maandag 4 januari 2010 PAGINA 11

Opinie

Reformatorisch Dagblad

Trek ambassadeurs terug uit Iran
Westen moet focus verleggen van nucleaire dossier naar mensenrechten
Iran is nog niet klaar voor
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een democratische omwenteling, denkt Karel Smouter. De

Kairosdocument

internationale gemeenschap

Opnieuw ondersteunen ICCO
en Kerk in Actie een anti-Israëldocument: het Kairosdocument
(RD 19-12). In dit document
wordt onomwonden opgeroepen
om Israël te boycotten. Gelukkig
zijn er veel christelijke organisaties, onder andere de Raad
van Kerken, die dit document
niet ondersteunen of ertegen in
het geweer komen. Ook komt
naar voren dat de opstellers in
de Arabische wereld maar een
zeer kleine minderheid van
christenen vertegenwoordigen.
De grotere christelijke kerken
en leiders in het Midden-Oosten
ondersteunen dit document ook
niet. Alleen de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanië ondersteunt het. De leiders in het
Midden-Oosten van de Grieks-orthodoxe, katholieke en oostersorthodoxe kerken, de anglicanen, luthersen en baptisten
onderschrijven allen dit omstreden document niet. In ons land
werd het gepresenteerd alsof de
kerkleiders uit het Midden-Oosten de opstellers/ondertekenaars
waren. Duidelijk is wel dat Kerk
in Actie en het ICCO voor de
zoveelste keer de verkeerde kant
kiezen en Israël opnieuw in een
kwaad daglicht stellen. Wat mij
betreft wordt het de hoogste tijd
dat de kerken Kerk in Actie en
ICCO gaan boycotten en voortaan het collectegeld inzamelen
voor betrouwbare organisaties
binnen onze kerken.

moet voorzichtig opereren.
Een goed signaal zou zijn als
veel landen tegelijk hun ambassadeurs terugtrekken.
Volgens veel analisten is de
Islamitische Republiek de
kraamkamer geweest van een
agressieve, antiwesterse politieke islam. Dat deze republiek
na dertig jaar van binnenuit
onder toenemende druk staat,
is dan ook een hoopvolle ontwikkeling. Als ergens in het
Midden-Oosten een moderne,
seculiere staat zou kunnen ontstaan, dan is het in Iran.
Toch zijn er in het land verschillende kampen (conservatieven, progressieven en de
politiek ongebondenen), met
allerlei nuances daarbinnen.
De afgelopen weken is het dispuut over de Iraanse identiteit,
dat in feite al dertig jaar gaande
is, nóg feller en hardvochtiger
geworden, en daarmee de kloof
tussen bevolkingsgroepen alleen maar wijder.
Het is daarom de vraag of
Iran wel klaar is voor een plotselinge omwenteling. Voor die
tijd zal eerst een nog groter
deel van de ”hearts and minds”
moeten worden gewonnen en
zal onder de opstandelingen en
hun achterban ook een grotere
consensus moeten ontstaan
over het soort land dat zij Iran
willen laten worden.
Het is daarbij cruciaal dat de
internationale gemeenschap –
Europa en de VS voorop– er alles aan doet om haar positieve
intenties aan zo veel mogelijk
Iraniërs duidelijk te maken.
Modernisering en liberalisering moeten worden losgekoppeld van wat veel Iraniërs beschouwen als buitenlandse,
neo-imperialistische
inmenging. Voorkomen moet worden
dat Ahmadinejad en consorten
„buitenlandse dreiging” opnieuw gebruiken om de rijen
te sluiten en af te rekenen met
„de krachten van de vijand.”

Koorddansen

Als de groene revolte op termijn succes heeft, zal dat de
zege moeten zijn van een van
binnenuit gegroeid democratisch pathos. Sterker nog: alleen dan heeft deze op termijn
kans van slagen, omdat ook
de nog altijd sterk aanwezige
religieuze en nationalistische

„De afgelopen weken is het dispuut over de Iraanse identiteit, dat in feite al dertig jaar gaande is, nóg feller en hardvochtiger geworden, en daarmee de kloof tussen bevolkingsFoto EPA
groepen alleen maar wijder.” Foto: demonstratie tegen het bewind van Ahmedinejad vorige week in Teheran.

