Initiatives of Change
Nederland

Beste lezer,
Bent u ook helemaal klaar met
de corona, net als wij? Helaas
is de corona nog niet klaar met
ons, zeggen deskundigen. De
RIVM richtlijnen blijven daarom
onverminderd gelden.
Vanwege COVID-19 werden
de traditionele Caux zomerconferenties tot online paneldiscussies en workshops
omgetoverd. Dat het toch
prachtige resultaten heeft
opgeleverd, kunt u lezen op
pagina 1 tot en met 3.
Bestaande projecten van
IofC hebben afgelopen tijd
steeds een pas op de plaats
moeten maken. Op pagina
3 leest u hoe project Buro
EU van de nood een deugd
heeft gemaakt. In de serie
'Op zoek naar perspectief'
tijdens de coronacrisis leest
u hoe uw medemensen hier
tegenaan kijken. Aan het eind
van de nieuwsbrief vindt u
een bijzonder verhaal over het
Buchman-erfgoed.
Online bijeenkomsten floreren
maar fysieke ontmoetingen
mogen gelukkig in kleine
aantallen weer worden
georganiseerd. IofC gaat
deze mogelijkheid zeker
benutten, want niets gaat
boven het menselijk contact.
We hopen u gauw weer te
ontmoeten op één van de on-/
offline bijeenkomsten. Voor nu
wensen we u en uw dierbaren
een goede gezondheid toe.

Caux Dialoog
over Klimaat en
Landveiligheid 2020
Vrij vertaald door Uyên Lu vanuit
Caux Forum Online | Foto's: Caux
Forum Online

Even leek het of alle Caux
zomerconferenties geen
doorgang konden vinden, want
COVID-19 gooide roet in het eten.
Maar gelukkig boden de digitale
mogelijkheden uitkomst.
Meer dan 450 deelnemers uit alle
werelddelen konden in hun eigen
huis de Caux conferentie over
klimaat en landveiligheid digitaal
bijwonen.
De Caux Dialogue on
Environment and Security (CDES)
2020, zoals de zomerconferentie
in het Engels heet, omvatte in de
online editie meer dan 15 sessies
en vond plaats van 1 juli tot en
met 19 juli.
De lokale bevolking in staat
stellen om het land van hun
voorouders te herstellen

OVER ONS
Initiatives of Change
(IofC) is een wereldwijd
netwerk van mensen van
verschillende levensovertuiging en achtergrond
met als doel zich in te zetten
voor een betere wereld.
IofC is ervan overtuigd dat
positieve verandering in
de maatschappij begint bij
jezelf.
Door regelmatig stil te zijn,
krijg je toegang tot een bron
van inspiratie, vernieuwing
en kracht. Voor sommigen is
dit luisteren naar God – voor
anderen de innerlijke stem
of het geweten.

De eerste plenaire
sessie ‘Anticiperen op de
veiligheidsrisico's van
landdegradatie en klimaat’ vond
plaats op 1 juli. Het begon met
een uitdagende en informatieve

De redactie
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inleiding door Oli Brown,
Associate Fellow bij Chatham
House en bij het Geneva
Center for Security Policy
(GCSP). Dr. Bishnu Raj Upreti,
adviseur van het Nepal Centre
for Contemporary Research,
legde vervolgens uit dat, hoewel
wetenschap en moderne
technologieën belangrijk
zijn, het leren van lokale
gemeenschappen essentieel is
om bodemdegradatie tegen te
gaan.
Duurzame oplossingen kunnen
alleen worden ontwikkeld
door die te integreren met
eeuwenoude kennis over het
land.
Gemeenschappelijke actie
als toegang tot holistische
oplossingen
Het tweede panel, getiteld
‘Community Action: entry-point
to holistic solutions’, onderzocht
concrete oplossingen voor
bodemdegradatie door middel
van een concrete casus. Tony
Rinaudo is Senior Climate
Action Advisor bij World Vision
Australia. Hij staat bekend als de
‘bosbouwer’ vanwege zijn werk
om 200 miljoen bomen in Niger te
herstellen.
De boeren werden in staat
gesteld de natuurlijke
regeneratie zelf te beheren.
Rinaudo legde uit dat zijn werk
in Niger voornamelijk bestaat
uit ‘mindscaping’, het anders
kijken naar en zorgen voor het
landschap. ‘Alles wat je nodig
hebt, is al in het landschap
aanwezig’, zei hij. ‘Je hoeft

mensen alleen maar vrienden
van bomen te maken. Wanneer
je voor de natuur zorgt, zorgt de
natuur voor jou. Zelfs de armste
mensen kunnen deze techniek
toepassen.’
Het panellid Himanshu Kulkarni
is uitvoerend directeur van het
Advanced Centre for Water
Resources Development and
Management (ACWADAM)
in India. Hij benadrukte het
belang van het herstellen van
traditionele praktijken en het
versterken van gemeenschappen
zodat ze kunnen deelnemen.
‘Gemeenschappen hebben de
antwoorden op hun uitdagingen.
Met de juiste ondersteuning,
stimulansen en beleidsomgeving
kunnen ze worden
geïmplementeerd en positieve
resultaten opleveren’, zei hij.
De laatste twee plenaire sessies
gingen diep in op de praktische
problemen van de farmaceutische
industrie en klimaatfinanciering.
De initiatieven om deze op te
lossen, zoals het Pharmaceutical
Supply Chain Initiative, werden
behandeld.

