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Wat is er van de Kerk en 't Christen
dom?

Ziet het  er  niet  naar uit  dat  vandaag al
weer de christenen vervolgd worden, zo
als zij al zo dikwijls zijn vervolgd in de 
loop van een geschiedenis van twee mil
lennia?  Waarom  anders  immers  focust 
men in 't dagelijkse nieuws herhaaldelijk 
op die schandalen ergens in een klooster, 
zestig jaar geleden, waar een non een on
uitlegbare  wasdrang  zou  hebben  gehad, 
althans volgens één nu stokoud 'slachtof
fer'  dat  beweert  door  haar  tot  tweemaal 
toe te zijn afgedroogd? Of die zaak van 
ergens een pastoor aan 't andere eind van 
de wereld die naar men zegt beschuldigd 
wordt van ongepaste aanrakingen? Zij be
staan, weliswaar: de genoemde gevallen, 
en  nog  veel  erger,  en  geen  ervan  mag 
worden gebanaliseerd.  Maar in nog veel 
en veel grotere aantallen bestaan zij ook 
buiten de kerk, omdat zondaren en misda
digers nu eenmaal geen eigen geloofsbe
lijdenissen hebben, evenmin trouwens als 
helden en filantropen. Waar immers vin
den criminelen een beter  schuiloord dan 
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in het huis van God zelf dat zich dan toch 
makkelijk boven elke verdenking kan ver
heffen? Of vergat men dan de verhaaltjes 
over prinsen die zich voordeden in de ge
daante van kikkers of net andersom: wol
ven die hun poten dopen in een zak met 
meel en die ook honig eten om de stem 
zoetjes te doen klinken en aldus mensen 
met gebrek aan argwaan om de tuin te lei
den?  Of  heeft  Onze-Lieve-Heer  verhin
derd dat men Hem met een kwade list be
schuldigen  kon,  bespotten,  martelen  en 
tenslotte  doden?  Ook  de  Schepper  zelf 
bleek  niet  listiger  te  willen  zijn  dan  de 
slang in de tuin van Eden, en aan geen der 
martelaren werd een geringer troost gebo
den dan die van de verrijzenis. Slachtof
fers van boze listen zijn allerminst misda
digers  en  dat  zij  principieel  vertrouwen 
stellen in elkeen, kan hen alleen maar sie
ren. Neen, men moet de heer des huizes 
niet  beschuldigen  voor  de  inbraken  op 
zijn adres! Waar men aan het slachtoffer 
de schuld geeft voor het kwaad dat hem of 
haar wordt  aangedaan,  draait  zich gewis 
de rechtspraak binnenstebuiten!
Het is een bekende maar ook al te vaak 
over het hoofd geziene paradox dat slacht
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offers vaker worden beschuldigd van wat 
hen  door  misdadigers  werd  aangedaan, 
zoals zij ook alras worden verguisd wan
neer de bliksem hun huizen aan de vlam
men voert of als een zondvloed of nog een 
andere  natuurramp  hen  kon  treffen.  De 
achterliggende gedachte dat God zijn ge
trouwen niet zal straffen, is bijzonder pri
mitief  en  eigenlijk  zeer  vreemd  aan  't 
christendom te noemen. Het christendom 
immers  kent  een  andere  logica,  waarin 
met name leed en straf niet altijd samen
vallen,  en  de  Zoon  Gods  zelf  demon
streerde er  het  wezen van in de gestalte 
van de bedelaar die Hij ook wilde zijn: het 
Lam  dat  wordt  geofferd  om  de  zonden 
van de wereld weg te nemen. 
Ja,  bij  uitstek in Christus zelf  wordt  het 
slachtoffer beschuldigd en gestraft tenein
de de dáder te kunnen verlossen: vatte wie 
het vatten kan! In de persoon van de Oud-
Testamentische Job,  wordt  Gods getrou
we op de proef gesteld, want zo ook heet 
het leed dat hem werd aangedaan en dat 
hij alvast niet als straf verdiende. Edoch, 
toont het voorbeeld van Christus zelf niet 
dat leed niet altijd straf hoeft te zijn, en 
dat  de  lasten  die  men  voor  elkander 
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draagt, het bewijs uitmaken van een grote 
naastenliefde en daarom ook de weg tot 
het  geluk  en  dat  zij  derhalve  allerminst 
lastig  zijn  doch  daarentegen  grote  zoet
heid in zich bergen?
En wordt nu evenzo de Kerk niet tot het 
Lam Gods zelf, daar toch geschreven staat 
dat  zij  het  Lichaam is  van  de  Verrezen 
Heer? En is de Heer zelf nu niet terugge
komen in zijn Kerk die, nu de tijden zich 
voleindigd hebben, haar identificatie met 
zijn  goddelijke  Persoon  voltooien  moet 
door ook in 't leed en in de dood in zijn al
lerheiligste voetsporen te treden die toch 
uitmonden in de Verrijzenis? 