sentimenten in het land zo afdoende worden gehonoreerd.
Het Westen staat op dit moment met zijn rug tegen de
muur. In het nucleaire dossier
móet het wel zaken doen met
het regime. Lange tijd leek dit
ook het enige juiste recept:
internationale isolatie van de
Islamitische Republiek zou het
regime op gevaarlijke wijze in
het defensief dwingen, dus er
moest hoe dan ook worden onderhandeld.
President Obama sprak dan
ook in zijn eerste jaar als president niet alleen rechtstreeks
het Iraanse volk toe, maar
schreef ook een lange, maar
onbeantwoord gebleven brief
aan ayatollah Khamenei. Pas
zeer recentelijk sprak de president zich onomwonden uit
voor het recht van Iraniërs om
op vreedzame wijze hun ongenoegen kenbaar te maken. Dat

soort steun ligt precair: het levert het regime argumenten op
dat de oppositie een door het
Westen gesteunde coup voorbereidt.
Hoe dan te handelen? Het
komt aan op diplomatieke
koorddanserij. Een paar overwegingen daarbij:
Ten eerste verdient het aanbeveling om voorlopig de onenigheid over Irans nucleaire
ambities niet verder op het
spits te drijven. Tot nu toe was
de internationale diplomatie
primair gericht op het nucleaire dossier; dat zou moeten
worden veranderd in een benadering waarin mensenrechten
centraal staan. Het recht op
kernenergie wordt door weinig
Iraniërs betwijfeld en is dé manier voor Ahmadinejad om zijn
status als geopolitieke bulldog
te herstellen. Verdere sancties
–behalve degene die zich direct

op de nanciering van het regime richten– zijn bovendien
eerder een ontmoediging dan
een stimulans voor de vrijheidsstrijd van de Iraniërs.
Ten tweede moet het regime
zich –door bijvoorbeeld een
VN-resolutie– voor de internationale gemeenschap verantwoorden voor zijn optreden
tegen de oppositie en moet er
internationale diplomatie worden aangewend voor een nieuwe verkiezingsronde, onder
onafhankelijk toezicht.

Coalitie

Het derde, wellicht ultieme instrument zou kunnen zijn om
een brede coalitie te vormen
van landen die gelijktijdig hun
ambassadeur
terugroepen.
Belangrijk is dan wel dat niet
alleen westerse landen, maar
ook landen als Rusland, Kazachstan, Pakistan, Turkije en

Egypte zich hierbij aansluiten.
Zo wordt het Iraanse regime
internationaal geïsoleerd en
wint de oppositiebeweging in
eigen land aan geloofwaardigheid, mogelijk ook buiten kringen van geestverwanten.
Natuurlijk zal er altijd een radicale groep regimegetrouwen
overeind blijven, maar met een
actie als deze staat het regime
wel ontzettend zichtbaar in
zijn hemd. De timing voor zo’n
motie van afkeuring is cruciaal
– een volgende ronde van met
geweld neergeslagen protesten
en arrestaties zou zich er het
best voor lenen.
Om te voorkomen dat de
con icten tussen de verschillende kampen (en hun leiders)
in Iran blijven oplaaien en het
land zelfs in een burgeroorlog
verzeild raakt, dient zowel de
oppositie als de internationale
gemeenschap met slimme, wel-

overwogen
stuurmanskunst
het draagvlak voor vrijheid en
democratie te vergroten zonder de islam en de nationale
trots onnodig te krenken.
Het is mijn overtuiging dat
zo uiteindelijk ook het Iraanse midden overstag zal gaan
en zich bij de oppositie zal
aansluiten, zoals ook in het
voormalige Oostblok gebeurd
is. Het zal van de kant van de
oppositie echter uiterste beheersingskracht vergen, om
niet met de wapens van haar
tegenstanders te gaan vechten.
De steun in eigen land kan dan
zo maar verbrokkelen.
De auteur blogt, schrijft en
lmt met het mediacollectief
Butch & Sundance Media hij
over de thema’s duurzaamheid,
con ict en ontwikkeling. Hij
reisde de afgelopen jaren geregeld door Iran.

Geen statische visie op predestinatie bij Dordt
De Dordtse Leerregels vertonen
geen statische visie op verkiezing en verwerping, reageert
dr. C. A. van der Sluijs op
prof. dr. W. Balke (RD van 29
december).
Dr. W. Balke stelt in een interview naar aanleiding van Calvijns traktaat ”Over de eeuwige
voorbeschikking Gods” dat
de leer van de dubbele predestinatie bij Calvijn neigt naar
een gelijkstelling van verwerping en verkiezing, en dat hij
daarmee „wellicht” een theologische grens over is gegaan.
Voorts zouden de Dordtse Leerregels een steeds statischere
opvatting van de predestinatie
in de hand hebben gewerkt,
die zich uiteindelijk nauwelijks
meer onderscheidde van het

