares noemde, was er
sprake van een regering van de Romeinse keizers waarbij
bij wie de van godsdienst vervreemd lijkende Kok nog
redelijk christelijk lijkt te zijn.
Een christen dient dus de misdadiger persoonlijk het kwaad
te vergeven (waarbij hij niet over zich heen hoeft te laten
lopen!), maar daarmee is het kwaad nog niet weg. Het
dient nog vergolden te worden en dat doet God door Zijn
dienares, namelijk de overheid, die daartoe desnoods het
zwaard moet gebruiken.
Mooi in onze (op de christelijke beginselen gebaseerde)
rechtsstaat is, dat het in de praktijk ook zo werkt. Als
iemand bijvoorbeeld mijn laptop steelt, dien ik dat per-
soonlijk te vergeven en het delict aan te geven bij de poli-
tie, die vervolgens de vervolging ter hand neemt en een
passende straf oplegt. In ons rechtsstelsel is eigenrichting
(zelf de dader een passende tik geven) ten enenmale ver-
boden, hetwelk recent duidelijk werd toen een vader vijf
jaar gevangenisstraf kreeg voor het in een opwelling dood-
steken van de pedofiel die zijn zoon veel psychische proble-
men gegeven had.  

Bij mij begint af en toe de angst groot te worden, dat chris-
tenen de liefde te veel centraliseren in alle verhoudingen.
Natuurlijk is liefde Gods grootste gave en zal er na deze
wereld niets dan een Liefdesrijk zijn, hetwelk zich in deze
tijd al een baan breekt. Desalniettemin, desniettegenstaan-
de, overmits we als christenen nooit in eenzijdigheden
mogen vervallen, dienen we goed na te gaan welke rol
wraak en toorn in de Bijbel spelen. De overheid dient, zo
leerden wij van de heilige Paulus, namens God het kwade
te wreken, maar daar is nog niet alles mee gezegd. In de
Openbaring aan Johannes zien wij de gelovigen God vra-
gen hoe lang Hij nog wacht met Zijn wraak. De gelovigen
roepen God op om in actie te komen om al het foute met
wortel en tak uit te roeien. God is niet alleen een God van
liefde, God is ook een God van wrake en van toorn. Gods-
beelden schuiven doorlopend, en de laatste tijd in onze
kringen vooral naar de liefdevolle kant. De Bijbelse Godso-
penbaring is echter veel breder en rijker en vooral span-
nender. God is een God Die liefheeft, maar ook terdege
wreekt en toornt, rechtstreeks of via zijn overheden. 
Mensen zijn naar Gods beeld geschapen. Om zo veel moge-
lijk beelddrager Gods te zijn, dienen wij de liefde na te
streven, doch ook de wraak. In dat kader wordt het aan-
vankelijk onbegrijpelijke gebed in Openbaring en ook pas-
sages in sommige wraakpsalmen iets begrijpelijker. Was
het geen grote daad van liefde om in bijvoorbeeld 1943 te

bidden of God Hitler zo snel mogelijk kapot wilde maken?

Christenen moeten geen zappeltjesbeeld van God ontwik-
kelen en zelf ook geen zappeltjes worden. God openbaart
Zich in het Nieuwe Testament in Jezus, Die Zich weliswaar
nooit gewroken lijkt te hebben, maar in Zijn gesprekken
met foute mensen nadrukkelijk scheldwoorden bezigde als
‘adderengebroedsel’ en ‘stinkende graven’. Voorts open-
baart God Zich - voornamelijk in het Oude Testament en bij
het lijden van de Here Jezus - als een God Die onrecht niet
over Zijn kant laat gaan.

En Bush? Bush staat aan het hoofd van de overheid die zo’n
zesduizend onschuldige burgers verloren heeft door een
criminele actie van mensen die bij de daad gestorven zijn,
en - zo schijnt bewezen te zijn - een grote organisatie ach-
ter zich hebben staan. Bush dient zijn taak als hoofd van
een dienaresse Gods te verstaan en alle verantwoordelijken
voor het gerecht te halen, ‘dead or alive’.  
Joden hebben nog steeds het ‘oog-om-oog’-beginsel cen-
traal staan en soms krijg ik de indruk dat dat beginsel sinds
1948 noodzakelijk is om te midden van een grote groep vij-
anden te kunnen overleven. 

De opmerking van de ChristenUnie-vertegenwoordiger
Hendriks getuigt van een merkwaardige visie. Hij begint
een fractiegenoot te meppen en is vervolgens verbaasd dat
die fractiegenoot niet de andere wang toekeert. Zo kan
Jezus Zijn woorden nooit bedoeld hebben… Hopelijk
begrijpen Bush en Blair het beter en gebruiken zij hun gro-
te verantwoordelijkheid “tot straf der bozen en bescher-
ming der vromen” (citaat artikel 36 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis). Omdat voorkomen beter is dan gene-
zen, lijkt het mij geen slechte of onbijbelse gedachte om de
elf-september-ramp als aanleiding te gebruiken om de (nu
nog slechts sluimerend) dreigende derde wereldoorlog tus-
sen de ‘westerse’ en de islamitisch fundamentalistische lan-
den veel moeilijker of liefst onmogelijk te maken.

F WRAAK

Mr. C.M. Verkade 
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Een raketschild houdt geen vliegtuig tegen. Met dit simpele

argument lijkt de discussie over Amerika's National Missile

Defense-program, zoals het ruimteschild officieel heet, van

de agenda verwijderd te zijn. Bush' stokpaardje, waarop hij

ook zijn recente reis naar Europa maakte, staat voorlopig op

stal. Eerst moet er maar eens fors geïnvesteerd worden in 

terreurbestrijding. Toch is de recente aanval op de Verenigde

Staten voor een deel juist koren op de molen van 

voorstanders van het NMD. Zeker nu blijkt dat Al Qaida met

de Russische Maffia heeft onderhandeld om kernwapens te

bemachtigen zal dit technisch lastig haalbare plan misschien

toch weer hoog op de agenda komen te staan.

Al enkele dagen na de aanslagen op het WTC ging
de lobby van de Amerikaanse regering voor een
raketschild gewoon door. De UnderSecretary of State
meldde in Rusland dat een NMD weliswaar niet
tegen aanslagen beschermt, maar dat die aanslagen
wel laten zien dat het zaak is om zich meer te
beschermen. Maar waartegen eigenlijk? 
Is er nog een reële kernwapendreiging? Jawel, zeg-
gen de Amerikanen. Vooral van 'rogue-states' (schur-
kenstaten) als Noord Korea, Pakistan of Irak. Con-
creet worden ook Oekraïne, India, Israël, Zuid Korea,
Argentinië, Brazilië, Iran en Libië genoemd als lan-
den die in staat zijn kernwapens te produceren of
dat op korte termijn kunnen. Niet alle van deze lan-
den vallen onder de noemer schurkenstaten, maar
voor George Bush is het reden genoeg een raket-
schild te willen bouwen dat Amerika en haar "vrien-
den en bondgenoten" beschermt tegen aanvallen
van schurken. 

Top-priority
Waar Clinton een beslissing over een raketschild nog
wist uit te stellen maakte Bush bij zijn aantreden dui-
delijk dat het schild top-priority heeft. Dat nu wordt
betoogd dat een raketschild geen aanslagen voor-
komt mag geen verhindering zijn, vindt Bush.
Natuurlijk, er komt meer aandacht voor terrorisme.
Bush heeft vlak na de aanslagen ingestemd met een
verschuiving op de begroting. Minder geld voor zijn
NMD en meer geld voor terreurbestrijding. Maar nu
Pakistan ook medespeler is in de oorlog tegen
Afghanistan (80% van de bevolking spreekt zich uit
voor Osama Bin Laden) zal Bush ook weer wijzen op
de atoomproeven die Pakistan in 1998 deed, en op
het feit dat noch India, noch Pakistan in 1996 het
Algemeen Kernstop Verdrag (CTCT) ondertekenden.

Koude Oorlog
Struikelblok voor Bush kan zijn dat Amerika in 1972
met Rusland het Anti-Ballistic Missile-verdrag teken-
de. Dit product van de Koude Oorlog gaf de eigen-
schappen van die oorlog ook duidelijk weer. Omdat
zowel Amerika als de Sovjet-Unie overtuigd waren
van de onwenselijkheid van een vernietiging van bei-
de landen spraken ze af om zich niet te verdedigen
tegen kernwapens. Dit lijkt onlogisch, maar het
werkte uitstekend omdat de wapenwedloop er mee
gematigd werd. Als een land zich niet verdedigt
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tegen de wapens van de ander, dan zal de ander ook
minder zijn best doen technieken te ontwikkelen om
langs een verdediging heen te komen. Bush echter
vindt het ABM-ver-
drag achterhaald.
Hij wil er vanaf en is
bereid zich uit het
verdrag terug te
trekken om zo een
raketschild toch
mogelijk te maken.
"We moeten de
beknelling van het
ABM Verdrag ach-
terlaten. Het houdt
een relatie in stand
die is gebaseerd op
wantrouwen en wederzijdse kwetsbaarheid. Dit Ver-
drag negeert de fundamentele doorbraken in de
technologie van de afgelopen 30 jaar. Het weer-
houdt ons van het verkennen van alle opties om ons
te verdedigen tegen de bedreigingen die op ons en
onze vrienden en bondgenoten afkomen."
Breuk van het ABM-verdrag lijkt een dreiging op te
leveren, maar de Russen verzekeren dat er geen
ruzie zal komen. Een paar dagen na het bezoek van
de Undersecretary meldde de Russische Generaal
Yuri Baluyevsky: "Ik kan u verzekeren dat onze rela-
ties zullen blijven, ongeacht de vraag of de US zich
terugtrekken van het ABM-verdrag." Een terugtrek-
king "zal deze rela-
ties van vertrouwen
niet beïnvloeden.". 