Na de vier plenaire panelsessies
werden tien workshops
aangeboden, waaronder de
allereerste Caux Ocean Dialogue.
Deze waren interactiever dan de
plenaire sessies en gaven meer
ruimte voor discussies met de
sprekers.
De meeste hadden een structuur
die vergelijkbaar was met die
van de plenaire sessies, met
sprekers op hoog niveau, zoals
Larry Gbevlo-Lartey, CEO van
Human Security Research
Centre van Ghana en voormalig
hoge vertegenwoordiger
van de Afrikaanse Unie voor
terrorismebestrijding; Dr.
Raphaëla le Gouvello, expert
in het beheer van mariene
kustgebieden en Mukhtar Ogle,
secretaris voor strategische
initiatieven bij het kabinet van de
president van Kenia.
Ze gaven allemaal een korte
presentatie voordat ze vragen
beantwoordden.
Terugkerende zorgen waren
conflicten tussen boeren
en herders; het belang van
samenwerking met de lokale
bevolking en het integreren
van hun traditionele kennis en
praktijken.
De meeste sessies zijn opgenomen.
U kunt de herhalingen bekijken op
de website van Caux Forum Online:
https://tinyurl.com/CDES2020
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Caux conferentie Tools
for Changemakers
2020
door Elly Stigter | Foto's: Caux
Forum Online

Dit jaar werd de conferentie
Tools for Changemaker online
gehouden van 17 tot en met 19
juli. Dagelijks was er een twee
uur durend webinar waarbij
Dialoog het hoofdthema was.
Helaas dit jaar dus geen mooi
uitzicht op het meer van Genève
vanuit het conferentiecentrum
van Initiatives of Change (IofC)
in het Zwitserse Caux. Om dit
gemis te verzachten, werden
alle online deelnemers vanuit
Caux welkom geheten door
Rainer Gude en Stephanie Buri,
de twee directeuren van IofC
Zwitserland.

belangrijk is luisteren tijdens
een dialoog? Dit wordt snel
duidelijk als we luisteren
naar de ervaringen van IofC
begeleiders uit de Verenigde
Staten, Ebony Walden, Matthew
Freeman en Rob Corcoran. Zij
zijn alle drie actief betrokken
in het Hope in the Cities
programma.

trainer en dialoog begeleider,
Angela Starovoytova, uit
Oekraïne deelt haar visie op
dialoog en haar persoonlijke
verhaal over verschillende
meningen tijdens een dialoog.
Daarmee raakt ze precies de
kern van dialoog, bruggen van
vertrouwen bouwen met respect
voor elkaars verschillen.

De eerste dag waren er
zo’n 170 deelnemers uit
verschillende landen en het
thema was Let’s talk. Want
wat is een dialoog precies?
Wat is het verschil tussen
een dialoog en een discussie?
Hoe belangrijk is een dialoog?
Simon Keyes, hoogleraar van
verzoening en vredesopbouw
aan de universiteit van
Winchester, Engeland, legt
het heel helder uit. Aangevuld
met praktijk voorbeelden van
twee ervaringsdeskundigen
realiseer ik me hoe krachtig
deze vorm van communicatie
is. In subgroepen gaan alle
deelnemers vervolgens hierop
reflecteren.

Dit programma streeft
naar het versterken van
gemeenschappen in het
van oorsprong sterk etnisch
verdeelde Richmond onder
andere d.m.v. dialoog.
Voor meer informatie over
dit programma zie https://
www.iofc.nl/initiatieveninternationaal. Walden ziet
dialoog als een methode
om juist meer ruimte voor
gesprekken te creëren.
Freeman vertelt dat jouw rol als
begeleider ook lastig kan zijn
als je de pijn in de gemeenschap
ziet. Het is niet erg om je
hierbij ongemakkelijk te voelen.
Alle deelnemers praten in
subgroepen hier verder over.

Aan het einde van deze
inspirerende conferentie
mochten alle deelnemers in
één woord aangeven hoe ze
deze hebben ervaren. In de
afbeelding links hieronder staan
de antwoorden.

De tweede dag staat in het
teken van Let’s listen. Hoe

Tijdens de laatste dag staat
Let’s Reflect centraal. IofC

Voor mij persoonlijk werd
nogmaals bevestigd hoe
waardevol dialoog is en dat dit
veel oefening vergt. Vooral open
luisteren zonder vooroordelen!
De meeste sessies zijn opgenomen
en u kunt de herhalingen bekijken
op de website van Caux Forum
Online:https://tinyurl.com/CTfC2020

Buro EU meets YOU:
de coronaproof
aanpak van de
luistertour onder
jongeren
door Stefanie Schuddebeurs |
Foto's: screenshots

Eind vorig jaar konden we
u melden dat we een nieuw
project gingen starten, waarin
we Haagse jongeren aan het
denken zouden zetten over
duurzaamheid en de rol van
Europa op dit thema door overal
door de stad gesprekken met
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hen aan te knopen. Naast een
stimulans om eens meer over
duurzaamheid te denken,
is ons doel ook oprecht de
verschillende perspectieven van
jongeren over dit thema in beeld
te brengen. Het project wordt
dan ook afgesloten met een
rondreizende fototentoonstelling
en video waarin hun zorgen,
twijfels en ambities rond
duurzaamheid centraal staan.
We ontvingen ook steun van de
Europese Unie om dit project te
realiseren.
Alles stond klaar om dit
voorjaar te starten: we hadden
een luistertour gepland langs
hogescholen, het ROC Mondriaan,
zonnige parken en andere
plekken waar jongeren veel
komen. Maar helaas kwam alles
tot stilstand door de komst van
het coronavirus: de jongeren en
ook wij zaten thuis. Inmiddels
hebben we een nieuwe aanpak
ontwikkeld die nu net is gestart,
waarin we gesprekken zowel
online als offline voeren. Zo
zullen we komende periode
vijf groepen studenten
spreken tijdens gastlessen
op hogescholen. Daarnaast
zijn offline bijeenkomsten en
luistermomenten in de maak
in samenwerking met Polka,
centrum voor Poolse vrouwen
in Segbroek, en Conscious
Kitchen en we zijn nog in gesprek

