
Het floepte eruit voordat ik de reikwijdte ervan doorhad. Ik haalde mijn 
vierjarige dochter op bij de oppas waar ze een middagje mocht spelen en ’s 
avonds mee mocht eten. Ze had niet alles opgegeten, vertelde de oppas 
enigszins schuldbewust. ‘Ach, dan is het vast gezellig geweest’, zei ik. En dat 
is precies de spijker op z’n kop. Als er veel te genieten is, dan heeft ze geen 
concentratie voor het eten. Dat is al vanaf haar geboorte zo. Daar ben ik als 
vader mee vergroeid geraakt. Ik kijk er niet meer van op. Ik herken het di-
rect. Het is iets wat zo helemaal bij haar is gaan horen. Bij opa en oma leiden 
de vissen in de kom haar af. In een restaurant kijkt ze naar de bediening die 
af en aan loopt. Thuis ziet ze door het raam van de flat een hijskraan in de 
verte, of een vliegje voor het raam. Inmiddels ben ik er bedreven in om haar 
dan weer in haar concentratiecirkel te krijgen, daar ben ik vader voor. Ik 
snap best dat een oppas die klus niet op zich neemt. En dat het daar gewoon 
gezellig mag zijn.
‘Ach, dan is het vast gezellig geweest.’ Wat is het een wonder om als aardse 
vader je dochter zo goed te kennen. En dan te bedenken dat we allemaal ten 
diepste gekend zijn door een Vader in de hemel. Dat is weergaloos.

Roeland van Mourik • redacteur nd.nl/columns   

Het kennen van je kind

 …De visie van kerkvader Origenes 
op Ethiopiërs en Skythen nu racis-
tisch noemen, is vergezocht. Boven-
dien ging de vroege kerk niet in zijn 
denken mee.

In de bijlage Gulliver van 30 juli stond 
een artikel dat te denken geeft. Het 
behandelt de vraag of racisme dieper 
in het christelijk geloof verankerd is 
dan we denken. Het verwijst onder 
meer naar de grote christelijke ge-
leerde Origenes van Alexandrië (185-
254). In een wetenschappelijk artikel 
heeft Matthijs den Dulk aangetoond 
dat we bij Origenes visies op de ver-
schillende volken vinden die we nu 
racistisch zouden noemen.
Zo zouden de donkere Ethiopiërs en 
de noordelijke, barbaarse Skythen 
dieper in de zonde zijn gevallen dan 
de beschaafdere Grieken. Ethiopiërs 
en Skythen zouden daarom een ver-
dorven volksaard hebben. Den Dulk 

spreekt dan van ‘etnische minder-
waardigheid’. Individuen uit zulke 
volken kunnen zich volgens Origenes 
wel tot Christus bekeren en tot een 
hoger niveau opgetild worden, maar 
dit is voor hen moeilijker dan voor 
Joden en mensen van de Griekse cul-
tuur.
In het artikel wordt ook vermeld dat 
Den Dulk geen uitspraken kan doen 
over de invloed die Origenes’ gedach-
ten op de kerk na hem heeft gehad. 
In mijn reactie wil ik op twee zaken 
ingaan. Ten eerste: waarop was Ori-
genes’ visie op de verschillende vol-
ken gebaseerd? Ten tweede: hoe 
heeft de kerk hierop gereageerd? 
Heeft Origenes veel invloed gehad?

opstandige schepselen
De basis van Origenes’ visie op de 
verschillende volken voert ons terug 
naar het begin van de schepping, 
tenminste, zoals hij dat zag.
Origenes veronderstelde dat God 
aanvankelijk geestelijke schepselen 
met verstand en een vrije wil had ge-
schapen. In de hemelse heerlijkheid 

aanschouwden en aanbaden zij hun 
Schepper. Maar toen zij hier genoeg 
van kregen en ervoor kozen hun ei-
gen weg te gaan, vielen zij uit de he-
mel.
Toen schiep God de aarde en licha-
men waaraan de gevallen zielen ver-
bonden konden worden. Over de en-
gelen, hemellichamen en demonen 
heb ik het nu niet; het gaat mij om 
de mensen. Origenes meende dat 