Dreiging
Dat de eigenlijke
bedreiging al lang
niet meer van Rus-
land komt wordt
wel duidelijk door
dit soort uitspraken. De vraag is dus of er nu van
schurkenstaten een bedreiging uitgaat die zo sterk is
dat het bouwen van een ruimteschild noodzakelijk is.
Uitspraken van regeringsleiders daar en informatie
van de inlichtingendiensten geven aan dat zij in staat
zijn om kernwapens te maken en dat ze die zelfs al
hebben. Toch is het de vraag of de daardoor ontsta-
ne milde Koude Oorlog (noem het een Lauwe Oor-
log) tussen de VS en die schurkenstaten zo onwense-
lijk is. Amerika is in staat om al deze staten stuk voor

stuk plat te bombarderen en dat weten ze daar ook.
Daarom zal er niet heel erg veel agressie met kern-
wapens naar voren komen. Beide partijen willen het

niet zover laten
komen. Voor de
schurkenstaten is
het bezit van kern-
wapens vooral een
vrijwaring van
interventie door
Amerikanen. In
1986 verwoordde
Ghadaffi het, na
aanvallen van Ame-
rika op Libië, als
volgt:  "Als de
Amerikanen weten

dat je een vernietigingsmacht hebt die in staat is de
United States te treffen, dan zouden ze niet in staat
zijn je te treffen. Daarom moeten we een missile-for-
ce bouwen zodat zij en anderen niet langer aan een
aanval denken." Het bezit van kernwapens is gezien
de verhoudingen een vrijwaring van aanvallen van
Amerika op deze landen eerder dan een daadwerke-
lijke aanvalsdreiging. 
Europese tegenstanders van het raketschild vrezen
dat landen die dat kunnen misschien toch een aanval
beginnen als het raketschild ontwikkeld wordt. Voor
het niet meer kan.

Waarom zou Ame-
rika die landen aan-
vallen? Dat kan ver-
schillende redenen
hebben, die meest-
al onder 'vrijheid
en democratie' val-
len. Maar het ach-
terliggende motief
is meestal economi-

sche macht. Cynische geesten voorspellen dat een
ruimteschild, als dat naar behoren zou werken, Ame-
rika onkwetsbaar zou maken en dus weer zou kun-
nen verheffen tot een agressor in economische zin.
Gezien het economiegerichte beleid van Bush zou
dat hem niet eens slecht uitkomen. Militaire macht is
economische macht.

Wapenlobby
Buiten de Amerikaanse politiek om wordt het stok-
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Internationale steun
voor raketschild?
Dat Amerika in principe bereid is een schild te
bouwen is bekend. Maar zonder internationale
steun (al is het alleen al voor zgn. Early-Warning-
apparatuur) is het niet waarschijnlijk dat het er
komt. Na Bush' bezoek aan Europa hingen de
vlaggen er als volgt bij:

Rusland: De Russen hebben al aangegeven dat
een breuk van het ABM-verdrag geen problemen
op zou leveren. Misschien zijn ze zelfs blij met
zo'n breuk, want een raketschild zou hen ook
niet slecht uitkomen. Mits ze er bij betrokken
worden. Tijdens de regering Clinton was Poetin
echter een groot tegenstander. "Als een NMD
doorgaat, dan zijn alle verdragen na 1972 zinloos
en leeg geweest." Hierin volgt ook China: "We
hopen, dat de U.S. de internationale bezwaren
serieus neemt en het NMD-plan zo snel mogelijk
laten varen."
Dat de Russen een wat dubieuze rol spelen in hun
tegenstand blijkt wel uit het feit dat Poetin pro-
beerde een wig te drijven tussen Europa en de
U.S. door met plannen voor een eigen anti-missi-
le-defenseprogramma te komen. Dit kan ook ver-
klaren waarom de russen het breken van het
ABM-verdrag uiteindelijk niet eens zo slecht zou-
den vinden.
Frankrijk: Jacques Chirac is van mening dat het
breken van het ABM-verdrag een uitnodiging is
tot proliferatie (verdere escalatie van een kern-
wapenarsenaal). 
Engeland: In Engeland is William Hague (leider
van de oppositie) wel voor een NMD, maar Tony
Blair was tegen en stelt een besluit over het al
dan niet helpen met early-warningsystems uit tot
na de verkiezingen.

paardje van Bush ook bereden door een omvangrijke
wapenindustrie die zich op lobbyniveau bezighoudt
met het NMD. Het bedrijf Raytheon bijvoorbeeld
fabriceert niet alleen de wapens die nodig zijn voor
een ruimteschild, maar ook de wapens waartegen
het schild Amerika moet beschermen. Naast de
'intra-nationale' escalatieve krachten is er dus ook
nog eens een kapitalistisch geïnspireerde kracht van
bedrijven die gebaat zijn bij een steeds verdere ont-
wikkeling van wapens. Een nieuwe Koude Oorlog zal
niet worden voorkomen door wapenfabrikanten. En
zij hebben een sterke lobby. PvdA-er Adri Duivestein
verhaalt in De Volkskrant van 9 september 2000 dat
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hij met de parlementaire assemblee van de West
Europese Unie langs een indrukwekkende wapen-
lobby is gesleept die hen nader moest informeren
over het NMD. Ook citeert hij de verantwoordelijk
luitenant-generaal Ron Kadish, die zegt dat de VS
met het NMD space control hopen te krijgen. En dat
was in een rustige periode, omdat Bill Clinton nog

president was en net het nemen van een
besluit over NMD had uitgesteld. 

Dergelijke verhalen doen vermoeden dat
er achter het NMD oncontroleerbare
krachten meespelen die het ontwikkelen
ervan zullen stimuleren buiten de politie-
ke context. Tekenend is de inhoud van de
website van het orgaan achter het NMD,
waar een ware propaganda wordt
gevoerd om het project aan te prijzen. Op
typisch Amerikaanse manier. Op de home-
page staat een foto van een gelanceerde
raket met rook en vuur, en hieronder
wordt de bezoeker twee buttons voorge-
schoteld. Op de eerste staat: What is the
threat? De tweede: The road to NMD. 
Het geheel doet zo sterk denken aan een
uit de hand gelopen jongensspelletje dat
je je vanzelf zorgen gaat maken over de
gematigdheid waarmee de Amerikanen
omgaan met het programma. En of de
bezwaren wel voldoende worden meege-
wogen.

Haalbaarheid
Want naast het schenden van het ABM-
verdrag en de vraag of er geen nieuwe
wapenwedloop kan ontstaan zijn er nog
meer bezwaren. Het belangrijkste is wel
de technische haalbaarheid van het NMD.
Op een goede tweede plaats staat de
begroting.

Het bouwen van een ruimteschild is tech-
nisch bijna onmogelijk, zo beweren
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tegenstanders. Dat het werkt is namelijk nog steeds
niet bewezen. In juli schoot het Amerikaanse minis-
terie van Defensie weliswaar een nepraket uit de
lucht, maar twee eerdere pogingen mislukten.
Bovendien was het een sterk vereenvoudigde test,
aldus Tom Collina, directeur van het Union of Concer-
ned Scientists' global security program. "Deze test
was zo makkelijk als maar kan. Bovendien is het
hightech schild alleen effectief tegen hightech kern-
wapens met perfecte "spin stabilization,". Hij
gelooft dat het schild in principe nog in de kinder-
schoenen staat en dat het maar de vraag is of het
ooit tot perfectie kan komen.  De tests die nu zijn uit-
gevoerd zijn zo vereenvoudigd dat er geen uitspra-
ken op gebaseerd kunnen worden over de uiteinde-
lijke werkzaamheid van het schild. Als het schild nu
gebouwd zou moeten worden zou het eenvoudig te
omzeilen zijn. 
Behalve technisch is ook financieel nogal wat tegen
te werpen. Het bouwen en ontwikkelen van een
schild is een geldverslindende organisatie. Amerika
heeft tot nu al meer dan 40 miljard dollar aan onder-
zoek uitgegeven. Een test met nepraketten kost al

zo'n 100 miljoen dollar. Het systeem twintig jaar
draaiende houden kost nog eens 40 tot 80 miljard
dollar. En dan zijn er ten derde andere systemen,
zoals waarnemingssatellieten, die ook voor vele mil-
jarden meetellen. Dat er velen zijn die dat geld graag
ergens anders heen zien gaan mag voor zich spre-
ken.