met het ROC Mondriaan voor
een alternatieve invulling van
gesprekken bij hen op locatie.
Op 8 september jl. voerden
we, dat wil zeggen Stefanie
Schuddebeurs (projectleider van
Buro EU, IofC Nederland) samen
met Anubhav Kandpal (directeur
van Conscious Kitchen) het eerste
van een reeks online gesprekken
met een groep studenten. Het
was inspirerend om met jongeren
van allerlei nationaliteiten en
studieachtergronden, van design
tot chemie en engineering, van
gedachten te wisselen over de rol
van natuur in onze maatschappij
en te horen hoe zij aankijken
tegen klimaatverandering. We

bespraken dilemma’s die de
jongeren tegenkwamen in hun
wil om iets te doen aan klimaat,
zoals dat ze wel biologisch
wilden eten maar ook een kleine
beurs hebben. En wat dan
alternatieven zijn om toch je
voetafdruk te verkleinen of op
anderen manieren bij te dragen
aan duurzaamheid.
We bespraken ook de positie en
rol van bedrijven in een transitie
naar een duurzame samenleving.
Hier ontstond een levendige
discussie over. Zo vertelde Mari
dat ze van dichtbij een bedrijf
heeft leren kennen dat een
verzorgingsproduct maakt van
duurzame ingrediënten.
Ze was hier in eerste instantie
enthousiast over, totdat ze
zag dat dit bedrijf ondertussen
enorme hoeveelheden afval
produceert, zonder enig
bewustzijn van de impact van dit
afval.
Zo bleek het product een stuk
minder duurzaam dan ze had
gehoopt. Het zette haar aan
het denken over hoe belangrijk
het is om de hele keten te
verduurzamen in productie. Jari,
een andere student, was juist
optimistisch over de rol van
bedrijven naar een duurzame
samenleving: “Het gaat vast nog
niet snel genoeg, de transitie naar
duurzaam produceren, maar het
zijn in ieder geval eerste stappen
in de goede richting”.
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Ilsa, zijn mede-student, zag
het weer totaal anders: wat
haar betreft ligt het probleem
en dus ook de oplossing niet
bij bedrijven of hun niveau
van verduurzaaming van hun
productieproces. De kern van het
probleem ligt volgens haar bij de
consumptiemaatschappij an sich.
En dat we altijd maar weer iets
nieuws willen. Sterker nog, ik voel
me vaak best tevreden als ik een
duurzaam product heb gekocht.
Maar had ik echt nog een extra
trui nodig?”
We kijken uit naar onze verdere
gesprekken met jongeren in Den
Haag!
Uit de serie 'Op zoek naar
perspectief'

Landschapsvreugde
door Hennie de Pous - de Jonge |
foto's: redactie AN

Op zoek naar perspectief lees
ik het boekje ‘Nu het nog kan’
uitgegeven door Extinction
Rebellion Nederland. Het kwam
net voor de virusuitbraak uit en
komt als geroepen.
Het echte probleem is niet het
virus, maar de opwarming van
de aarde. In zijn voorwoord
schrijft Jan Terlouw: ‘We moeten
zorgen dat tot de mensen
doordringt hoe urgent de
ecologische en klimaatcrisis is,
en dat zij opgelost kan worden.’
Dit boekje doet dit met
bijdragen van 32 activisten,
wetenschappers, bezorgde
ouderen, klimaatjongeren.
We zijn één mensheid op één
planeet, schrijft Vandana Shiva.
Onze belangrijkste plicht als
bewoners van de aarde is om

al ons creatieve vermogen te
gebruiken om uitsterving te
stoppen.

Zijn advies aan de politiek:
betrek burgers bij het beleid,
bijvoorbeeld via panels.

Generaal Tom Middendorp
ontdekte in zijn loopbaan hoe de
klimaatverandering conflicten
veroorzaakte. Bovendien zullen
door gebrek aan zoet water
en enorme hitte en droogte
grote delen van de wereld
onbewoonbaar worden. Dat zal
leiden tot migratiestromen van
honderden miljoenen mensen.

Onze leiders moeten dan wel
heel bang zijn want Nederland
bungelt helemaal onderaan
op de Europese ranglijst van
duurzame energie. In haar
bijdrage legt Marjan Minnesma
nog eens uit waarom ze met
Urgenda de Nederlandse staat
voor de rechter heeft gedaagd
om hem te dwingen zich aan
zijn doelstellingen te houden ter
bescherming van de bevolking.
Tot aan de Hoge Raad werd
Urgenda in het gelijk gesteld.
Ook Minnesma heeft haar hoop
gevestigd op nieuwe vormen
van burgerparticipatie.

Hoe alles in elkaar grijpt lees
ik in de bijdrage van Mitchell
Esajas, die beschrijft wat een
desastreus effect het koloniale
bewind in Suriname gehad
heeft op het milieu. ‘De logica
waarbinnen winst belangrijker
is dan het welzijn van mens
en natuur, heeft een lange
geschiedenis, die geworteld
is in het koloniale denken.’
We kunnen van de inheemse
volkeren leren in harmonie met
de natuur te leven, vindt hij.
Klimaatkramp
Het boekje zit vol goede ideeën
en overtuigend bewijs van
urgentie. Waarom, zo vraag ik
me af, gaat de overheid niet
net zo voortvarend te werk als
bij de recente virusuitbraak?
David van Reybroek legt
uit: ‘In de meeste westerse
democratieën lijdt de politiek
aan klimaatkramp, een vorm
van bestuurlijke verlamming die
optreedt wanneer de schrik voor
de reactie van de burger groter
is dan het besef van urgentie.’