Als je tot geloof 
in Christus 
komt, valt ieder 
verschil weg. 
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Kerkvader Origenes

Elly Jonkman, Groningen 

Ik ben het helemaal eens met Wim 
Bot dat een helmplicht voor e-bikes 
een slecht idee is, omdat het weinig 
effectief is (Nederlands Dagblad 31 
juli). Ik zou zelfs nog wel een stapje 
verder willen gaan. Al die snelheids-
maniakken, en dan bedoel ik de race-
fietsen, elektrische fiets of brommer, 
koeriers enz. – die moeten in de be-
bouwde kom gewoon op de weg! Die 
horen niet op een fietspad. Dat is 
voor langzaam verkeer, voor kinde-
ren, ouderen en mensen die nog re-
kening met elkaar houden.
Ouderen op een e-bike overschatten 
hun snelheid vaak en vliegen soms 
uit de bocht, wat ik hoor bij een e-
bike-clinic voor ouderen. Zo nodig 

kunnen ze een e-bike-fietsles nemen, 
aan te vragen bij de Fietsersbond.
Een helm op vind ik voor ouderen 
wel raadzaam, zij zitten in een risico-
groep.
Maar blijven we met z’n allen op het 
smalle fietspad, dan hoop ik dat we 
ons wat bewuster worden, ook van 
de weersomstandigheden – want 
voordat je het weet, maak je een 
smak als het wegdek nat is, zoals 
pastoor Hub Snackers vertelde (Ne-
derlands Dagblad 31 juli). Ik heb het 
in mijn eigen familie ook meege-
maakt. Een val kan een heel lange 
nasleep hebben.
Ik hoop ook dat er in het verkeer wat 
meer verdraagzaamheid komt. <

Geen helmplicht, wel gescheiden fietsen

ingezonden

Margriet Hidding, Woltersum 

Dit is de situatie in de straat waar ik 
woon. Rechts van ons staan huizen in 
de stutten. Door de gevolgen van de 
gaswinning worden de scheuren al 
jaren groter en groter. De huizen 
worden onbewoonbaar, maar herstel 
en versterking laten zo lang op zich 
wachten, dat de bewoners uit wan-
hoop in een open brief aan de burge-
meester van Groningen een nood-
kreet hebben laten horen. In de hoop 
dat er eindelijk wat gebeurt.
Links van ons brandde tweeënhalve 
maand geleden een huis af. De verze-
kering regelde direct tijdelijke huis-
vesting en stelde een bedrag ter be-
schikking voor nieuwbouw. Een 

architect is aan het werk gegaan en 
na het verlenen van de bouwvergun-
ning kan de bouw snel van start 
gaan.
Waar een commercieel bedrijf zijn 
klanten gewoon direct geeft waar ze 
recht op hebben, laat de overheid 
haar burgers wachten en drijft hen 
tot wanhoop. Zo leven we als verlo-
ren zonen in een verweesde samen-
leving. En de bevingen worden weer 
heviger.
Dit is wat wij in het aardbevingsge-
bied nu verlangen: diepe schaamte 
van iedereen bij de overheid die zorg 
had moeten dragen, en eindelijk 
recht. <