Aanstalten
Of het schild er daadwerkelijk komt hangt dus af van
de lobby van Bush en de ontwikkeling van de tech-
niek. Als Bush er in slaagt voldoende draagvlak te
creëren en bovendien de politiek ervan kan overtui-
gen dat ze geld moeten losmaken voor een NMD, als
de dreiging van schurkenstaten toeneemt en als de
Amerikanen het ABM willen schenden, dan is het
niet onwaarschijnlijk dat in ieder geval aanstalten
zullen worden gemaakt tot het bouwen van het
schild. Of het zal werken is dan nog vraag twee.
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We zitten aan de beeldbuis vastgekleefd als het
tweede toestel zich in de tweede toren boort. Nu is
er geen twijfel mogelijk, dit is met opzet?! Ontzet-
ting en ongeloof. Dan volgt een ochtend vol beelden
van de ramp. Eerst de vele herhalingen van de twee-
de crash, daarna het instorten van de eerste toren,
later de tweede toren en even later het derde
gebouw. “It’s raining buildings”, was de reactie van
een brandweerman die de mensen op het eiland
Manhatton maant verder van de rampplek te gaan.

Waar was je?
Toen president Kennedy werd vermoord ging er een
schok door de wereld. Iedereen wist waar hij of zij
was. En ook nu is het weer een veel gestelde vraag:
“Waar was je toen je hoorde van de ergste terroristi-
sche aanval op Amerika in de geschiedenis?” En waar
de een bezig was met de dagelijkse gang van zaken
was de ander nog bezig met het begin van een nieu-
we dag. En waar was jij is me vele malen gevraagd.
“In bed”, moet dan mijn antwoord zijn. In bed op

Amerikaanse bodem welteverstaan. Op 11 septem-
ber 2001 lag ik in bed dichtbij de stad Seattle in Was-
hington. Niet het meest opwindende antwoord op
de vraag “waar was je tijdens deze belangrijke
gebeurtenis”. Maar achteraf gezien denk ik dat het
haast niet symbolischer kan. Net als de meeste Ame-
rikanen in diepe rust verrast door de meest laafharti-

De vrijheid schudt 
grondvesten Door Wim Kruyswijk

ge daad die ooit op Amerikaanse bodem door terro-
risten is gepleegd. 

Reactie
Hoewel het gevoel van onveiligheid groter is
reageerden de Amerikanen over het algemeen niet
anders dan de gemiddelde Nederlander. Eerst onge-
loof, daarna verslagenheid maar vooral ook een
(ingehouden) woede. Vooral toen de beelden uit de
Gazastrook met juichende Palestijnen werden ver-
toond. Reacties als: “voor zo’n bevolkingsgroep kom
je toch nooit meer op?” En “Hebben we daar onze
nek voor uit gestoken?” Eerlijk gezegd had ik deze
reactie ook niet vanuit Palestijnse hoek verwacht. Ik
vroeg me ook af in hoeverre ik op dit punt de laatste
tijd ben beïnvloed door de media. Je vraagt je af bij
wie zij hun steun nu zoeken en ook nog kunnen ver-
wachten. 
De invloed op het Amerikaanse leven was en is
groot. Veiligheidsmaatregelen die voor lange wacht-

‘Velen zien het vlagvertoon en de ‘God bless

America’ opschriften, die je inderdaad in het

hele land ziet, als arrogant en overdreven.’

Het is dinsdagmorgen 11 september 2001, 07.00 uur Western Time. De meeste Amerikanen zijn nog in diepe

rust aan de Westkust van Amerika. Zo ook de bewoners van het huis aan Bertrand Drive 596 in Lynden Was-

hington, totdat er vanuit Nederland gebeld wordt met een onheilspellende boodschap dat er iets verschrikke-

lijks gaande is in Amerika. Radio- en televisietoestellen worden aangesleept om iets zinnigs op te maken uit

het onheilsbericht. Je hoort het nieuws: een aanslag op het World Trade Center, een aanslag op het Pentagon

en de president van Amerika is in ‘Airforce One’ onder begeleiding van F-16’s onderweg naar een bunker op

een militair vliegveld. In het eerste uur dachten velen dat er oorlog was uitgebroken. 
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op haar
tijden zorgen. Lange wachttijden waar nu nog
begrip voor is, maar voor hoe lang? Voor het eerst in
de geschiedenis werd er in heel Amerika een vlieg-
verbod voor commerciële vluchten ingesteld. Lange
rijen auto’s wachten voor de Canadees-Amerikaanse
grens. Alle auto’s worden streng gecontroleerd. En
als ze denken dat er ook maar één stempeltje in je
paspoort ontbreekt, wordt je direct ondervraagd.
“Met wie heb je contacten in Amerika. Heb je een
koffer bij je. En zo ja, wie heeft deze ingepakt. En als
je een fototoestel bij je hebt, wie heeft het rolletje
erin gedaan”. Het lijkt overdreven maar na de aan-
slagen laten de Amerikanen niets meer aan het toe-
val over. De eerste dagen na de ramp waren de vei-
ligheidseisen ‘top-priority’. Het land waar recht op

vrijheid verankerd is in de Declaration of Indepen-
dence (1776) en de Constitution of the United States
(1787), werd een land waar vrijheden pas gelden als
deze voor anderen zijn gewaarborgd (wat overigens
ook met zoveel woor-
den in de Constitutie
staat). 

Tegenstellingen
In Nederland werd op
vrijdag 14 september
een moment stilgestaan voor de slachtoffers van de
aanslag. In Amerika waren ‘Memorials-services’ aan
de orde van de dag. Een imponerende plek was bij-
voorbeeld een gedenkplaats in het centrum van
Seattle. Nog geen kilometer verwijderd van een gro-
te kermisattractie. Op het plein honderden bloemen,
gedichten, boodschappen maar ook oproepen voor
vermisten liggen verspreid in een cirkel met een
doorsnede van ruim 100 meter. Een stille plek, mid-

den in het centrum van een stad waar honderddui-
zenden Amerikanen wonen. Auto’s van brandweer
en politie worden bedolven onder bloemen uit
medeleven voor hun omgekomen collega’s. Kinderen
leggen teddyberen en tekeningen neer, terwijl een
oude oorlogsveteraan (Vietnam of Korea?), die
inmiddels zijn “burgerlijk” bestaan heeft omgeruild
voor een zwervend bestaan, aan de rand van het stil-
tegebied een leeggedronken bierblikje op straat
gooit. Tegenstellingen zijn soms groot.

Patriottisme
Ik hoor het vaak, ook na de aanslagen. De arrogantie
die Amerikanen zouden uitstralen. Alsof ze onover-
winnelijk zouden zijn en hen nooit wat zou overko-
men. Er zijn zelf mensen die zeggen dat ze vanwege
die houding gestraft zijn. Of dat die arrogantie voor
de terroristen de aanleiding is om tot zulke terroristi-
sche daden te komen. Velen zien ook het vlagver-
toon en de ‘God bless America’ opschriften, die je
inderdaad in het hele land ziet, als arrogant en over-
dreven. Patriottisme wordt, vooral in het geïndividu-

aliseerde Nederland, gezien als een negatieve cultu-
rele uiting. Dezelfde houding die velen arrogant
noemen is tegelijkertijd ook de kracht van de Ameri-
kanen. Politiek en godsdienstig kunnen er grote

tegenstellingen zijn.
Maar als het om vrij-
heid gaat of als het
om de letter van de
constitutie (grond-
wet) gaat heerst er
grote eensgezind-

heid. Dan kunnen ze op momenten als deze de gele-
deren sluiten. Het is een collectief waardensysteem
waaruit vele Amerikanen hun hoop putten. Je kan
Amerikanen individualisten noemen en de Ameri-
kaanse samenleving een consumptiecultuur vinden,
in het patriottisme vind je een collectief waarden- en
normensysteem terug die in andere landen ver te
zoeken is. Normaal gesproken verschijnt de Ameri-
kaanse President voor het congres als er een State of

‘In een seculiere staat wordt godsdienst 

tot een strikt particuliere aangelegenheid

gemaakt’
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the Union wordt uitgesproken. Op 20 september
sprak president Bush als volgt: “In the normal course
of events, Presidents come to this chamber to report
on the state of the Union. Tonight, no such report is
needed. It has already been delivered by the Ameri-
can people. My fellow citizens, for the last nine days,
the entire world has seen for itself the state of our
Union, and it is strong.”