Driekoningen 2011
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Over het referendum en over het bui
ten kieperen van vreemdelingen

Sinds de zeventiger jaren en dus lang voor 
de tijd dat fabrieken vol hingen met came
ra's of dat er sprake was van meldpunten 
voor pesten, schminkte de Duitse under
coverjournalist  Günter  Wallraff  zich tot
dat hij er zoals een echte Turk uitzag, om 
vervolgens te gaan solliciteren in de Duit
se industrie die toen veel gastarbeiders te
werk  stelde.  Ganz  unten  (1985), in  het 
Nederlands verschenen als Ik, Ali, onthul
de  mensonterend misbruik  van  onderge
schikten van buitenlandse origine en ver
vulde  eenieder  met  grote  verontwaardi
ging. Gastarbeiders verdienen onze dank
baarheid maar zij bleken door sommigen 
als minder nog dan als honden te worden 
behandeld.
Ook  vandaag  nog  mogen  gastarbeiders 
wat betreft het onrecht dat zij nog steeds 
te verduren hebben, rekenen op de steun 
van  deze  bijzondere  mensenrechtenacti
vist, die uiteraard geleerd en genuanceerd 
genoeg is om in te zien dat religieuze ei
sen  die  vloeken  met  de  mensenrechten 
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niet  van  de  immigranten  zelf  afkomstig 
zijn doch vanwege moslimextremisten die 
er  echter  wel  blijken  in  te  slagen  om 
steeds meer  druk op hen uit  te  oefenen. 
Dat  blijkt  onder  meer  uit  een  interview 
van 5 november 2010 dat Wallraff gaf aan 
Ursula  Rüssmann  voor  de  Frankfurter 
Rundschau  naar  aanleiding  van  de  zaak 
Sakineh Aschtiani. 
Deze Iraanse werd conform het moslim
recht  (en  volgens  velen  op  de  koop toe 
onterecht)  veroordeeld  op  beschuldiging 
van  ontucht  en  zij  zou  ook  omgebracht 
worden, aanvankelijk door steniging, later 
door ophanging, zoals geopperd werd. In 
het genoemde interview zegt Wallraff dat 
het hem grote zorgen baart dat ook gewo
ne moslimverenigingen zich niet uitspra
ken  tégen  die  middeleeuwse  praktijken. 
De  leden  van  die  verenigingen,  aldus 
Wallraff,  komen  zich  bij  hem  beklagen 
dat ze onder druk staan. En ook Wallraff 
zelf  getuigt  van  die  pressie:  toen  hij  in 
Keulen  opkwam voor  de  bouw van  een 
moskee en hij dan ook werd uitgenodigd 
om te zetelen in een raad van de moskee, 
prepareerde hij voor die gelegenheid een 
tekst ter voorlezing uit Salman Rushdee's 
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Duivelsverzen. De vereniging stemde toe, 
maar  de oversten in  Turkije  staken daar 
direct een stokje voor. (1)
Er is uiteraard moed nodig om zich uit te 
spreken tegen onrecht, ook al gaat het om 
onrecht waarvan men zelf het slachtoffer 
is. De reden daarvoor ligt in het feit dat 