Bioboer in opleiding Jelle
de Graaf schrijft over het
levensbelang van een gezonde
bodem en noemt in dit verband
het begrip landschapspijn.
Jantien de Boer schreef er een
boek over. Ik kwam die term
ook tegen in de dagelijkse
columns in de Volkskrant van
Caspar Janssen die vanaf 2017
anderhalf jaar door Nederland
wandelde. Die columns openden
mijn ogen. Weilanden zijn
doodse groene biljartvelden (zijn
term) geworden met raaigras. In
het voorjaar zijn ze niet groen,
maar oranje, bespoten met
roundup.
Wat kun je als burger doen?
Je consumptie gedrag
aanpassen. Geen vlees eten
waarvoor stukken Amazone
oerwoud gekapt zijn.
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Bioboeren steunen door zo
mogelijk lokale en onbespoten
producten te kopen. Zonnepanelen. Een duurzame bank
kiezen. Stemmen op een partij
die klimaat en milieu hoog in
het vaandel heeft. Meedoen met
acties die draagvlak creëren en
zo onze leiders aansporen te
doen wat nodig is ‘Nu het nog
kan’.
Mijn perspectief is een natuur
die zich in alle diversiteit kan
herstellen. Ik wil grasvelden
zien waar weidevogels zich
thuis voelen en bermen met
bloeiende bloemen. Kortom:
landschapsvreugde.

Bodem als basis
door Anubhav Kandpal | foto:
redactie AN

Anubhav Kandpal is oprichter/
directeur van Conscious Kitchen.
Hij heeft samen met Yannik
Bergmann Soil & Sun Catering
opgericht. De redactie van AN
heeft hem gevraagd de filosofie
achter deze twee initiatieven toe
te lichten als bijdrage voor de
serie 'Op zoek naar perspectief.'
De bodem is de basis van
alle landbouw. Om de
wereldbevolking te kunnen
voorzien van gezond voedsel, is
een gezonde bodem nodig. In de
moderne tijd is men de bodem
gaan zien als een grondstof die
naar believen geëxploiteerd kan
worden, meer dan de bodem aan
kan.

Naarmate de vraag naar
voedsel toenam, ontdekten we
manieren om sneller, efficiënter
en in grotere hoeveelheden
voedsel te produceren.
Nieuwe technologieën werden
ontwikkeld, zonlicht werd
vervangen door kunstlicht en
de bodem werd versterkt met
industrieel geproduceerde
meststoffen om de opbrengst te
maximaliseren. In de ontwikkelde
wereld is er zodoende een
overvloed aan voedsel. Maar dit
heeft een prijs.

ineenstorting van de Sumerische
beschaving ten dele te wijten
is aan de verwoestijning van
de bovengrond. Onderzoekers
geloven dat dit ook het einde van
de Maya beschaving inluidde.
Toen hun rijk zich uitbreidde, nam
de uitputting van de bovengrond
toe. Ontbossing leidde tot een
vermindering van de jaarlijkse
regenval, en gekoppeld aan de
erosie had dit een desastreus
effect op de voorraad koolstof
in de bodem, die daarvan nog
steeds aan het herstellen is.

Voedselverspilling neemt toe.
Vroeger kon men zich het niet
veroorloven voedsel weg te
gooien zoals in de crisis van de
jaren 30 in de vorige eeuw. Nog
steeds respecteren de inheemse
volkeren het land en de aarde
te veel om voedsel te verspillen.
Zij weten wat schaarste is en
weten hun voedselvoorraden
ten volle te benutten. Omdat
we in de westerse wereld geen
schaarste kennen, wordt er hier
gedachteloos veel voedsel weg
gegooid.

De gangbare landbouw put de
bodem uit, omdat die telkens
opnieuw beploegd en beplant
moet worden. Als de bovengrond
door uitputting en erosie eenmaal
vernield is, is een lang proces
nodig om die weer gezond en
vruchtbaar te krijgen. Duurzame
methodes helpen de erosie
te beperken en het organisch
materiaal in de bodem weer op
te bouwen door het gebruik van
afdekgewassen.

Onze bodem wordt uitgeput
of is dit al. We hebben veel
uit de bodem gehaald, maar
niet genoeg terug gegeven
om die gezond te houden.
De bovengrond, het rijk aan
voedingstoffen organische
deel, is in honderden tot
duizenden jaren onder
natuurlijke omstandigheden
gevormd. In het verleden zijn
beschavingen ineengestort
omdat deze bovengrond uitgeput
raakte. Men neemt aan dat de

Als Bodem & Zon Keuken (Soil
& Sun Kitchen) willen we over
deze kwesties bewustwording
bevorderen door maaltijden
met een boodschap te serveren
(Meals with a Message). Of
het nu gaat om onze catering
dienst, onze vegetarische kook
workshops of onze teambuilding
activiteiten, in alles streven we
ernaar onze verhouding tot
voedsel te herstellen.
We kopen zoveel mogelijk lokaal
in om de CO2 voetafdruk van
onze maaltijden laag te houden.
Tegelijkertijd gebruiken we
producten van het seizoen omdat
die goed zijn voor de immuniteit
en ook passen bij onze voeding
behoeftes, die van seizoen tot
seizoen wisselt.
Doordat we bij alle activiteiten
ook ons verhaal vertellen,
proberen we zo veel mogelijk
mensen bewust te maken van
het voedsel dat ze tot zich
nemen. Waar het vandaan
komt en wat het effect van
het productieproces is. Deze
bewustwording kan actie
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bewerkstelligen. Gezamenlijke
actie is wat we nu nodig hebben.
Dat is de enige manier om
verandering te realiseren.

Racisme: niet meer
hier
door Uyên Lu | foto rechts ANP:
Demonstratie op het Malieveld in
Den Haag op 2 juni 2020

De fatale arrestatie van de
zwarte man George Floyd door
een witte politieagent op 25 mei
2020 heeft ongekende reacties
ontketend over de hele wereld.
Overal in Amerika, Europa,
Azië, Afrika en Australië gaan
mensen de straat op om te
protesteren tegen politiegeweld
en racisme. Is de dood van
George Floyd de druppel die de
emmer doet overlopen? Duidelijk
is dat dit tragische voorval de
mensen bewust heeft gemaakt
dat racisme al generaties lang
sluimerend of expliciet bij
henzelf of bij anderen in hun
nabije omgeving hardnekkig is
blijven bestaan.
Bestaat er zoiets als 'Witte
onschuld' zoals emeritus hoogleraar Gloria Wekker in haar
gelijknamig boek genoemd heeft?
En zo ja, hoe gaan we om met
deze ongewenste erfenis?
In de serie verhalen 'Racisme:
Ook hier!' roept Initiatives of
Change Nederland iedereen
op zijn of haar ervaringen met
racisme en discriminatie te
delen. Zouden we door naar
elkaars meningen, verhalen te
luisteren tot verzoening kunnen
komen en het racisme voorgoed
uit ons denk- en doesysteem
kunnen verbannen?
Niemand heeft de wijsheid
in pacht maar laten we een
poging wagen om er samen uit
komen, tot wanneer we kunnen
uitroepen: 'Racisme: niet meer
hier!'