Godsdienstig
Het collectieve waar-
densysteem vindt zijn
fundament vooralsnog
in de Constitution of the
United States. Over de
invulling daarvan, van-
uit godsdienstig oog-
punt, lopen de menin-
gen echter uiteen. In
zijn boek ‘conflict op conflict’ schrijft A. Kamsteeg
over het godsdienstige element in de Amerikaanse
samenleving, en dan vooral over de (christelijke)
strijd tegen een ‘secular state’. “Secular (seculier)
komt van het Latijnse secularis, waarvan de diepste
betekenis is dat het wereldlijke en tijdelijke tegen-

over het geestelijke en eeuwige wordt gesteld. Het
zogenaamde ‘secular humanism’ (verwereldlijking)
was ook in Europa (en met Nederland voorop) door-
gedrongen.” In ‘conflict op conflict’ wordt ook ver-
wezen naar het boek ‘Wij en Amerika’ waarin de
auteur Jacques Maritain zegt dat er voor wat de

Amerikaanse samenleving betreft een goed te ver-
klaren tegenstelling is waar te nemen, namelijk de
tegenstelling wereldlijk en christelijk. “De Ameri-
kaanse samenleving, die in Westerse ogen een
wereldlijk karakter draagt, blijkt onlosmakelijk een
band met God te hebben. De constitutie of de
grondwet bevat twee belangrijke godsdienstige ele-
menten. Het eerste element zegt dat het Congres
niemand bij wet mag dwingen een bepaalde gods-

dienst te aanvaarden.
Het tweede element dat
het Congres niemand
mag verbieden zijn
geloof te belijden. Dit is
te herleiden naar de
filosoof John Locke die
een grote invloed heeft
gehad op de stichters
van de republiek. John

Locke die geloofde in het bestaan van een opperwe-
zen en tegelijkertijd signaleerde dat elk mens daar-
van een andere voorstelling maakt. Hij concludeerde
daaruit dat de vrede van een staat pas wordt
bewaard als er geen van die voorstellingen een offi-
ciële dominerende of zelfs bevoorrechte plaats

kreeg. Kort gezegd: geen enkele
godsdienst mag door de staat
gesteund of begunstigd worden
maar….ze dienen tegelijkertijd ook
beschermd te worden. Het gezag van
de staat vloeit niet voort uit Goddelij-
ke roeping; het berust op volkssoeve-
reiniteit.”

Waardenrelativisme
Het gevaar voor christenen is te vin-
den in de pragmatische benadering
van de constitutie of grondwet. Hier-
bij worden namelijk alle godsdiensti-
ge aspecten, overal waar men met de
staat te maken heeft, buitengeslo-
ten. Dit pragmatisme, dat vooral bij
democratische zijde is te vinden, leidt
tot waardenrelativisme. In ‘conflict
op conflict’ wordt ook John White-
head aangehaald: “het kenmerk van
de ‘secular state’ is dat godsdienst en
kerk tot strikt particuliere aangele-
genheden zijn gemaakt, zonder
betekenis voor het publieke leven”.
Kamsteeg merkt terecht op dat daar-
mee de kiem zou worden gelegd
voor een totalitair systeem waarin
geen enkele grens meer heilig is.

Iedereen die dan nog op grond van geloof een abso-
lute norm wil laten gelden wordt de mond gesnoerd.
Gaan we dat doortrekken naar de Nederlandse situ-
atie dan komen we tot een opmerkelijke overeen-
komst. Ook al hebben wij een andere grondwet, ook
hier is er de strijd van christen tegen een seculiere

‘Een meerderheid van de Nederlandse 

bevolking is van mening dat het verbod 

op discriminatie belangrijker is dan de 

vrijheid van godsdienst’
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verwereldlijkte staat. Een voorbeeld: het homohu-
welijk en het recht van een (christen) ambtenaar van
de burgerlijke stand die hieraan niet wil meewerken.
Godsdienst wordt tot een strikt particuliere aangele-
genheid gemaakt, (van staatswege) wordt de ambte-
naar op grond van zijn geloof de mond gesnoerd
(ontslagen). Een ander voorbeeld is nog vers. Volgens
een onderzoek dat is uitgevoerd door het NIPO vindt
een meerderheid van de Nederlandse bevolking dat
het verbod op discriminatie belangrijker is dan de
vrijheid van gods-
dienst. Liever gezegd:
godsdienstvrijheid in
Nederland heeft de
langste tijd gehad. 

Onrechtvaardige
voorwaarde
Veel reacties vind ik na 11 september (vooral in
Nederland) verbazingwekkend. Protesten tegen de
oorlog omdat er onschuldige slachtoffers vallen. Kan
het doel bereikt worden zonder dat daarbij slacht-
offers vallen? Aan de kant van de terroristen en de
Taliban in ieder geval niet. Daar is zelf het slachtoffer
worden een doel op zich (de heilige oorlog). Dat is

wel een andere benadering dan bij de huidige allian-
tie, waarvan je kan zeggen dat slachtoffers helaas
een onderdeel zijn van de strijd die geleverd wordt
om een doel te bereiken. Alhoewel ze dit uiteraard
zoveel mogelijk trachten te voorkomen. Ooit wel
eens gehoord van protesten tijdens de Tweede
Wereldoorlog toen wij bevrijd werden van nazi-
Duitsland? Vielen daarbij geen onschuldige slacht-

offers? Neem je (hoe erg het ook klinkt) die “verlie-
zen” niet op de koop toe om bevrijd te worden? Vele
politici, met name Groen Links en de SP maar ook
enkele PvdA-kamerleden, vroegen zich af of ze hun
goedkeuring wel moesten geven aan een oorlog
waar onschuldige slachtoffers zouden vallen. Nu
moet je uiteraard trachten zoveel mogelijk de levens
van onschuldige burgers te beschermen. Geen twijfel
over mogelijk. Maar de vraag of je de oorlog moet
goedkeuren kan je niet laten afhangen van de stel-

ling dat er geen
onschuldige slacht-
offers mogen vallen.
Dat is een valse en
onrechtvaardige voor-
waarde. Je laat dan
gerechtigheid, veilig-
heid en de vrijheid van

een groot gedeelte van de samenleving (in breed
verband) teveel afhangen van het individu. Neder-
land leeft in dat opzicht meer in een ivoren toren
dan de Amerikanen. Op het moment dat Nederland
gevraagd wordt om een bijdrage te leveren aan de
oorlog wordt er vanaf de zijlijn vooral gehamerd op
de humanitaire bijdrage. Er wordt niet eens gedebat-
teerd over de inhoud van de zaak en omdat men
bang is om stelling te nemen (tegen extreem Islamiti-
sche ideeën) gaat men over tot het stellen van voor-
waarden waaraan een oorlog zou moeten voldoen.
Geen debat over normen, geen debat over waarden
waar we voor zouden moeten staan maar een debat
over de randvoorwaarden. Stelling nemen is tenslot-
te gevaarlijk want je kan er op afgerekend worden.
Een collectief normen- en waardensysteem is hier ver
te zoeken. Weten we hier in Nederland nog wel wat
het betekent om onze vrijheid te verdedigen? 

“In slaap gesust”
Individualisering gaat gepaard met een verval van
een collectief normen- en waardensysteem. John
Benton schrijft in zijn boek ‘De cultus van de keuze’
(christenen in een consumptiecultuur) over consu-
mentisme, de vergaande individualisering en het ver-
val van normen en waarden het volgende: “Onze
geobsedeerde cultuur is niet opgewassen tegen een
vijand die bereid is zijn leven te geven voor een
hoger doel. Als het erop aankomt, is in een consump-
tiemaatschappij niets de moeite waard om voor te
sterven. Zo’n samenleving heeft niet genoeg morele
ruggengraat om zichzelf te verdedigen. Het consu-
mentisme is een verdovend middel dat gewone men-
sen moreel in slaap sust. Zolang hun rustige en wel-
varende leventje niet wordt verstoord, houden ze
zich maar al te graag koest. En als het verstoord
wordt, worden de storende factor afgekocht (lees:
beloond). In plaats van te kiezen voor de moeilijke
weg van confrontatie zal de publieke opinie liever
toegeven aan de eisen en luidruchtige demonstran-
ten afkopen (zodat zij met het “serieuze werk” ver-
der kunnen). Vraagstukken worden niet langer

John Benton: “Als het erop aankomt, is in

een consumptiemaatschappij niets de

moeite waard om voor te sterven”
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uit dit milieu afkomstig, mag, omdat ze er
leuk uitziet, weer wel onze toekomstige
koningin worden. Wie het vatten kan die
vatte het. 
Het is toch allemaal nog verwarrender
geworden na 11-09-2001. Ineens wordt ik,
zelfs vanaf de kansel, gemaand om toch
respect te hebben voor de Islam. Hoezo dat
nu weer? Omdat in Islamitische landen
christenen gediscrimineerd en vervolgd
worden? Omdat er in West-Europa zoveel
aardige Islamieten wonen die net zo Islami-
tisch zijn als die miljoenen die zich daar
christenen noemen christelijk? En dan “de
grote coalitie tegen het kwaad” waaraan
iedereen mee mag dan wel moet doen:
waarom moet ik nu weer denken aan die
“eerste” 11e september, de tijd waarin
allen, inclusief moordende militairen en
fundamentalistische moslims, werden ver-

enigd in de strijd tegen het kwaad dat de christelijke
beschaving bedreigde: het communisme. 
Persoonlijk kan ik ook geen chocola maken van de voort-
durende uitspraak waarmee niet allen bovengenoemde
deskundigen maar zelfs nieuwslezers hun preek besluiten:
dat niets meer hetzelfde zal zijn na 11 september 2001. Nu
is deze gedachte ook, om maar iets te noemen, gelanceerd
na de eerste wereldoorlog, na Pearl Harbor, na Auschwitz
en na de atoombom op Hiroshima. Voor mevrouw Jansen
was het waarheid na het overlijden van mijnheer Jansen. 
Verbijsterend is ook dat veel christenen zich laten meedrij-
ven op deze vloedgolf van paniek en retoriek. Het boek
Openbaringen wordt driftig geciteerd alsof ze dat ook al
niet deden in de tijd van de middeleeuwse pestepidemie
die vele miljoenen, zo’n beetje de halve bevolking van
Europa, naar het graf sleepte. 
Boven dit alles uit hoor ik de indrukwekkende muziek van
het Deutsches Requiem van Brahms: “Aber des Hern wort
bleibet in Ewigkeit!”. 
Op 11 september 2001, kort voor de fatale uren in New
York, schreef mijn vrouw in haar agenda: “Twee putters
gezien in de tuin”. Ik hoop dat ze nog eens terugkomen.