Het gaat om schaamte en recht

ingezonden

Johan de Vries, Leeuwarden

Mondlapjes zijn een eenvoudige ma-
nier om jezelf en anderen tegen co-
rona te beschermen. Ik vrees dat Ne-
derland wat betreft mondlapjes al 
maanden lang gegijzeld wordt door 
de beroepseer van de artsenij, in dit 
geval het RIVM (Nederlands Dagblad 
30 juli), dat ooit zei dat mondlapjes 
slecht waren en nu geen gezichtsver-
lies wil, en dat heeft naar mijn stel-
lige overtuiging levens gekost.
Nu probeert het RIVM zijn eer te red-
den met de ontdekking dat mondlap-
jes slecht zijn, maar misschien een 
gunstig effect hebben op bewustwor-

ding ten behoeve van de anderhalve 
meter. (Nederlands Dagblad 30 juli).
Het nut van mondlapjes is al lang be-
wezen. Ze zijn veel effectiever dan 
anderhalve meter afstand, want in de 
openbare ruimte loop je binnen twee 
seconden door de coronadamp die je 
voorganger achterliet. De mondlapjes 
vangen een groot deel van de coron-
adamp op en ‘hoe minder coronavi-
rus in de luchtwegen, hoe minder 
kans op ziekte’.
Gelukkig hebben de bestuurders van 
NS, KLM en de grote steden meer ge-
zond verstand. <

Nut mondlapjes allang bewezen

ingezonden

Jan Welink, Hardenberg 

De een zegt: ‘De kerk is ziek en lijdt 
aan het verdeeldheidsvirus.’ (Dirk 
Smits, Nederlands Dagblad 20 juli). De 
ander zegt: ‘De kerk is veelzijdig en 
gezond’ (Jack Barentsen, Nederlands 
Dagblad 1 augustus).
Ik geloof in één heilige algemene 
christelijke Kerk. Ik vraag me vaak af 
waarom dit zo moeilijk in praktijk te 
brengen is. Is het dan zo moeilijk om 
als alle christenen samen van ver-
schillende geloofsgemeenschappen 
elkaar in hoofdzaak te erkennen als 
kerk van Christus?
Jezus zelf is het hoofd van Zijn kerk, 
en daar mogen wij lidmaten van zijn. 
Verschillend, maar in hoofdzaak Je-
zus erkennend als onze verlosser en 
zaligmaker, want Jezus is de enige 
weg en waarheid naar het leven.
We zouden kunnen beginnen om el-
kaar niet meer uit te sluiten van de 
tafel van de Heer. Ga samen eten, 
drinken en getuigen dat Jezus Zijn 
leven heeft gegeven tot een volko-
men verzoening van al ons verkeerd 
gedrag. En dat ieder mens welkom is 
bij de Here God. <

In hoofdzaak één

ingezonden

Kees Lavooij, Vaassen • 
redacteur nd.nl/opinie   

Het zomerspelletje ‘De slimste mens’ 
is meestal leuk om te zien en nodigt 
uit tot meedenken. Maar als de Bijbel 
ter sprake komt, verandert het zo-
maar in het domste spelletje. De 
deelnemers geven er blijk van dat de 
Bijbel voor hen een gesloten boek is. 
Ook Marije Knevel, opgegroeid in een 
christelijk gezin, sloeg de plank mis.
Huub Stapel zegt met enige trots dat 
hij een geheid atheïst is, al heeft hij 
zijn kinderen naar een christelijke 
school gestuurd vanwege de morali-
teit van de Bijbel. (Welke moraliteit: 
dat de goeden beloond en de kwaden 
gestraft worden zeker!)
Het enige jurylid Maarten van Ros-
sem gaat voor de zoveelste keer te 
keer tegen het door hem veronder-
stelde wrede en gewelddadige karak-
ter van het Oude Testament. Dit te-
genover de ethiek van Jezus in het 
Nieuwe Testament, die hij dan nog 
wel waardeert. (Welke lieden zeiden 
tussen 1933-1945 ook zulke dingen!) 
Kortom dan loopt het helemaal uit 
de hand, zeker als we weten dat de 
KRO en de NCRV dit ook nog eens 
uitzenden! <

Domste spelletje

ingezonden
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 …President Trump schept chaos, en 
dat doet hij consequent. Hij stuurt 
zo aan op tirannie van het heer-
sende gedachtegoed dat hij zelf 
bepaalt of weer herziet.