Het gebroken glas:

over racisme op
Rosslyn Academy
door Floris Joziasse | Foto's blz. 8:
linksonder Mélodie Descoubes en
rechtsboven Paul Kapischka op
Unsplash

In een van mijn lievelings tvseries
‘How I met your Mother’
is er een prachtige aflevering
waarin een hechte groep
vrienden het fenomeen ervaren
van ‘Het gebroken glas’. Dit
fenomeen heb ik de laatste
weken ook gevoeld, niet binnen
mijn vriendengroep, maar door de
Black Lives Matter beweging. Dit
heeft duidelijk wat uitleg nodig.
In de aflevering waar ik op doel
zijn alle vrienden een beetje
geïrriteerd en ontstaat er een
discussie tussen twee vrienden
Ted en Robin.
Tijdens de woordenwisseling
in de keuken maakt Robin de
opmerking dat Ted constant
iedereen en alles corrigeert. Na
die opmerking wordt de hele
groep in beeld gebracht en blijft
het even stil, terwijl iedereen
bedachtzaam naar boven kijkt.
Dan gebeurt het: boven iedereens
hoofd klinkt het geluid van glas
dat breekt. ‘Dat is echt zó waar!
Hoe heb ik dat nog niet eerder
opgemerkt! Waarom doe je dat
altijd?!’, roept iedereen door
elkaar heen.
Gedurende de rest van de scène
gaan ze iedereen langs. De
een eet onsmakelijk, de ander
gebruikt telkens hetzelfde

stopwoordje, een vriendin neemt
steeds irritante dates mee naar
huis, enzovoorts. Na iedere
ontdekking klinkt het geluid van
brekend glas boven het hoofd van
de vrienden.
Het lijkt erop dat het glas dat
brak boven de hoofden van de
vrienden symbool stond voor het
beeld dat ze hadden van elkaar.
Zodra ze erop werden gewezen
dat het beeld niet klopte, viel het
plotseling in duigen. Naarmate de
dagen vorderden, lang nadat de
discussie voorbij is, blijkt echter
dat deze gewoontes van ieder
individu ondragelijk zijn omdat er
nu op wordt gelet!
Het glas was gebroken. En
gebroken glas kon niet meer
gemaakt worden, hoeveel ze ook
zouden willen dat het veilige glas
nooit was aangeraakt.
Van 2009-2014 (9e tot 14e
levensjaar) heb ik samen met
mijn familie in Kenia gewoond,
omdat mijn ouders uitgezonden
waren door Kerk in Actie.
Tijdens deze periode ging ik
naar de Rosslyn Academy, een
Amerikaanse internationale
evangelisch-christelijke
middelbare school.
Deze school in Nairobi, Kenia,
herbergde leerlingen uit 46
landen. Van de leerlingen was
ongeveer 40% wit en 60% had
een andere huidskleur, waarbij de
leiding van de school grotendeels
bestond uit witte Amerikanen. Op
Rosslyn Academy heb ik een
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geweldige tijd beleefd. Ik
was gezegend met een hechte
groep vrienden afkomstig uit
heel de wereld, ik kon elke sport
beoefenen en ieder instrument
uitproberen en ik ging op
indrukwekkende schoolreizen. Ik
ben immens dankbaar dat ik op
die school heb mogen zitten en
heb erg goede herinneringen aan
de medeleerlingen en docenten.
Nu ben ik alweer 5 jaar terug
in Nederland, maar ik zit nog
wel in een facebookgroep waar
oud-docenten en oud-leerlingen
ideeën en informatie kunnen
uitwisselen. Aangezien de
school ten diepste Amerikaans
was, zal het u niet verbazen dat
daar nu veel verhalen worden
uitgewisseld met betrekking
tot racisme en ‘white privilege’.
Ik zie nu dag in, dag uit steeds
meer verhalen geplaatst worden
van zwarte oud-leerlingen die
hun vervelende ervaringen
met racisme en zelfs trauma’s
opgelopen op Rosslyn Academy
kwijt willen.
Het gaat zelfs zo ver dat
docenten van wie ik echt fan
was bij naam worden genoemd
in verhalen waarin ze zwarte
leerlingen oneerlijk en racistisch
behandelden. Deze zwarte oudleerlingen bleken dus helemaal
niet zulke positieve herinneringen
te hebben aan de school en de
docenten van wie ik zo hield.
Ik had in de loop der jaren een
bepaald veilig en fijn beeld
van de docenten en de school
opgebouwd. Met toenemende

verbazing en zelfs boosheid heb
ik de afgelopen dagen verhalen
gelezen die dit beeld in duigen
heeft doen vallen. Er heerst bij mij
een grote tweestrijd. Aan de ene
kant heb ik enorme moeite om
te geloven dat deze docenten de
bizarre uitspraken en racistische
uitlatingen hebben gedaan. Deze
passen totaal niet bij die mensen
die ik zo hoog had zitten. Aan de
andere kant zie ik, nu het glas
eenmaal is gebroken, wel dat
sommige herinneringen die ik
heb niet zo rooskleurig zijn als ik
dacht. Het bestuur van de school
was inderdaad gedomineerd
door blanke mannen. De zwarte
mensen schopten het niet
hoger dan assistent-docent.
In sommige lessen die ik kreeg
werden inderdaad dingen
gezegd die voor zwarte mensen
discriminerend en neerbuigend
waren. Vijf jaar na terugkomst
uit Kenia kan ik door de scherven
van mijn beeld van Rosslyn kijken
en zien dat de discriminatie die in
de absurde verhalen beschreven
wordt best wel eens op mijn
Rosslyn Academy hebben kunnen
gebeuren.