B.H. Wilders

De stelling “Wie vrede wil moet zich
bewapenen” heeft mij, zachtjes uitge-
drukt, nog nooit zo bekoord. Vooral
ook omdat dit gezegde afkomstig is
van de Romeinen die zo graag vrede
wilden dat ze ten koste van honderd-
duizenden zo niet miljoenen slacht-
offers een enorm wereldrijk opbouwden. In dat massagraf
heerste de veelgeroemde Pax Romana, de Romeinse vrede.
Volgens sommige kerkvaders moesten we hierin de hand
Gods zien om de verbreiding van het christelijk geloof te
bevorderen……Doet ons dit misschien ergens aan denken? 
Ja, en toen kwam 11 september 2001 en werden we vooral
de eerste dagen overspoeld door een gigantisch heil (???)
van politici, historici, dagopeners c.q. sluiters en aanver-
wante deskundigici die ons allemaal via de media kwamen
meedelen dat we de datum van 11 september nooit meer
zouden vergeten. 
Nu, bij mij hoefden ze daar sowieso niet bang voor te zijn
want op 11 september sta ik altijd even stil bij de beelden
van het presidentiele paleis in Chili waar de behoeders van
de defensie binnenvielen om de president te vermoorden
en een bloedig terreurbewind te starten. 
Geen Amerikaan ontkent nog de zeer grote rol van de
eigen CIA in dit verhaal. Met de steun van beiden (Pinochet
en CIA) ontstond niet lang daarna een dito terreurbewind
in Argentinië met als resultaat tienduizenden slachtoffers.
Anno 2001 doen we hier erg flink, vinden we, want een
minister, deel uitmakend van het Argentijnse boerenzooi-
tje, mag hier niet op een feestje komen. Zijn dochter, ook

Column
Na 11 september
komt 12 september

opgelost door te kijken naar wat goed is en wat niet,
maar gewoon op grond van pragmatische overwe-
gingen, met als enig doel het bewaren van de wel-
vaart en de vrede.” 

Tot slot
Mij was gevraagd om een verslag te schrijven over
mijn ervaringen van mijn reis naar Amerika in de tijd
dat de aanslagen op 11 september plaatsvonden. Nu
is het laatste deel van mijn verslag vooral een uiteen-
zetting geworden van zaken die me aan het naden-
ken hebben gezet na de aanslagen. Ik roep lezers op
ook hun gedachten daarover op papier te zetten en

als artikel in te zenden voor plaatsing in Perspex. Tot
slot nog dit: President Bush zei tijdens het uitspreken
van de State of the Union; “These terrorists kill not
merely to end lives, but to disrupt and end a way of
life.” In vervolg hierop moet ik constateren dat prag-
matisme en verwereldlijking ook alle grenzen doet
vervagen. Omdat de norm van goed en kwaad niet
bij God wordt gezocht maar bij het individu. En dan
is geen grens meer heilig.



tepunt. Het bestuur en de Denktank zijn druk
bezig geweest om de laatste hand te leggen aan
ons eigen Politiek Program; HOUVAST.NL. Hier is
een dik half jaar aan gewerkt, maar nu zijn we
zover dat we de eerste versie voor kunnen leggen
aan de leden. Dit is reeds gebeurd op het congres
van 20 oktober
We zijn ook druk bezig geweest om het Verkie-
zingsprogramma van de ChristenUnie te bekijken
om daar een positief kritische bijdrage aan te kun-
nen leveren. Dit heeft geresulteerd in een aantal
moties die op het UnieCongres van 17-11 in stem-
ming gebracht zullen worden door het UnieBe-
stuur.

2. Interne organisatie
Het tweede zwaartepunt is de interne organisatie.
Daarvoor organiseren we twee activiteiten:
Actiedag lokale afdelingen
12 januari 2001 zal de Actiedag Lokale Afdelingen
gehouden worden. Deze dag heeft een aantal
doelen: 

• Jongeren en kiesverenigingen van de ChristenUnie
bij elkaar brengen, zodat jongeren betrokken
kunnen worden bij de aankomende gemeente-
raadsverkiezingen

• Jongeren enthousiasmeren om zich voor een 
lokale jongerenafdeling in te zetten

• Kiesverenigingen van de ChristenUnie enthousiast
maken om jongeren te betrekken bij hun activitei-
ten en functioneren (bv. dmv van schaduwfracties
etc.)
Het wordt een leuke dag vol workshops, activitei-
ten, gezelligheid en ontmoeten. We hopen dat er
zoveel mogelijk mensen komen die lokaal met Per-
spectieF aan de slag willen. 

In Februari zal een Kaderweekend georganiseerd
worden voor alle leden van onze commissies en
werkgroepen. Dit weekend gaan we gebruiken om
te evalueren, te reflecteren en te brainstormen.
We zijn als organisatie van ons kader afhankelijk. Het
is dan ook fantastisch dat zoveel mensen zich steeds
weer opnieuw inzetten voor de doelen van Perspec-
tieF. Soms zijn momenten van bezinning en reflectie
dan onmisbaar. Dit, in combinatie met een grote
dosis gezelligheid zal het Kaderweekend gaan type-
ren. We hopen in ieder geval dat de leden uiteinde-
lijk de vruchten gaan plukken van deze investerin-
gen.

Bert Heuvelman

Bestuurssamenstelling
Het bestuur is na de zomer een beetje onverwachts
in een nieuwe samenstelling begonnen. We wisten
dat Annette van Kalkeren het behoorlijk druk had
met haar promotieonderzoek, we wisten ook dat ze
een beetje gas terug moest nemen in haar voorzit-
terswerk, maar toen ze vertelde dat ze per direct
moest stoppen, waren we toch wel verrast. Je hebt
daarover kunnen lezen in haar laatste ‘van de voor-
zitter’. Ook Erik Veldhuizen heeft zijn bestuursfunc-
tie voor de post Extern neergelegd. Hij was nog niet
lang bij het bestuur, maar kon de vele bestuurswerk-
zaamheden niet meer combineren met zijn baan.

Vanaf deze plek wil ik Annette en Erik van harte
bedanken voor alle tijd die zij in PerspectieF gesto-
ken hebben.
Gelukkig waren we al druk bezig om nieuwe
bestuurders te vinden. En terwijl we zo druk aan het
zoeken waren, bieden potentiële bestuursleden zich
opeens zelf aan! 
Diana de Gooijer (2e jaars student bestuurskunde) en
Pieter van Eijsden (3e jaars PABO) komen het bestuur
versterken in de functie van respectievelijk Politiek
Secretaris Internationaal en Algemeen Secretaris. Zij
zijn op de ALV van 20 oktober voorgedragen worden
voor verkiezing. De functies in het bestuur zijn enigs-
zins gewijzigd: ikzelf heb met ingang van eind
augustus de functie van voorzitter op me genomen
(met name voor de interne organisatie) en Frank Vis-
ser is nu vice voorzitter en Politiek secretaris tegelij-
kertijd. 

We investeren er als bestuur veel tijd in om de nieu-
we bestuursleden en het bestuur als geheel goed te
laten functioneren, maar deze tijdsinvestering mag
niet ten koste gaan van de gebruikelijke activiteiten.
Het nieuwe seizoen zijn we daarom begonnen met
een aantal zwaartepunten:

Zwaartepunten

1. Politieke inhoud
Aan de ene kant het politiek inhoudelijke zwaar-

21

B
e

s
t

u
u

r
s

n
ie

u
w

s



• “Nederland is intoleranter aan het worden"
De heren Dijkstal en De Graaff haalden fel uit
naar christelijke politiek naar aanleiding van het
euthanasiedebat, de uitspraken van de imam die
het waagde kwaad te spreken over homoseksu-
aliteit werden 'onaanvaardbaar' geacht (premier
Kok) en moest een cursus inburgering gaan vol-
gen volgens minister Van Boxtel, en het COC is
een kruistocht begonnen tegen trouwambtena-
ren met gewetensbezwaren, te beginnen in
Leeuwarden.