De beschrijving van het interview 
met president Trump met de Ameri-
kaanse journalist Jonathan Swan (Ne-
derlands Dagblad 6 augustus) bevat 
geen nieuwe zaken of inzichten. Wel 
is kenmerkend dat Swan doorvraagt 
met vragen als ‘wie zijn dan die men-
sen?’, ‘welk boek bedoelt u?’ of ‘wel-
ke manual?’ En dat blijken details te 

zijn die Trump niet weet. De indruk 
ontstaat dat hij ‘bewijs’ voor zijn be-
weringen bij elkaar gefantaseerd 
heeft. Maar de regering doet het 
goed, is de boodschap van Trump.
In alle coronabriefings die Trump ge-
houden heeft op het Witte Huis, was 
duidelijk dat hij persoonlijk belang 
heeft bij het bagatelliseren van de 
‘China-griep’. Hij heeft opzettelijk 
COVID-19 van zijn persoonlijke aan-
duiding voorzien om daarmee de 
‘schuld’ naar anderen te schuiven. 
Daarnaast is hij ambivalent: de ene 
keer is het griep, de andere keer is 

Van president Trump inmiddels geen nieuws
Hans Klamer • lezer te Delft nd.nl/opinie   



Govert Buijs is bijzonder hoogleraar politieke 
filosofie aan de faculteit wijsbegeerte van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schrijft 
elke eerste vrijdag van de maand een column. 

Slavernijverleden
De westerse cultuur, Europa, staat terecht. Een van de be-
langrijkste aanklachten: slavernij en slavenhandel. Wie zich 
ook maar een beetje inleeft in de mensonterende omstan-
digheden van de slaventransporten en de plantages, kan 
niet anders dan een verontwaardigd ‘schuldig’ uitspreken. 
Maar gaat dit niet te snel? Moet men zaken niet ‘in de eigen 
tijd’ zien? Men wist toen toch niet beter?
Maar dit gaat te snel. Want waarom waren er op het Euro-
pese continent zelf eigenlijk geen slaven meer? Net als pros-
titutie is slavernij een van de oudste instituties van de 
mensheid, in vele culturen, ook in Afrika zelf, helaas. Maar in 
Europa begint iets merkwaardigs. Hoewel de vroege kerkva-
ders in het Romeinse Rijk ambivalent waren over slavernij 
(zie een recent artikel van Joost Hengstmengel in het blad 
voor christelijke filosofie Sophie), gaat de theologische ont-
wikkeling in het Westen verder en komt wel degelijk uit bij 
een principiële afwijzing. Paus Gregorius de Grote († 604) 
laat zijn eigen slaven vrij onder verwijzing naar de ‘oorspron-
kelijke vrijheid waarin God ieder mens geschapen heeft’. Dat 
is de kerk.

vergeten vrouw
Maar ook politiek begint er iets nieuws met een vroege 
hoofdrol voor een nu vergeten vrouw, de Franse koningin 
Balthilde (geboren rond 625), vrouw van Clovis II. Zij was als 
meisje van Engelse komaf zelf als slaaf verkocht aan een 
Franse adellijke familie. Daar komt de Franse kroonprins op 
bezoek, ziet de mooie slavin, raakt tot over zijn oren verliefd 
en trouwt haar. Balthilde was als jong meisje in Engeland al 
christen geworden. Gebaseerd op haar eigen ervaring en op 
haar geloof, begon ze zich nu als koningin en later zelfs als 
regentes, in te zetten voor het vrijkopen van slaven en sla-
vinnen. Haar naam zul je in geen enkel boek over de ge-
schiedenis van de slavernij of over de afschaffing ervan te-