men zich niet tegen de boosdoener te ver
zetten durft omdat die het wel eens alle
maal  nog  veel  erger  kon  maken.  Vaak 
spreekt  men  in  dat  verband  over  het 
Stockholm-syndroom:  niet  onterecht, 
want ook hier zijn de slachtoffers in we
zen  gijzelaars  die  hun  verzet  misschien 
wel met hun leven moesten bekopen. De 
vrees van deze gegijzelden is,  gezien de 
bewezen  boosaardigheid  van  de  funda
mentalisten,  allerminst  ongegrond.  En 
men kan zich dan in alle ernst de vraag 
stellen of de moslim in de straat  er niet 
heimelijk  op hoopt  dat  zijn gastland het 
extremisme  harder  aan  gaat  pakken  in 
plaats van het te tolereren, zogezegd in de 
naam der godsdienstvrijheid. 
Onlangs spraken de Zwitsers zich in een 
referendum afwijzend uit inzake de bouw 
van minaretten in hun land. Er was fel wat 
tegenstand, ook vanwege 'rasechte' Zwit
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sers, maar gezien de feitelijkheid van de 
hoger genoemde 'druk' kan men de vraag 
stellen of die eis om minaretten dan van 
de Zwitserse moslims zelf afkomstig was 
ofwel van extremisten die hen gijzelen en 
die er heel andere bedoelingen op na hou
den  dan  de  vrije  beoefening  van  gods
dienst. Temeer daar die extremisten in ei
gen  land bijzonder  fel  tégen de  vrijheid 
van godsdienst gekant blijken - zo fel dat 
zij andersgelovigen gewoon stenigen.
Dat het merendeel der Zwitsers de misda
digers van vreemde origine het land uitge
zet  willen  zien,  is  nog  een  heel  andere 
kwestie die slechts ten dele aan de eerste 
kon verwant zijn.  Het hanteren van ver
schillende strafmaten voor autochtoon en 
allochtoon spreekt het gelijkheidsbeginsel 
tegen en suggereert dat allochtonie misda
dig zou zijn, wat uiteraard absurd is. Gelet 
op wat het werk van Wallraff aan het licht 
bracht,  ware  een  omgekeerde  maatregel 
veel  rechtvaardiger:  een  beetje  begrip 
voor weliswaar illegaal gedrag dat echter 
deels  kon  volgen  uit  het  doorstane  on
recht.
Bovendien is er de vraag of een referen
dum wel  geschikt  is  om veroordelingen 
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uit te spreken. Een volksraadpleging lijkt 
weliswaar  het  tegendeel  te  zijn  van  een 
dictatuur, maar volgens sommigen is het 
slechts een andere vorm daarvan: een dic
tatuur van de massa. In een gezonde de
mocratie regeren niet zonder redenen af
gevaardigden van het volk en zij  nemen 
principieel  ook geen beslissingen zonder 
een voorafgaand wetenschappelijk onder
zoek  en  een  onderbouwd publiek  debat. 
En dit  los van het  feit  dat  daar van een 
voor  de  democratie  onmisbare  scheiding 
der machten al helemaal geen sprake meer 
kan zijn.