kan men sceptisch zijn en gaatjes
prikken in de talloze lastig te
bewijzen verhalen van deze
mensen, als je het over je hart
krijgt. Echter, het feit dat mijn
liefdevolle herinneringen (en die
van meerdere witte vrienden die
ik ken van Rosslyn) bijna zonder
uitzondering loodrecht staan op
de traumatische herinneringen
van mijn zwarte medeleerlingen,
duidt volgens mij toch zeker wel
op een verschrikkelijk probleem in
dat systeem.

Hoe kan het dat ik mij als het
jonge, witte kereltje alleen
maar gesteund en geliefd heb
gevoeld op die school in Kenia,
terwijl kinderen met een andere
huidskleur nu komen met
verhalen vol pijn door racisme en
discriminatie? Misschien is dát
dan die ‘white privilege’ waar ik
nu steeds over hoor. Natuurlijk

Dit zijn vragen waar ik
nog geen antwoord op heb, maar
wel mee worstel. Ik hoop in ieder
geval dat dit worstelen, nadenken
en bespreken al wel een stap is in
de goede richting.

En dan toch blijft het bij mij
knagen dat de docenten die
mij hebben gevormd met naam
en toenaam keihard worden
beschuldigd van racisme door
de leerlingen die zij doceerden,
jaren na dato. Is dit de manier
om systematisch racisme aan
te pakken? Wat is mijn rol in
dit systeem? Als stil zijn wordt
gezien als medeplichtigheid,
wat moet ik dan doen en laten
om dat systeem te veranderen?
Wat is eerlijk en wijs om te doen
met deze ongelofelijk complexe
problematiek die eeuwen
bestrijkt?

In de aflevering van ‘How I met
your Mother’ werd het
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beschermende glas van naïviteit
over de anders storende
gewoontes gebroken. Dit kon
niet meer hersteld worden, en
dat deed pijn. Maar naarmate
het verhaal vorderde realiseerde
de vrienden dat de vriendschap
die ze hadden veruit de gekke
gewoontes overschaduwde. Ze
konden elkaars gekte tolereren
en zelfs waarderen, en ze hielden
van elkaar op een puurdere
manier.
Hoe apart deze parallel ook
klinkt, ik voel de pijn en het
ongemak van het gebroken glas.
Het is vervelend om een nieuwe
schaduwkant te zien van de
herinneringen die mij maken tot
wie ik ben. Maar nu dat glas toch
gebroken is ga ik mijn uiterste
best doen om die waarheid te
begrijpen, een plaats te geven
en ernaar te handelen. Ik hoop
dat mensen na de pijn van de
uiteenspattende scherven elkaar
weer tegemoet kunnen komen
in een betere wereld waar mijn
prachtige school voor iedereen
prachtig kan zijn.

Herdenking Nederlands
Slavernijverleden op 1 juli 2020.
Foto's op blz. 10 van Ketikotitafel.
nl: linksonder Optocht Bigi Spikri,
rechtsboven: gedekte dialoogtafel

achterdocht en wantrouwen te
ontmoeten. Goed van de EO om
persoonlijke verhalen van racisme
in een dagelijks kort programma
uit te zenden, #ookhier.

De demonstraties tegen racisme
en discriminatie in zoveel landen
maken indruk. Kennelijk is de
geest nu uit de fles. Bijzonder
is dat het niet alleen zwarte
mensen zijn die demonstreren,
maar ook witte. Een breed
gedragen onvrede met ongelijke
behandeling.

Die bewustwording is niet een
knop die je eventjes omdraait.
Het is een proces. Hoe is dat bij
mij gegaan, vroeg ik me af. Mijn
gedachten gingen naar flarden
en flitsen uit het verleden.

Een eerlijk gesprek
over racisme

Maar er is meer nodig dan
demonstreren. Voor Nederlanders
zoals ik, die profiteren van
het privilege wit te zijn, is het
nodig verhalen te horen, met
voorbeelden, ervaringen. Die
zijn nodig om je echt in te
kunnen leven in de ander.

door Hennie de Pous - de Jonge |
Foto's: linksonder slavernijmonument in Oosterpark
Amsterdam, rechtsboven Nationale

Om enigszins te kunnen
meevoelen wat racisme doet.
Wat het met iemand doet om
alleen vanwege zijn huidskleur