klassieke noodlotsdenken.
Met alle waardering voor dr.
Balke meen ik toch met name
op dit laatste punt met hem
van mening te moeten verschillen. Het misbruik van Dordt
heft het gebruik niet op!
Tijdens de Nationale Synode
van Dordrecht (1618-1619) hadden de remonstranten vooral
een groot bezwaar tegen de leer
van de verwerping. Daarom
wilden zij dat deze als eerste
behandeld zou worden. De synode ging niet in op dit voorstel
in en stelde in de leerregels de
verwerping vooral voor als een
voorbijgaan. Nadrukkelijk stelde zij dat de verwerping niet
geschiedt uit willekeur, maar
naar het rechtvaardig oordeel
van God.
Deze wijze van voorstelling
had de goedkeuring van de
remonstranten niet. Toch verklaart Dordt nadrukkelijk dat

Drs. S. H. Brons-van der Wekken

Blozen
Ineens hangt daar dat krantenknipsel op ons prikbord getiteld ”Nooit
meer blozen”. Het korte berichtje
stipt aan dat blozen positieve
kanten heeft, maar ook negatieve.
Blozen stelt wetenschappers voor
vragen. Wat zorgt ervoor dat mensen blozen? Zijn er typische situaties
waarin men veel bloost? Waar is
blozen goed voor? Dit alles is recent
onderzocht en het resultaat is te
vinden in een proefschrift. Over dit
proefschrift gaat het berichtje verder niet. Wel over reclame van een
coach die je van blozen afhelpt.
Het hangt er niet zomaar, dat
bericht. ”Nooit meer blozen” heeft
nieuwswaarde. Iemand in ons gezin
wil mij als de auteur van ”Blozen

het hier de verwerping ziet
als een rechtvaardig oordeel
van God. Gods oordeel over de
zonde gaat over allen. Allen
hebben dan ook de eeuwige
dood verdiend. Dat niet allen
deze straf ontvangen, is een
bijzondere gunst, die God aan
niemand schuldig is.

Gloria Dei
Wie hier begint te redeneren,
die heeft wellicht nooit gezwegen onder het recht Gods.
Daarom beschouwt Dordt de
verwerping als de keerzijde van
de verkiezing en beslist niet als
een op zichzelf staande locus in
de dogmatiek. Er is hier dan ook
geen sprake van een logische en
systematische afronding, maar
van een doxologische (op de lofprijzing gericht) belijdenis. God
komt aan Zijn eer, zowel in het
zalig worden als in het verloren
gaan van zondaren. De christo-

mag” iets meedelen. Het boek gaat
onder meer over de schroom die
er bij seksuele opvoeding komt kijken. Van mij mogen ouders gerust
blozen als er iets intiems besproken wordt. Het is niet erg om wat
onhandig te stuntelen. Belangrijker
is dat wij met onze kinderen over
seksualiteit durven praten.
Het intrigeert me, dit bericht op
het prikbord. Elke keer als mijn
oog erop valt, neem ik me voor
om naar de betreffende website te
gaan. Hoe zit dat toch met blozen?
Ikzelf bloos ook gemakkelijk. Dat
lijkt trouwens in de genen te zitten,
want bij verschillende vrouwelijke
familieleden verschijnt er gemakkelijk een blos.
Het is nog steeds een voornemen
gebleven als ik vertrek naar een bijscholingscursus. Deze cursusdag zal
gaan over angst. De docent begint
met ronddelen een A4’tje. „Ja”,
zegt hij, „angst kan zich overal op
vastzetten. Ooit gehoord van bloos-

„Tijdens de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) hadden de remonstranten vooral een groot bezwaar tegen de leer
Foto RD
van de verwerping.”

logie staat bij Dordt in navolging van Calvijn in het kader
van de theologie van de gloria
Dei (de eer van God).
Dat het calvinistische Dordt

angst?” Het bestaat echt: mensen
die zo bang zijn om te blozen dat
ze niet meer onder mensen durven
komen. Bloosangst groeit dan uit
tot een sociale fobie.
Het A4’tje gaat over het promotieonderzoek van mijn prikbordknipsel. De promovendus heeft ontdekt
dat blozen voordelen heeft. Zo krijg
je van een blozend persoon sneller
een betrouwbare en eerlijke indruk.
Blozen ontwapent. Stel dat iemand
een fout moet bekennen of een
blunder maakt. Als hij daarbij een
rood hoofd krijgt, blijken anderen
hem aardiger te vinden dan wanneer hij niet verblikt of verbloost.
Toch heeft blozen ook minder positieve kanten. Het is gewoon geen
pretje als het rood je snel naar de
kaken vliegt. Daarnaast kan blozen
geheimen verraden. Bijvoorbeeld als
iemand nog niet wil vertellen dat zij
zwanger is en het gesprek gaat over
kinderen krijgen. Een ander negatief effect van kleuren is dat men