29 november 2010

Noten: 

(1)  FR-Interview  mit  Günter  Wallraff: 
„Islamische  Hardliner  gewinnen an  Ein
fluss".  Zie:  http://www.fr-online.de/poli
tik/-islamische-hardliner-gewinnen-an-
einfluss-/-/1472596/4808462/-/index.html 
.
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Allochtonie, werkloosheid, criminali
teit en politiek

Uit  een  Nederlands  onderzoek  zou  zijn 
gebleken dat de criminaliteit groter is on
der  allochtonen  dan  onder  autochtonen; 
nieuw  onderzoek  van  Belgische  makelij 
beweert dan weer de Hollanders te corri
geren en zegt dat niet de allochtonie doch 
de  werkloosheid  de  schuldige  is  en  dat 
men  eigenlijk  moest  zeggen  dat  in  een 
stad de criminaliteit groter wordt naarma
te  de  werkloosheid toeneemt.  Het  eerste 
onderzoek schoof de zwarte piet naar de 
allochtonen toe,  maar het  tweede onder
zoek, dat beweert dit recht te zetten, doet 
evenzeer aan demonisering: het schuift de 
schuld in de schoenen der werklozen. 
Met statistieken moet men altijd heel goed 
oppassen. Intussen bijna een halve eeuw 
geleden planden enkele Belgische politici 
het om een nieuwe wet voor te leggen aan 
het parlement: auto's met een rode kleur 
zouden worden verboden. Er was immers 
een bijzonder  statistisch verband vastge
steld: rode auto's zijn vaker in verkeerson
gevallen betrokken. Deze politici geloof
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den werkelijk dat een verbod op de kleur 
rood het aantal ongevallen zou doen da
len. 
Ook bij het zoeken naar de oorzaken van 
criminaliteit,  speelt  blijkbaar  de  mislei
dende invloed van de statistiek, die echt 
tot absurde conclusies en beslissingen kan 
leiden. Het is overigens zeer de vraag of 
die  dure  statistische  onderzoeken  die  in 
handen van onbekwamen dan nog tot heel 
foute conclusies leiden, niet beter vervan
gen werden door een portie gezond ver
stand. 
In dit geval kon het zogenaamde gezond 
verstand wel eens menen te weten dat, in
gevolge  (jeugd)werkloosheid,  een  over
schot  aan  ongekanaliseerde  energie  bij 
jongeren sowieso zal zorgen voor, op zijn 
minst, minder productieve activiteiten. Dit 
omdat werk de kanalisering is van ener
gie,  mede  gestuurd  door  derden,  vooral 
daar waar mensen niet zelfstandig kunnen 
werken. Maar omdat de verregaande spe
cialisatie van vrijwel elke job vandaag de 
volledig autonome arbeid zo goed als on
mogelijk maakt, ligt de verantwoordelijk
heid voor wantoestanden die uit de werk
loosheid zouden voortvloeien, niet bij de 
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enkelingen doch bij  de maatschappij  die 
immers verplicht is om de nodige sturing 
aan te bieden daar waar zij verantwoorde
lijk is voor de verregaande specialisatie en 
de navenante heteronomie van haar wer
kende burgers.
Maar  ook  het  zogenaamde  'gezond  ver
stand' brengt vaak geen soelaas, want het 
aantal verborgen factoren is in dergelijke 
complexe  kwesties  meestal  veel  hoger 
dan  het  aantal  zichtbare.  Bekijken  we 
nogmaals de conclusie uit het onderzoek: 
in een stad is de criminaliteit hoger naar
mate  de  werkloosheid  hoger  is.  Er  zijn 
dus  meer  criminelen waar  meer  werklo
zen zijn, zo zegt het onderzoek.
De conclusie  dat  werklozen misdadigers 
zijn,  is  gauw getrokken,  maar  zij  snijdt 
helemaal geen hout en het is zelfs anders
om:  werkloosheid  is  immers  helemaal 
geen misdaad, het is daarentegen een ge
volg  van  een  misdaad.  Werkloosheid  is 
een resultaat van ongelijkheid of van on
rechtvaardigheid en werklozen zijn slacht
offers van onrechtvaardige werkverdelers, 
ook wel werkgevers genaamd. Werklozen 
ondergaan hier zelfs een dubbel onrecht: 
een eerste keer daar waar hen een job ont
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houden wordt; een tweede keer daar waar 
de schuld voor deze 'straf' hen op de koop 
toe in de schoenen wordt geschoven. 
De conclusie van dat statistisch onderzoek 
kon bijgevolg veeleer als volgt luiden: er 
zijn meer criminelen in een stad met on
rechtvaardige  werkgevers.  Het  staat  dan 
iedereen nog vrij om daaruit al dan niet te 
concluderen  dat  die  criminelen  wellicht 
de onrechtvaardige werkgevers of politici 
zijn.