• "Nederlanders verwarren tolerantie met onver-
schilligheid" 
We spreken elkaar niet meer aan op fout gedrag:
iemand die dood wil krijgt een spuitje, iemand
die drugs gebruikt moet dat zelf maar weten, het
afval dat iemand op straat gooit ruimt de
gemeente wel weer op, echtscheidingen zijn heel
normaal als je op elkaar bent uitgekeken.

• "Tolerantie en geloof gaan niet samen" 
Van christenen wordt vaak gezegd dat ze intole-
rant zijn: ze gunnen een homo niet eens het recht
om te trouwen, en als iemand samenwoont in
plaats van getrouwd is mag hij geen les geven op
een (orthodox)-christelijke school. Bij de SGP
mogen vrouwen geen lid worden, en christenen
zijn tegen porno, geweld en andere zaken waar
ieder gewoon mens toch gewoon van moet kun-
nen genieten als hij dat zelf wil?

Een debat waarbij de zaal actief mee kon doen. Een
onderwerp waarbij we zelf ook in de spiegel moes-
ten kijken. Wat doe jij als je last hebt van iemand die

Een overvolle tent. Kars Veling en Driek van

Vugt. Beiden Eerste Kamerlid. De een voor de

ChristenUnie en de ander voor de Socialisti-

sche Partij. Ze gingen met elkaar in debat over

het Nederlandse tolerantiebeleid. Maar hoe

tolerant zijn zijzelf eigenlijk? We legden ze een

aantal stellingen voor:
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Onderwerp: 
OORLOG IN 

NEDERLAND??

Jij bent welkom!

Het forum bestaande uit Kars Veling (links), Driek van Vugt (rechts) en forum-

leider Reinier.

Promotiestand van PerspectieF, het leverde weer 20 nieuwe

leden op!

teveel herrie maakt? Zeg je er wat van of niet? En
hoe stel je je op naar moslims die een gebedsruimte
willen hebben op een openbare school?

Het recht op vrijheid van godsdienst geldt niet alleen
voor christenen. De vrijheid die wij willen moet ook
gelden voor moslims. Tegelijk hoeft dat niet te bete-
kenen dat wij niet kritisch mogen zijn. Vooral naar
liberalen die van tolerantie een nieuw geloof heb-
ben gemaakt. Alles tolereren heeft iets onderdruk-
kend. Dan mag je niemand meer ergens op aanspre-
ken. Alsof niks meer waarde heeft! 

Als PerspectieF willen we met jongeren het debat
hier over aangaan. Het gaat namelijk over belangrij-
ke zaken, de waarde van leven. Discussieer mee op
www.perspectief.nu of op www.ebate.nl

Hartstocht op Flevo 2001

Hartstoch

22

13 december, 19.30 uur 
Plaats: Van der Valk motel,

Balkenweg 1 in ASSEN

Discussie – muziek – cabaret – E

Politieke late-night-show va



Houvast.NL
Zaterdag 20 oktober is het eerste politiek 

programma van PerspectieF behandeld door het

PerspectieF Congres. Het programma heeft de

titel Houvast.NL  gekregen.O
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Wat kun je allemaal vinden in Houvast.NL? Over elk
ministerie is een hoofdstuk geschreven. Je vindt er
dus standpunten over economische zaken, buiten-
landse zaken, onderwijs cultuur en wetenschappen,
enzovoort. In elk hoofdstuk staan een aantal alge-
mene uitgangspunten en per deelthema concrete
actiepunten. Bij verkeer en waterstaat staan er bij-
voorbeeld actiepunten voor verbetering van het
openbaar vervoer, maar wordt ook het beleid ten
aanzien van het waterbeheer behandeld. Het is dus
een behoorlijk diepgravend stuk geworden. Het
bestuur van PerspectieF had hieraan behoefte omdat
wij niet zomaar wat willen roepen in de pers maar
die standpunten willen uitdragen die door leden van
PerspectieF zijn vastgesteld.

Accenten
Je zult in Houvast.NL veel elementen van het nieuwe
verkiezingsprogramma van de ChristenUnie herken-
nen. Dit is ook wel logisch want we zijn het natuur-

lijk op veel punten met elkaar eens. We besteden
echter ook aandacht aan onderwerpen die in het
ChristenUnie programma niet zijn te vinden. Er wor-
den in Houvast.NL eigen accenten gelegd wat in een
aantal gevallen heeft geleid tot een net iets ander
standpunt. Juist op deze punten willen we de komen-
de tijd graag het debat met de ChristenUnie aan-
gaan. Het bestuur heeft inmiddels bij de Christen
Unie op basis van Houvast.NL een aantal amende-
menten (wijzigingsvoorstellen) ingediend op het ver-
kiezingsprogramma van de ChristenUnie. Op 17
november is er over alle wijzigingsvoorstellen van
ons en de kiesverenigingen gestemd op het uniecon-
gres van de ChristenUnie. 

Waarom de titel Houvast.NL? 
Mensen zijn op zoek naar houvast in het leven. Vol-
gens de schrijvers van het programma heeft de
samenleving het houvast van Gods Woord nodig. Zor-
gen voor de naaste, zorgen voor de schepping, het
verstandig omgaan met geld zijn belangrijke uit-
gangspunten van christelijke politiek. De samenle-
ving heeft behoefte aan duidelijke normen en waar-
den. Het is de taak van de overheid deze normen te
hanteren en niet te gedogen; om duidelijk te zijn.
Houvast.NL staat ook voor het elkaar de handen
geven. Samenleven doe je met elkaar. Dit wordt ver-
taald in een visie op het beleid ten aanzien van de
zorg en sociale zaken. Ons programma is dus christe-
lijk sociaal.

Verkiezingsmanifest
Leden van de PerspectieF Denktank hebben het afge-
lopen jaar flink gediscussieerd over ons programma
op het discussieplatform van PerspectieF. Ook nu het
programma klaar is gaan de discussies ongetwijfeld
door want het kan natuurlijk altijd beter: er zijn altijd
onderwerpen waarover gedebatteerd kan worden.
De komende tijd zal de denktank zich verder verdie-
pen in een aantal actuele politieke thema's waarbij
vooral de komende verkiezingen centraal zullen
staan. Zo zal er een verkiezingsmanifest worden
gemaakt wat helemaal op jongeren is gericht. Wij
hopen dat dit rond december verschijnt.

Jij kunt ook meedoen aan de Denktank! Het bestuur
is bovendien heel benieuwd naar jouw mening over
Houvast.NL. 
Wil je actief worden in de denktank geef je dan op
bij Marcel Benard(marcel.benard@12move.nl) en dis-
cussieer mee op het discussieforum op www.perspec-
tief.nu . 
Je kunt op deze site ook de volledige inhoud van
Houvast.NL vinden.
In de volgende Perspex verschijnt een overzicht van
de meest opvallende standpunten uit Houvast.NL

t
Eimert van Middelkoop
an PerspectieF en de ChristenUnie

Het publiek was in grote

getale aanwezig bij

Hartstocht op flevo 2001
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“Als christen moet je
niet alleen naar de cij-
fertjes kijken maar

Door Wim Kruyswijk

“Tegenwoordig rijden bijna alle

auto’s in Nederland loodvrij, zwemt

er weer zalm in de Rijn en zijn er

meer zeehonden in de Waddenzee

dan ooit tevoren.” Zo beginnen de

schrijvers van de scripta ‘Hart voor

Groen’. Is het dan nog wel een

onderwerp om ons druk over te

maken? Laat staan om daar een

scripta over te schrijven. Hoe hoog

blijft natuur en milieu overigens op

de agenda staan als het straks

slechter gaat met de economie? Is

milieu nog wel belangrijk als het

ons alleen in de portemonnee

raakt? Als eerste in een reeks over

dit onderwerp sprak Perspex met

Wim Althuis, één van de auteurs

van de scripta ‘Hart voor Groen’.
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alle grondstoffen op terwijl 80% van de wereldbe-
volking maar genoegen moet nemen met 20% van
de grondstoffen. En het verschil wordt met de dag
groter. Over al die cijfertjes kan je heel ingewikkeld
doen maar daar achter gaat een bittere werkelijk-
heid schuil van uitputting en armoede. Dit is een ern-
stige vorm van onrechtvaardigheid waaruit wij onze
conclusies moeten trekken.  

Zijn er op politiek gebied successen te melden
als je het hebt over milieubescherming?
Jazeker. Ik zie het als succes dat het milieuvraagstuk
nu op de wereldagenda staat. Als je bijvoorbeeld
kijkt naar de milieuconferenties in Den Haag en
Bonn en dat daar toch nog een akkoord is uitgeko-
men als gevolg van de afspraken die zijn gemaakt op
de Kyoto-klimaatconferentie. Het probleem is alleen
dat het niet een wereldwijd akkoord is geworden
waar iedereen zich aan houdt. Zolang Amerika er
niet aan meedoet is het toch een halfslachtig
akkoord. Het meest opmerkelijke is dat juist een
christelijke politicus als president Bush zo’n blinde
vlek lijkt te hebben voor verantwoordelijke omgang
met onze natuurlijke leefwereld.