Link naar het fragment van How I
met your Mother: https://tinyurl.com/
y4sd4h8u

Heel lang geleden woonde en
werkte ik een periode als enige
witte in een Maori gemeenschap
in Nieuw-Zeeland. Het was een
vormende tijd waar ik met veel
plezier op terugkijk. Een oudere
Maori merkte op het bijzonder te
vinden dat ik daar werkte, omdat
hij mij als Nederlandse associeerde met het apartheidsregiem
in Zuid-Afrika. Ik vond dat zo
vreemd dat ik dat nu nog weet.
Maar het is wel veelzeggend hoe
ik beoordeeld werd.
Een grote sprong: in de jaren
’80 las ik twee boeken die grote
indruk op mij maakten: Wij slaven
van Suriname door Anton de
Kom en Hoe duur was de suiker
door Cynthia McLeod.
Als ik mijn nieuwe inzichten verkregen door deze boeken wilde
delen met anderen, merkte ik dat
die soms op boosheid en
onbegrip stuitten.
Kennen en gekend worden
Het bouwen van vertrouwen door
middel van eerlijke gesprekken is
altijd een kernactiviteit geweest
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van Initiatives of Change en
Morele Herbewapening,
zoals het voor 2001 heette. Ik
herinner me een conferentie
in 1994 die door Aad Burger
en team georganiseerd werd
in Utrecht met als thema We
leven naast elkaar – leven we
ook met elkaar? Met onder
andere politiecommissaris Hans
Papeveld die in 1998 directeur
werd van het nieuw opgerichte
expertisecentrum politie en
allochtonen (EXPA).
Hij hield in 1999 een lezing met
als thema Politie in de multiculturele samenleving die hij
afsloot met de oproep om samen
te investeren in kennen en
gekend worden. Zijn verhaal op
onze eerste website (vanaf 1998
online) werd druk bezocht.
Nog wat flitsen: van 2006 tot
2010 organiseerde Roy
Dannarag in Almere conferenties
met als doel de verschillende
culturele en etnische groepen
met elkaar in gesprek te brengen.
Verschillende deelnemers aan
die conferenties gingen ook naar
Caux, waar in het eerste decennium van deze eeuw een aantal
jaren internationale multiculturele
conferenties gehouden werden.
Lothy Bouwe-Day uit Almere
sprak als nazaat van slaafgemaakten vanaf het podium in
Caux over het Nederlandse
slavernijverleden. Ze pleitte voor
een nieuw historisch besef en
voor solidariteit tussen nazaten
van slaafgemaakten en
slavenhouders om samen het
slavernijverleden te verwerken en

te overstijgen. Bovendien gaf
ze haar publiek een inkijkje in de
Surinaamse cultuur. Haar verhaal
vond veel weerklank, met name
bij Engelsen met een Caribische
achtergrond.
Slavernijverleden herdenken
Een paar jaar later was het
Valika Smeulders die mij verder
hielp in het bewustwordingsproces. Samen met haar, Lothy
Bouwe-Day en haar vriendin
Mildred Uda-Lede organiseerden
wij in februari van het herdenkingsjaar 2013 (150 jaar afschaffing slavernij) een grote
bijeenkomst in het IofC centrum
in Den Haag. Als voorbereiding
hebben Valika en ik allerlei samen
ondernomen en maakte ze me
deelgenoot van haar leef- en
denkwereld. Ze nam me onder
andere mee naar de herdenking
op 1 juli 2012 in het Oosterpark in
Amsterdam. Vreemd eigenlijk dat
ik zelf nooit eraan gedacht had
daar heen te gaan. Terwijl op de
keper beschouwd die herdenking
voor alle Nederlanders eigenlijk

net zo belangrijk zou kunnen zijn
als 4 en 5 mei.
De bijeenkomst in februari
2013 met het thema Slavernij
herdenken: hoe zo? was een
groot succes. Mooi geleid door
Lothy Bouwe-Day, goede
toespraken van Valika Smeulders
en Mildred Uda-Lede *). En een
heerlijk Surinaams buffet. Valika
wilde in haar toespraak als
voorbeeld Zwarte Piet nemen als
exponent van racisme. Omdat
ik bang was dat dat de sfeer
zou bederven, vroeg ik haar
of ze niet een ander voorbeeld
had. Dat heeft ze toen gedaan,
maar eigenlijk vind ik dat nu
laf van mezelf. Nog dat zelfde
jaar maakte ze dit goed in het
artikel Een Sinterklaasfeest
zonder bijsmaak, waarin ze
een sinterklaasfilmpje laat zien
uit 1935 (!) met witte pieten op
paarden.
De rijkdom van onze
samenleving
Valika stelde me voor aan
Mercedes Zandwijken, die op een
avond in het IofC centrum in Den
Haag kwam spreken over de Keti
Koti dialoogtafels, waar zwart
en wit samen een rituele maaltijd
nuttigen en elkaar bevragen.
Op dezelfde avond vertelde
Stefanie Schuddebeurs ontdekt
te hebben dat een van haar voorvaders een plantage met slaafgemaakten bezat op Curaçao. Dat
was echt een avond waarbij je
voelde dat we dichter bij elkaar
kwamen.
Mercedes op haar beurt
moedigde me aan om het net
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uitgekomen boek White
Innocence van emeritus professor
Gloria Wekker te lezen en
recenseren. Daarna verscheen
het ook in het Nederlands, Witte
onschuld. Dit boek vond ik een
openbaring. Nederland heeft het
verlies van zijn koloniën nooit
verwerkt, stelt Wekker. Zou
het daardoor komen dat ons
zelfbeeld vaak niet strookt met
het beeld dat anderen van ons
hebben?
Ook nodigde Mercedes mijn man
en mij uit voor een Keti Koti tafel
in de Muiderkerk voorafgaande
aan de Keti Koti herdenking in
het Oosterpark in Amsterdam.
Allebei heel mooi, plechtig en
indrukwekkend. Wat me bijblijft
is dat een oudere zwarte man
ons aansprak en zei dat hij zo
blij was ons daar te zien. Het is
ook onze herdenking, zeiden we,
maar zo voelt het toch niet echt.
Onze werelden liggen nog ver uit
elkaar.
We hebben eerlijke gesprekken
nodig. Waarbij zij die verhalen
over racisme te vertellen hebben
een luisterend oor vinden bij
hen, die dat niet ondervinden.
Alleen zo kunnen onze werelden
bij elkaar komen. Dat die
verschillend blijven is niet erg.
Dat is de rijkdom van onze
samenleving. Maar wat wel
erg is, als we niet van elkaar
weten. De oproep van de
politiecommissaris in 1999 is nog
even relevant: laten we samen
investeren in kennen en gekend
worden.