genkomen – daarom hier maar, standbeeldwaardig.
In de Europese middeleeuwse steden wordt slavernij later 
hoe langer hoe meer verboden. In Bologna bijvoorbeeld wer-
den in 1256 in één keer 5600 slaven vrijgelaten op grond van 
de nieuw aangenomen ‘Legge del Paradiso’, de paradijswet, 
waarbij men zich beriep op paus Gregorius de Grote.
Als Europa de wereld begint te verkennen en overheersen, 
blijft deze norm staan en wordt ze zelfs expliciet bevestigd in 
een fors aantal pauselijke encyclieken. Eugenius IV verbiedt 
in 1435 het tot slaaf maken van zwarte inwoners van de Ca-
narische Eilanden. Pius II in 1462 en Sixtus IV in 1475 herhalen 
dit standpunt. Tussendoor nam één paus, Nicolaas V, rond 
1450 een afwijkend standpunt in door het tot slaaf maken 
van niet-christenen goed te keuren. Paulus III vaardigt in 
1537 een bul uit tegen slavernij in de nieuwe wereld op straf-
fe van excommunicatie van de daders. Latere bullen van Ur-
banus VIII (1639), Benedictus XIV (1741) en Gregorius XVI (1839) 
sluiten zich hierbij aan. Bovendien organiseerde de missio-
naries Bartholomeüs de las Casas in 1550 een grote confe-
rentie om officieel vast te stellen dat ook indianen volledig 
mens zijn, met alle rechten van dien.

economische redenen
Om mij onduidelijke redenen is deze eerste afschaffing van 
de slavernij in onze standaard geschiedenisboeken geheel 
verdonkeremaand.
Wat betekent dit nu voor de schuldvraag? In mijn requisitoir 
zou ik aanvoeren dat Europa het eerste continent is dat prin-
cipieel de slavernij heeft afgewezen en er toch weer aan be-
gon, zij het ver van eigen bed, buiten publiek zicht. Waarom? 
Om economische redenen. Wie luistert er naar principes op 
het moment dat er geld te verdienen is? Daarom is Europa 
wel degelijk schuldig, meer dan andere culturen in de ge-
schiedenis. Maar de norm op grond waarvan Europa veroor-
deeld kan worden, is zelf ook in oorsprong Europees.
Zo ergens het spreekwoord van het kind en het badwater 
van toepassing is, dan hier. Europa is dubbel: het continent 
van hoge normen én van geldbeluste ontduiking daarvan. 
Laten we het eerste Europa vast en hoog houden.

Maar in Europa begint 
iets merkwaardigs. 

Govert Buijs nd.nl/columns

column
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hun zielen allang bestonden voordat 
zij in de moederschoot aan een em-
bryo werden verbonden, ofwel: voor-
dat zij daarin ‘incarneerden’.
De schepselen die erger tegen God in 
opstand waren gekomen, vormden 
andere volken dan zij die minder on-
gehoorzaam waren geweest. Zo ver-
klaart Origenes dat de Ethiopiërs en 
andere Afrikanen voor straf in hun 
hete land woonden en mensenvlees 

aten: hun zielen hadden ernstiger 
gezondigd.
Hetzelfde geldt voor de Skythen ten 
noorden van de Zwarte Zee. Zij ston-
den als vreselijke barbaren bekend, 
omdat zij hun ouders doodden als 
die tot last werden. Ook vielen zij op 
rooftocht de beschaafde landen bin-
nen. Daarom zouden zij volgens Ori-
genes een minderwaardig volk zijn. 
Dat zouden we nu racistisch kunnen 

noemen, ook al was het Origenes 
daarom niet te doen.

poging tot verklaring
Waarom ging het hem dan wel? Hij 
probeerde te verklaren waarom de 
ene mens geboren wordt in een bar-
baars volk, terwijl iemand anders ge-
boren wordt in een land met een ge-
matigd klimaat, in een beschaafd 
volk dat besef van God en zijn wet 
heeft. Origenes veronderstelde dat de 
reden van dit verschil was, dat ie-
mands ziel in het begin ernstiger of 
minder ernstig tegen God in opstand 
was gekomen. Zo wilde hij uitleggen 
dat het niet Gods schuld was dat de 
een als Jood of als Griek geboren 
wordt en de ander als Ethiopiër of als 
Skyth. Het is, zogezegd, je eigen 
schuld.
Maar als je tot geloof in Christus 
komt, vergeving van zonden ont-
vangt en anders gaat leven, dan valt 
ieder verschil weg. We kunnen daar-
bij denken aan Kolossenzen 3:11 (al 
is het onbekend of Origenes die tekst 
ook citeerde). Daar staat: ‘Dan is er 
geen sprake meer van Grieken of Jo-
den, besnedenen of onbesnedenen, 
barbaren, Skythen, slaven of vrijen, 
maar dan is Christus alles in allen.’