6 december 2010
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Op naar een Gestapo-jeugd?

We vernamen al dat voortaan winkeliers 
zullen functioneren als registreerders van 
wanbetalers,  maar  de  jongste  maatregel 
van de minister gaat werkelijk alle perken 
te buiten: Turtelboom zadelt de jeugd op 
met een plicht om vermoedelijk extremis
tische jongeren bij de overheid te melden 
teneinde  zodoende  de  terreur  te  kunnen 
bestrijden.  Blijkbaar  beseft  zij  niet  eens 
dat zij aldus de jeugd terroriseert op een 
manier waarop terroristen nooit ofte nim
mer  in  staat  zullen zijn  dat  te  doen.  Zij 
initieert onbetaalde kinderarbeid en meer 
bepaald  met  taken  die  in  de  regel  voor 
specialisten zijn bestemd. Aldus stalt  zij 
slechts een paniekreactie uit en een verre
gaande onbekwaamheid om de veiligheid 
van de burgers te waarborgen. 
De  terreur  van  een  verklikkingsmaat
schappij is ons welbekend uit de commu
nistische  landen  -  de  ontwrichte  Roe
meense samenleving is daar een jong en 
nog  lang  niet  geheeld  voorbeeld  van  - 
maar  zij  bestaat  evenzeer  in  het  zoge
naamde vrije westen. De Big brother who 
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is watching you  perverteert  het handelen 
immers grondig,  daar daden welke posi
tieve doelstellingen beogen, door voortdu
rende  registratie-angst  worden  omgebo
gen tot vermijdingsgedrag door anticipatie 
en,  meer  nog  dan  dat,  tot  pogingen  om 
verborgen  registreerders  te  misleiden. 
Menselijke  interacties  verliezen  op  die 
manier hun transparantie en zij worden al
dus niet  slechts gecompliceerd maar bo
vendien volledig leeggemaakt van hun ei
gen inhoud, wat betekent dat de voor het 
leven zo broodnodige communicatie feite
lijk uitvalt  ingevolge een alles overheer
send wantrouwen.
Vandaag kunnen wij nog duidelijk inzien 
dat de oorsprong van dat letterlijk moor
dende maar ook suïcidale wantrouwen ge
legen is bij onbekwame bewindvoerders, 
maar morgen zal de vertrouwensbreuk da
nig  huis  gehouden  hebben  dat  gevreesd 
mag worden dat de brokken niet langer te 
lijmen zullen zijn. Alleen simplisten kun
nen  niet  vatten  dat  er  geen  goodies en 
baddies bestaan en dat ethische kwesties 
het louter persoonlijke ver te boven gaan: 
daden en bij uitstek daden met een morele 
lading zijn geen acties maar het zijn per 
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definitie interacties, handelingen van per
sonen  jegens  elkaar  in  complexe  maat
schappelijke contexten die getekend wor
den  door  economische,  ideologische  en 
nog  anderssoortige  invloedssferen.  Een 
minister  dient  die  zaken  te  studeren,  te 
kennen en vervolgens te beheersen - daar
toe  is  zij  verkozen  en  daartoe  krijgt  zij 
ook de middelen. Onbekwamen laten aan
blijven in bestuursfuncties is nefast voor 
allen, het falen op dat niveau moet zonder 
uitstel worden berecht. 

1 januari 2011

*
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