het ”voorbijgaan” met zoveel
woorden expliciteert als ”verwerping”, is vooral te wijten
aan de oppositie van de remonstranten. Calvijn had reeds te

vaker denkt dat blozende mensen
sociaal minder vaardig zijn. Blozen
kan zelfs funest zijn voor je carrière,
aldus het onderzoek.
Thuisgekomen van de cursus neus
ik nog even rond op internet. Ik realiseer me dat blozen voor mensen
echt een probleem kán zijn. Blozen
op zichzelf is niet erg, maar wel het
ontwikkelen van angst daarvoor.
Een van de remedies om bloosangst
te overwinnen is het accepteren van
het feit dat je gemakkelijk bloost.
Dat kun je eventueel zelf aankaarten, getuige de opmerking die een
vrouw op een site achterlaat: „Als
regelmatige blozer maak ik daar
indien nodig direct een opmerking
over, bijvoorbeeld: „Zoals je weet
bloos ik graag.” Voor mij werkt
dat prima en ik heb dan ook geen
negatieve gevoelens bij blozen.”
Bloosangst kan een psychisch
probleem zijn, maar er lijkt ook een
biologische kant aan het verhaal
te zitten. Je gelooft het of niet,

maken met velen die de verkiezing leerden maar van de
verwerping niet wilden weten.
De humanist Calvijn verzandde
echter geenszins in de humaniteit. En de Dordtse Leerregels
verdorren niet in de scholastiek. Daarom verdorren zij ook
niet qua thematiek.
Als dr. Balke meent de verwerping van eeuwigheid niet
te kunnen herleiden tot het
Schriftgetuigenis, dan wijs ik
op het Bijbelse Godsbeeld van
de eeuwige rechtvaardige en
barmhartige God, Die tot ons
spreekt met de beide lippen van
Wet en Evangelie. Het eeuwige
Woord is bepalend voor het
eeuwige antwoord.
Laten wij zuinig zijn op Dordt,
want dit belijdenisgeschrift is
vandaag actueler dan ooit.
De auteur is hervormd emeritus
predikant.

maar geboren blozers kunnen baat
hebben bij een operatie. Tijdens de
ingreep wordt een zenuw verkleind
die zorgt voor zweten onder de
oksels en de warmteafvoer via het
gezicht. Het verkleinen van deze
overactieve zenuw vermindert het
buitensporig warm worden. De
ingreep is niet zonder risico, maar
mensen staan ervoor in de rij.
Uit al dat bloosonderzoek komt
naar voren dat sommige mensen
gemakkelijker blozen dan anderen.
En spittend in de remedies tegen
bloosangst kom ik vaak tegen dat
je vooral niet bang moet zijn om
rood te worden. Blozen mag gerust.
Je kunt zelf beter niet al te veel
aandacht aan dat blozen besteden.
Het krantenbericht is intussen van
het prikbord verdwenen.
De auteur is psychologe en moeder van
een zoon van 11 jaar en twee dochters
van 16 en van 17. Reageren aan scribent? gedachtegoed@refdag.nl

Cor de Vreede
Van Tetsstraat 16
2977 AL Goudriaan

Omgekeerde wereld
De afgelopen tijd heeft ons het
nodige verbijsterende nieuws
bereikt over onze tolerantie
en de íntolerantie van medelanders, met name moslims.
Een trambestuurder komt in
de problemen omdat hij een
kruisje draagt (RD 15-12). In
een academisch gebouw mag
geen kerstboom staan. Het zou
de moslims storen. Tijdens een
kerstfeest voor peuters, waaronder kindertjes van moslims,
mag geen ”kindje Jezus” in de
kribbe liggen. Onze christelijke
geloofsuitingen worden steeds
minder getolereerd. Daarentegen moeten moslima’s hun
hoofddoekjes kunnen dragen.
Met een boerka als geloofsuiting wil een moslima met haar
zieke kind toegang krijgen tot
de spreekkamer van een arts.
Wanneer die dat weigert, is het
huis te klein. Realiseren onze allochtone medemensen zich wel
dat ze naar een van oorsprong
chrístelijk land zijn gekomen
en dat ze daarom onze christelijke geloofsuitingen dienen te
respecteren? In ons land zijn
en worden moskeeën gebouwd.
Hoe zou er in een islamitisch
land –bijvoorbeeld Iran– worden gereageerd, als christenen
daar een kerk zouden willen
bouwen of als een christen zich
daar met een kruisje om op
straat vertoonde? Mijn moslimmedelanders respecteer ik, maar
ik verwacht van hen ook respect
voor christelijke geloofsuitingen
in óns land. Met Geert Wilders
ben ik het echt niet altijd eens
en zeker niet met de manier
waarop hij zich over anderen
uitlaat. In sommige opzichten
geef ik hem evenwel gelijk. Als
wij maar blíjven toegeven, is
het droevig gesteld met onze
democratie en leven we in een
omgekeerde wereld.
H. E. van den Burger-Gunnink
Brederodelaan 15
1401 SG Bussum