*) Voor meer info kijk op https://www.
iofc.nl/slavernij-herdenken-hoe-zo
en https://www.iofc.nl/racisme-eeneerlijk-gesprek

Reikwijdte van de
Oxfordgroep
door Johannes de Pous | Foto's:
blz. 12: linksonder: internet,
rechtsboven: IofC.CH

Op zoek naar iets anders
stuitte ik op internet op een
proefschrift van de psychiater
Hans Meissner. Hij studeerde af
in de geneeskunde in Leiden en
in filosofie in Amsterdam (VU) en
specialiseerde zich tot psychiater.
Zijn proefschrift heeft als titel:
Van hulp en heil. De pastorale
psychiatrie van Alphonse Maeder.
Daarin onderzoekt hij de wijze
waarop de pastorale psychiatrie
van Maeder (1882-1971) licht
werpt op de betekenis van de
helende functie van het christelijk
pastoraat voor professionals in
de psychiatrische praktijk.

Het is een fascinerend verslag
van hoe een voor de meeste
Nederlanders waarschijnlijk
onbekende psychiater uit
Zwitserland tot zijn ideeën is
gekomen. Dit artikel is geen
recensie van het proefschrift
maar laat vooral licht schijnen
op de rol die de Oxfordgroep
(de naam van de beweging die
in 1938 bekend werd onder de
naam Morele Herbewapening
en nu Initiatives of Change heet)
heeft gespeeld in de ontwikkeling
van de ideeën van deze Zwitserse
psychiater. En via hem ook op
anderen.
Om zijn eigen leven te beschrijven
hanteerde Maeder zelf drie
fasen. Een positivistische, een
idealistische en een religieuze.
In de eerste fase gaat het
Maeder uitsluitend om de
positieve resultaten van de
natuurwetenschappen. In de
tweede fase breekt naar
aanleiding van enkele relevante
ervaringen het besef door dat
hij het van die resultaten alleen
niet moet hebben. De derde fase
komt voort uit zijn persoonlijke
contact met Emil Brunner en hun
gezamenlijke kennismaking met
de Oxfordgoep, door Meissner
meestal aangeduid als Oxfordgroepbeweging.
Emil Brunner (1889-1966) is
een bekende Zwitserse theoloog
in Zürich. Hij is een tijdgenoot
van Karl Barth met wie hij
aanvankelijk meegaat in diens
dialectische theologie maar
waarvan hij later afstand neemt.
Brunner komt in aanraking met
de Oxfordgroep hetgeen van
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grote invloed op zijn leven en
denken is. In zijn theologisch
werk concentreert Brunner
zich op de vraag hoe de bijbel
begrijpelijk gemaakt kan worden
voor de geseculariseerde mens.
Emil Brunner introduceert
Alphonse Maeder bij de
Oxfordgroep en ook hij raakt
enthousiast.
De gewoonte om samen met
zijn vrouw de bijbel te lezen en
te bidden - een gewoonte die
Maeder zijn hele leven heeft
volgehouden - werd voor hem
en zijn vrouw een bron van
helderheid en innerlijke kracht.
Zijn intellectualistische instelling
verandert in een streven naar
een leven dat door naastenliefde
wordt getekend. Dit beïnvloedt
zijn beroepsmatige activiteiten
en brengt een beslissende
wending in de ontwikkeling
van zijn psychotherapie als een
verbinding van dieptepsychologie
en zielszorg.
In zijn proefschrift gaat Meissner
ook in op de relatie tussen
Maeder en Paul Tournier (18981986) een ook in Nederland
bekende Zwitserse arts. Tourniers
waarschijnlijk bekendste boek
is Médicine de la Personne, in
het Nederlands uitgegeven als
Radicale therapie. Dat boek
draagt Tournier op aan Frank
Buchman, de grondlegger van de
Oxfordgroep. Volgens Meissner is
er een rechtstreeks verband
tussen Médicine de la Personne

en het werk van Maeder.
Meissner noemt Alphonse
Maeder de geestelijk vader van
Tournier en zijn werk.
Tournier werkt als huisarts
in Genève. Een van zijn
patiënten is een vrouw met
psychologische problemen. Toen
zij van een egocentrische en
agressieve vrouw veranderde
in een vriendelijk persoon met
aandacht voor anderen, was zijn
nieuwsgierigheid gewekt. Wat
bleek? Ze was op een bijeenkomst
geweest georganiseerd door
de Oxfordgroep. Of zij hem kon
introduceren. Aldus geschiedde
en Tournier ontmoet daar Emil
Brunner, Theophil Spoerri,
hoogleraar letterkunde in Zürich
en de Nederlander Jan van Walré
de Bordes, werkzaam bij de
Volkenbond in Genève.
Tournier had verwacht, schrijft
Meissner, te horen over de
principes van de beweging, over
hun succes. In plaats daarvan
werd voorgesteld om samen stil
te zijn, en hun gedachten met
elkaar te delen. Tournier was
teleurgesteld maar ook diep
geraakt. Een vervolg gesprek
met de Bordes had een enorme
impact op Tournier: ‘Voor het
eerst, en in tranen, vertelde ik
over mijn innerlijk lijden als wees.
Voor het eerst in 34 jaar huilde
ik om mijn moeder, over mijn
vader.’ Tournier vindt inspiratie in
de Oxfordgroep en zijn contact
met die beweging heeft een groot
effect op zijn manier van omgaan
met mensen.
Zijn werkwijze wordt bekend

onder de naam pastorale
geneeskunde. Gedurende de
Tweede Wereldoorlog neemt
hij afstand van de beweging.
Op latere leeftijd vindt er een
toenadering plaats tussen hem en
wat dan Morele Herbewapening
heet. In 1982 geeft hij in Caux
een lezing. Enkele jaren later
verschijnt Vivre à l’ écoute *) met
daarin o.a. de tekst van die lezing
in Caux waarin de naam van
Maeder herhaaldelijk voorkomt.
In het proefschrift besteedt
Meissner uitgebreid aandacht
aan de Oxfordgroep, omdat die
zo belangrijk is geweest voor
Maeder.
*) Vivre a l’écoute, Uitgever Editions
de Caux, 1984
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• Van hulp en heil, de pastorale
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Cox, Alastair V. Campbell en Bill
(K.W.M.) Fulford, 2006, Jessica
Kingsley Publishers.
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