De reden van Amerika om niet akkoord te gaan
met het Kyoto-verdrag ligt o.a. in het feit dat
zij veel bossen hebben waarmee de CO2 uit-
stoot gecompenseerd wordt. Volgens Amerika
wordt daarmee geen rekening gehouden in het
verdrag. Valt daar niet wat voor te zeggen?
Nou er valt zeker wel iets voor te zeggen. Als er een
omvattend akkoord moet komen moet er naar meer-
dere facetten worden gekeken en één facet daarvan
is het areaal en natuurgebied, dat is heel belangrijk.
Aan de andere kant is Amerika wel het meest vervui-
lende land ter wereld wat uitstoot en “life-style”
betreft. Daar moet ook wat aan gedaan worden en

dat is tot nu toe
onbespreekbaar
geweest voor Ame-
rika. Het natuurare-
aal moet ook mee-
gewogen worden
maar dat mag geen
excuus zijn om het
andere maar te
laten. Dat is ook
een principiële keu-
ze die we in de
scripta naar voren
willen brengen. Als
christen moet je

niet alleen naar de cijfertjes kijken maar zeker ook
naar onze verantwoordelijkheden, zoals de gevolgen
voor andere mensen maar ook voor het milieu. In de
scripta geven we aan dat het heel begrijpelijk is dat
alles zo gegroeid is, maar ook dat we in de huidige
situatie andere keuzes hebben en dus kunnen
maken. 

Wim Althuis is werkzaam als webredacteur bij de
Evangelische Omroep, afdeling verkondigende pro-
gramma’s. Daarvoor studeerde hij Biologie aan de
VU met als specialisatie ecologie en wetenschaps-
journalistiek. Momenteel is Wim nog bezig met de
afronding van een academische opleiding Theologie,
specialisatie praktische theologie. Met deze achter-
gronden vroegen we hem naar de keuze waar wij,
volgens hem, als PerspectieF voor zouden moeten
staan en naar politieke keuzes op nationaal en inter-
nationaal niveau. 

Wat zijn de herkenbare politieke keuzes van dit
moment op nationaal en internationaal
niveau?
In het maken van keuzes is er het spanningsveld -
nationaal maar ook internationaal gezien - en het
samenspel tussen milieu en de economie. Dat is al
jaren zo en dat zal ook wel zo blijven. En met het al
maar toenemende consumptiegedrag zal het pro-
bleem eerder toe- dan afnemen. De groeiende eco-
nomische welvaart maar ook de toenemende mobili-
teit zullen in toenemende mate milieubelasting met
zich meebrengen. Dan moet je niet alleen denken
aan uitstoot van schadelijke gassen maar ook het
toenemende gebruik van grondstoffen. 

Mondiaal gezien is
er natuurlijk ook
het probleem van
het broeikaseffect
en klimaatverande-
ringen. In VN ver-
band is nu ook aan-
getoond dat we dat
probleem zeer ern-
stig moeten nemen.
Recente onderzoe-
ken hebben aange-
toond dat de effec-
ten vooral merkbaar
zijn in Derde Wereld landen, terwijl de baten vooral
voor ons in het Westen zijn. Daarmee zie je ook dat
het milieuprobleem gekoppeld is aan het ontwikke-
lingsprobleem. Dat brengt denk ik voor ons al chris-
tenen een hele ingrijpende vraag met zich die we
naar ik meen te veel ontvluchten. Als rijkste 20% van
de wereldbevolking snoepen we meer dan 80% van

‘Als rijkste 20% van de wereldbevolking 

snoepen we meer dan 80% van alle 

grondstoffen op terwijl 80% van de 

wereldbevolking maar genoegen moet 

nemen met 20% van de grondstoffen’

epping is
extraatje’
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Hoe koppelen we die christelijke waarden aan
praktische politieke waarden? 
Duurzaamheid en zorg voor de natuur is een belang-
rijke waarde; dit geldt echter voor alle politieke par-
tijen. De vraag is waar de prioriteit wordt gelegd.
Door de overheid wordt nog te vaak eerst gekozen
voor de economische waarden. Milieu-waarden
komen pas in het vizier op het moment dat we het
geld binnen hebben en we achteraf de veroorzaakte
schade nog even snel wat compenseren. Daarmee
koop je het (al dan niet) knagende geweten als het
ware af. 

Is het duurder maken van milieuvervuilende
artikelen een oplossing? Het bekende gezegde
“de vervuiler betaalt”?
Bewezen is dat financiële prikkels, zeker in Neder-
land, een sterke werking hebben. Nederlanders blij-

ken daar in ieder geval zeer gevoelig voor te zijn.
Maar het zou veel beter zijn als daar een positieve
motivatie tegenover staat, dat daar de drijvende fac-
tor ligt. Dat mensen sterke affiniteit en betrokken-
heid hebben met zaken die Gods schepping aan-
gaan. Het is op zich ook niet erg als de mensen
gewoon, op gepaste wijze, de auto gebruiken. Het
gaat er vooral om dat de betrokkenheid en het
bewustzijn van de gevolgen bij de mensen vanaf het
begin af aan een rol speelt. Dit moet vervolgens
natuurlijk wel tot uiting komen in milieuvriendelijke
keuzes en leefstijlen.

Maar is het niet zo dat als je de milieuvervui-
lende artikelen gewoon duurder gaat maken
dat de mensen het als een kostbaar artikel
gaan zien waar je zuinig op moet zijn?
Dat is een manier, maar dan spreek je alweer op het
niveau van beleidstoepassingen terwijl wij bij het
begin willen beginnen. Dus eerst vanuit een inhou-
delijke bezinning een aantal prioriteiten stellen en
vervolgens ga je dat praktisch maken. Het doorverta-
len naar herkenbare financiële cijfers is daarvoor een
zeer nuttig middel. Het duurder maken van milieu-
vervuilende artikelen is daarvan een voorbeeld. Het
voordeel van het doorberekenen van milieuwaarden
naar financiële prikkels is dat de mensen daar zuini-
ger op worden. Het nadeel is dat je mensen beves-
tigd in hun denken dat uiteindelijk toch weer de
financiële waarden de belangrijkste waarden zijn. Ik

zou mensen veel liever het besef willen bijbrengen
dat niet-financiële waarden veel belangrijker zijn. De
natuur zien als Gods schepping waarover we ons
kunnen verwonderen en waarvan we kunnen genie-
ten en op een verantwoorde manier gebruik van
mogen maken. Het is niet nieuw want we zeggen
dat in feite al jaren, maar het wordt eens tijd dat het,
zeker vanuit ons christelijke denken, ook eens een
deel gaat worden van onze praktische en dagelijkse
levensstijl. In onze scripta hebben we hier een heel
hoofdstuk aan gewijd omdat we het belangrijk vin-
den om goed duidelijk te maken dat liefde voor de
schepping geen ‘facultatief extraatje’ is, maar dat
behoort bij de kern van het christelijk geloof.

Kan je uitleggen wat er bedoeld wordt met
‘sociaal ecologische rechtstaat’ waar jullie naar
verwijzen?
Dat is een moeilijke politieke term voor recht doen
aan zowel mensen als aan de natuur. Daarmee
bedoelen we streven naar een samenleving waarin
de mens, de natuur, maar ook God tot zijn recht
komt. Wij zijn geen stel extreme natuurfreaks met
geitenwollen sokken die iets radicaals of progressiefs
roepen maar wij willen juist vanuit onze christelijke
traditie kiezen voor een degelijke rechtstaat. Dit
betekent dat het werken, leven en wonen geordend
is naar een aantal duidelijke waarden, normen en
regels. De omgang met de natuur moet daarin ook
voluit recht worden gedaan. We noemen het een
sociaal ecologische rechtstaat want het is belangrijk
dat daarbij niet de natuur op zichzelf staat -alsof we
een natuurstaat zouden moeten creëren- maar dat
het geïntegreerd is in ons sociale leven. 

De Paarse regering voert het beleid om van
Nederland een distributieland te maken. Jullie
pleiten ervoor om van Nederland een ‘Brain-
port’ te maken. Wat bedoelen jullie daarmee en
hoe zien jullie dat?
Het Paarse kabinet voert al jarenlang het beleid om
van Nederland een ‘mainport’ te maken. Onder het
motto ‘Nederland Distributieland’ willen ze Neder-
land als het ware een oprit van Europa maken en
daarvoor ook  half Nederland plat-asfalteren. Wij
stellen daar tegenover dat Nederland een ‘brainport’
zou moeten worden, waarbij niet de kwantiteit maar
de kwaliteit voorop staat. Een soort kennisland waar-
bij het meer gaat om kwaliteitsverbetering en het
leveren en ontwikkelen van kennis en technologie in
plaats van te investeren in veel goedkoop sjouw-
werk. 