Bloeiende boom
In RD 31-12 (bijlage Kerkplein)
wijst ds. L. P. Blom naar buiten,
waar een boom in bloei staat.
„Dat komt door de hoge temperaturen dit najaar. Maar aan het
voorjaar gaat een strenge winter
vooraf. Door de crisis heen zal
er uiteindelijk een dag van overwinning zijn”, zegt hij.
Bij ons in de tuin staat ook
een boom die in elke winter
bloeit en daarom keek ik,

gealarmeerd, eens goed naar de
boom van ds. Blom. Ze lijken
voor zover ik het kan beoordelen op elkaar. Dus vraag me af:
Over welke boom gaat het, ds.
Blom? Als bij ds. Blom ‘toevallig’ een prunus bloeit, zou het
juist verontrustend zijn als deze
niet bloeide in de winter. Het
bijzondere van de prunus is
dat deze al in de herfst bloeit,
voordat het blad eraf valt. En
doorgaat met bloeien, ook nadat
het blad van de steel is geraakt
en de grond heeft bereikt. Een
wonderboom dus! In de winter
biedt het zicht op een bloeiende
prunus hoop en verwachting. Ik
zou treurig en ongerust worden
als de prunus (behorend tot de
rozenfamilie) niet in bloei zou
staan in de winter. Dat is nu
(nog) niet het geval. Men googele onder andere op bijbelonline.
nl op bloeien/bloeit/boom/roos,
en men kome tot ontdekkende
inzichten.
Marie Verheij-van Beijnum
Klaproos 15
3863 DP Nijkerk

The Rights Forum
Wat The Rights Forum nastreeft
is glashelder: een rechtvaardig
Midden-Oostenbeleid. Toch doen
sommigen hun best de doelstelling van onze nieuwe stichting
in een kwaad daglicht te stellen.
Zo ook Alinda van der Veen (RD
22-12). Anders dan zij beweert,
gaat het The Rights Forum niet
om „eenzijdige” naleving door
Israël van het internationaal
recht. Het gaat ons om naleving
door álle partijen. Had Van der
Veen de moeite genomen onze
website (rightsforum.org) zorgvuldig te bekijken, dan had zij
gezien dat ook schendingen van
het internationaal recht door
Palestijnen expliciet worden
genoemd en als zodanig worden
gekwali ceerd. Tegen die schendingen moet net zo doortastend
worden opgetreden als tegen
die begaan door Israël. Tegelijkertijd mag de internationale
gemeenschap haar ogen niet
sluiten voor de verhoudingen
in het con ict. Er bestaat geen
twijfel over dat Israël een van de
sterkste legers ter wereld heeft,
terwijl de Palestijnen over geen
enkel effectief middel beschikken om zichzelf te beschermen.
Daarom is ingrijpen door de
internationale gemeenschap zo
belangrijk, wanneer Israël, als
bezettende mogendheid, zich
vergrijpt aan het internationaal
recht, ten koste van de fundamentele rechten van miljoenen
Palestijnse burgers. Dat Israël
het internationaal recht op
grote schaal en bij voortduring
schendt, wordt keer op keer
door de VN en door mensenrechtenorganisaties, waaronder
Israëlische, gedocumenteerd.
Hoe kan het toch dat de wereld,
ook Nederland, steeds maar
blijft toekijken? Maken wij van
het internationaal recht geen
karikatuur, wanneer wij de
rechtsbescherming die we voor
onszelf opeisen, structureel
ontzeggen aan de Palestijnen?
In een situatie waarin het
Israëlisch-Palestijnse con ict is
geëscaleerd en alleen nog verliezers kent, zet The Rights Forum
zich in voor herstel van de
internationale rechtsorde. Niet
meer, maar ook niet minder.
Het internationaal recht is de
enige basis voor een duurzame
oplossing.
Ds. Henri Veldhuis
The Rights Forum
Culemborg
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