heftige kritiek
Zelf vind ik het vergezocht om in Ori-
genes’ voorstel een vorm van racisme 
te zien. Dat is nogal anachronistisch. 
De vraag is nu: heeft de kerk Orige-
nes’ visie op de verschillen tussen de 
volken overgenomen? Het antwoord 
daarop kan kort zijn: Nee! Al tijdens 
zijn leven en in de vierde, vijfde en 
zesde eeuw hebben Origenes’ specu-
laties heftige kritiek opgeroepen. Af-
zonderlijke kerkvaders, synodes en 
concilies hebben deze visies resoluut 
afgewezen. Dat die afwijzing her-
haald moest worden, betekent dat 
Origenes’ opvattingen ook wel aan-
hangers hadden, vooral in sommige 
kloosters. Maar nooit heeft de kerk 
die lijn gevolgd.
De reden van de felle kritiek was niet 
dat Origenes racisme zou bepleiten. 
De reden was dat zijn voorstel, on-
danks de bijbelteksten die hij ervoor 
aanhaalde, toch niet bijbels was. Het 
was te zeer geïnspireerd door Griekse 
mythen die bij de filosoof Plato zijn 
te vinden. Om die reden heeft de 
oude kerk Origenes niet ‘heilig ver-
klaard’ en staat hij in de oosterse ker-
ken nog altijd in een ketterse reuk. <

Kerkvader Origenes
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het vijand en de pest. Daarmee zaait 
hij chaos.
Dat chaos zaaien doet hij consequent. 
Rond de mondkapjes: als de deskun-
digen zeggen dat het beter is als ie-
der ... geeft Trump de nadruk: het is 
vrijwillig, ik zal het nooit doen, het is 
voor mij niet nodig. Totdat hij ineens 
wel een mondkapje heeft, en dat is 
dan de meest patriottische daad. De 
aanwijzingen en adviezen van coron-
adeskundigen en -adviseurs worden 
consequent gebagatelliseerd en ze 
worden gekleineerd of gewoon ge-
schoffeerd. Maar ook dat is al lang 

bekend. Zelfs in zijn inaugurele rede 
kon Trump al geen verbinding ma-
ken, sprak hij luidruchtig over nooit 
eerder zo grote mensenmassa’s, 
prees hij zijn volgers en kleineerde 
hij ieder die niet volledig en zonder 
enige kritiek hem volgt. Die mensen 
worden door hem als ‘Trump-hater’ 
weggezet. Maar dat gedrag maakt ie-
dere discussie onmogelijk, iedere 
licht afwijkende gedachte verdacht 
en stuurt hij aan op tirannie van het 
heersende gedachtegoed. En het 
heersende gedachtegoed wordt door 
Trump zelf bepaald, desnoods in ie-

dere tweet(storm) weer anders of te-
gengesteld.
Als samenvatting: president Trump 
kan blijkbaar niet anders. Zijn hele 
leven geeft hiervan blijk, maar vooral 
de hele periode van zijn president-
schap. Elke officiële verklaring, alle 
Twitterberichten, elke vrijdagmid-
dagboodschap, waar het ook over 
gaat. Volgens mij is op dit moment 
zijn enige hoop dat hij voldoende 
chaos kan creëren om daarbij van al-
les naar zijn hand te kunnen zetten. 
Maar wat dat werkelijk betekent – ik 
durf daar niet aan te denken. <