Jullie noemen ook de term consuminderen. Een
prachtige term en tegenstelling van consume-
ren, maar wat bedoel je ermee?
Consuminderen geeft de duidelijk link aan tussen de
milieuproblemen en ons ongebreidelde consumptie-
gedrag. Daar moeten we op een veel kritischer
manier naar leren kijken. Ons genot mag niet langer

‘Als christen moet je niet alleen naar de 

cijfertjes kijken maar zeker ook naar onze ver-

antwoordelijkheden, zoals de gevolgen voor

andere mensen maar ook voor het milieu’
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de belangrijkste maatstaf zijn van ons consumptiege-
drag. Dit is volgens ons een belangrijke wortel van
ons milieuprobleem. Het is echt niet zo dat milieu-
vriendelijk gedrag betekend dat je veel extra dingen
moet doen. Het is juist vaak zo dat je veel dingen
achterwege laat omdat die in de praktijk vaak niet
echt nodig zijn. Noem het ‘calvinistische versobe-
ring’. Je hoeft vaak geen extra geld uit te geven
omdat bewuster leven en uitgeven juist kostenbe-
sparend is.

In hoofdstuk 3 ‘Groen in de bijbel’ schrijven jul-
lie: “ons probleem is dat we de natuur vaak
onderwaarderen als schepping van de tweede
garnituur. We hoeven de natuur natuurlijk niet
te verheerlijken maar moeten deze wel op
waarde schatten”. Doen wij dat in de christelij-
ke politiek voldoende? Zo niet, waar ligt de
oorzaak en wat doen we er aan? 
Natuur verheerlijken is een extreem wat we in
hoofdstuk 4 beschrijven als ‘ecocentrisme’ (de natuur
centraal stellen en als het ware heilig verklaren).
Daartegenover staat het ‘antropocentrisme’ waarbij
de mens het middelpunt is van alle dingen en de
natuur slechts een gebruiksvoorwerk is. Bij het ‘Theo-
centrisme’ staat God centraal, de mens is in de
omgang met de natuur de vertegenwoordiger en
beelddrager van God. Dit vergt een hele andere
benadering en andere waardering van de schepping.
Dus niet verheerlijken alsof de natuur een ijkpunt
zou zijn waaruit de mensen als zoogdier temidden
van de  natuur een plaats hebben. Maar ook niet
andersom namelijk dat de natuur een minderwaar-
dig hulpmiddeltje is. Dat we bijvoorbeeld olie en
aardgas maar blijven consumeren zolang we er zelf
maar geen schade van hebben. Dat zijn allebei bena-
deringen die geen recht doen aan het eigen karakter
van de natuur als schepping van God. Mijn stelling is
dat wij als christenen onze waarden te weinig laten
blijken in onze daden. En in politieke termen zou ik
willen pleiten voor continuïteit tussen denken en
handelen: groen doen!

Scripta is een publicatiereeks van PerspectieF ChristenUnie-
jongeren. In een scripta wordt een politiek thema uitge-
diept en wordt er vanuit een christelijk perspectief een
aanzet gedaan tot stellingnames. 
Scripta is zeer geschikt als studiemateriaal maar ook als
aanzet voor een discussiebijeenkomst. De scripta ‘Hart
voor Groen’ zal met een reeks artikelen in Perspex worden
besproken met de schrijvers van deze milieuparagraaf voor
PerspectieF, ChristenUnie- jongeren.

MILIEUCODE
De Milieucode is een intentieverklaring ter mini-
malisering van ongewenst milieubelastend gedrag.
Met dit interne manifest spreken de ChristenUnie-
jongeren zich uit om een aantal hieronder nader
omschreven gedragsregels bewust na te streven.
De gedragsregels zijn per definitie onvolledig en
tijdgebonden; de centraal terugkerende thema's
erin zijn tevens toepasbaar op allerlei niet
genoemde terreinen. Dat er nog vele aanvullingen
en herzieningen mogen volgen!

1. Wees zuinig met grondstoffen en energie; streef naar
maximale besparing en hergebruik. 

2. Laat niet onnodig lampen branden of audiovisuele
apparaten (‘stand-by’) aanstaan, maak gebruik van
thermoskannen om koffie en thee warm te houden. 

3. Let op de verwarming van de vergaderruimte: ver-
warm niet onnodig andere ruimtes, laat de tempera-
tuur niet te hoog oplopen en doe de verwarming tij-
dig uit.

4. Wees zuinig met water (keuken, toilet) en maak
gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen
(geen chloor, bijvoorbeeld wel: Ecover of groene
zeep).

5. Gebruik alleen gerecycled chloor- en houtvrij papier,
en wel aan beide kanten.  
Enkelzijdig bedrukt of beschreven velletjes worden
niet weggegooid maar gebruikt voor proefprintjes of
als kladpapier. Hergebruik dozen en enveloppen als
dat mogelijk is.

6. Maak geen onnodige prints of kopietjes; denk goed
na voor je naar het kopieerapparaat gaat. Vermijd
het donker bedrukken van grote oppervlakken; 
dus zo weinig mogelijk grote zwarte afbeeldingen.

7. Reis per fiets, te voet of per openbaarvervoer. 
Bij onverhoopt autogebruik is carpoolen gewenst. 
Activiteiten en vergaderingen worden gepland op
locaties die goed per bus, trein of tram bereikbaar
zijn. Parkeergelegenheid en bereikbaarheid per auto
gelden als principieel van ondergeschikt belang.

8. Let bij inkopen doen op de verpakking en kies voor
de minst schadelijke optie. Vermijd producten die
klein chemisch afval opleveren (bepaalde inktstoffen,
batterijen, etc.)

9. Plastic wegwerpbekertjes, -servies en -bestek beho-
ren voorgoed tot het verleden. Gebruik liever mok-
ken (kopjes, etc.) die je kunt afwassen en hergebrui-
ken (anders liever karton!).

10. Maak zoveel mogelijk gebruik van ‘schone en eerlij-
ke’ producten; deze zijn herkenbaar aan het Eco-
keurmerk. Voorbeelden zijn (zo mogelijk ecologische)
Max Havelaar koffie en thee, rietsuiker en ecologisch
geteelde zuivelproducten. Daarbij genieten voe-
dingsmiddelen van het seizoen en die van eigen
bodem de voorkeur (niet om te discrimineren maar
om de mobiliteit te beperken).

11. Gebruik milieuvriendelijk promotiemateriaal (mok-
ken, posters, advertenties, eco-pennen, eco-hapjes,
etc.) in plaats van de traditionele milieubelastende
middelen (ballonnen, stickers, strooifolders, etc.).

12. Probeer je afval zoveel mogelijk te scheiden voor her-
gebruik: papier-, glas-, blik-, gft-, en chemischafval,
oude apparatuur (computers, koelkasten etc.), lege
flessen en cartridges van printers, etc.
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Vanaf de start is ook PerspectieF lid van de Jeugd-
raad. Vlak voor de zomervakantie vond in Amster-
dam een opstartvergadering plaats, waar de raad
verschillende lidorganisaties op de hoogte bracht
van de stand van zaken. "Er gebeurt in Nederland
heel veel op het gebied van jongeren, maar het is
allemaal heel versnipperd. De bedoeling is dat dit
door samenwerking binnen de Jeugdraad overzich-
telijk wordt", vertelt Angelique Tonnaer, secretaris
van het voorlopige bestuur. "Een ander doel is het
verder stimuleren van jongerenparticipatie. Niet
alleen bij de lidorganisaties, maar ook bij jongeren
die op dit moment nog niet georganiseerd zijn."
Naast een bestuur heeft de Jeugdraad werkgroepen
voor zes deelgebieden: algemeen jeugdbeleid,
onderwijs en sociale zaken, jeugdcultuur en vrije tijd,
duurzame ontwikkeling, politieke jongerenparticipa-
tie en internationale jongerenparticipatie. Ook deze
presenteerden zich op de afgelopen oprichtingsver-
gadering. Verder is er met een communicatiebureau
gebrainstormd over het logo en de huisstijl van de
Jeugdraad. Er staat dus nog veel te gebeuren. "In
oktober wordt de eerste algemene ledenvergadering
gehouden", vertelt Angelique. "Op dit moment heb-
ben we zo'n 30 lidorganisaties, maar dit aantal zal
nog flink groeien. Verder moet de hele praktische
kant van de organisatie nog worden opgezet. We
zoeken ook nog pand en een directeur. Vanaf het
najaar zullen we ons meer naar buiten toe profile-
ren.

Nationale Jeugdraad 
is nu echt van start

Amsterdam - Het is al weer bijna een jaar 

geleden dat een groep jongerenorganisaties

aan staatssecretaris Vliegenthart (VWS) het

voorstel deed voor de oprichting van een

nationale Jeugdraad. Deze raad zou zich moe-

ten ontwikkelen tot de gesprekspartner voor

de overheid met betrekking tot jongerenbe-

leid. Sindsdien is er het nodige gebeurd en op

11 juni is de Jeugdraad officieel opgericht.

Staatssecretaris Vliegenthart (VWS) verklaarde 

tijdens het Nationale Jeugddebat dat de Nationale

Jeugdraad officieel van start is gegaan. De minister

heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld.

Meer informatie en nieuwe ontwikkelingen
omtrent de Jeugdraad zijn te vinden op:
www. Jeugdraad.nl

Bron: de Spits, Guido Verburg - Amsterdam 28
juni 2001
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