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delijk. Wij waren verbaasd dat de
PKN het document als een roep om
recht en vrede zag, want vredelievend is het bepaald niet. Zo valt er te
lezen dat verzet de plicht voor iedere
christen is en dat de wortels van het
terrorisme liggen in het menselijk
onrecht en de bezetting. ‘Om het ‘terrorisme’ te beëindigen moeten deze
wortels worden verwijderd.’
Het Palestijns terrorisme dateert
echter van voor 1967. Alleen al in de
periode 1948 – 1967 stierven bijna
1.000 Israëlische burgers door Palestijnse aanslagen. Welke wortels van
het terrorisme moeten dan worden
weggenomen? Israël zelf? De PKN
nam geen afstand van deze uiting
van begrip voor Palestijns geweld.
Sterker, zij nam niet eens de moeite
het document te analyseren alvorens
naar buiten te treden. Toch was dat
logisch geweest, want de Protestantse kerkorde zegt „onopgeefbaar verbonden met het joodse volk” te zijn.
Dat schept een verantwoordelijkheid. Voor veel joden is Israël immers
minstens zo’n onopgeefbaar onderdeel van de identiteit als de onopgeefbare verbondenheid die protestanten willen hebben met het Joodse
volk. Daarnaast verdient Israël steun
als staat waar christenen, anders dan
in de omgeving, ongestoord kunnen
leven. Het zou goed zijn als de Protestantse Kerk zich gaat bezinnen
over de concrete invulling van haar
kerkorde en voortaan echt wil helpen
zoeken naar een vredelievend en democratisch Midden-Oosten, waar alle
staten, volkeren en religies in respect
en harmonie kunnen leven.

stigste geval trekt iemand zich inderdaad terug. Een dergelijke stap is altijd betreurenswaardig voor een jury.
Om echter, zoals Frits Bolkestein
doet op de Opiniepagina van 17
maart, achteraf alle discretie te laten
varen en alsnog het juryberaad op
straat te gooien, is ongepast. Bolkestein brengt zijn medejuryleden in
een pijnlijke situatie, zet zijn eigen
beoogde kandidaat met naam en toenaam te kijk als degene die het níét
redde, en schoffeert de met de Ida
Gerhardt Poëzie Prijs bekroonde
dichter Alfred Schaffer. Bolkestein is
duidelijk een onervaren jurylid en
etaleert daarnaast in zijn artikel zijn
onbenul inzake poëzie. Maar dat alles kan niet als verontschuldiging
gelden voor het feit dat zijn handelwijze onfatsoenlijk en kleinzerig is.

Jos Joosten
Hoogleraar Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen

Lanthimos baseerde zich
vast op Barlaam en Joasaph
In NRC Handelsblad van 13 maart
wordt de film Dogtooth van de Griekse
filmer Yorgos Lanthimos besproken.
In deze film mogen drie kinderen het
huis waarin zij zijn opgegroeid niet
verlaten van hun ouders. Ik vermoed,
ben er haast van overtuigd, dat Lanthimos een moderne invulling heeft

Ronny Naftaniel, Ruben Vis
Bestuursleden CJO, Amsterdam

Ook met stemcomputer is
controle mogelijk

Dankzij priesters kreeg ik
alle kansen in mijn leven

In Duitsland zie je ook
politieke versplintering

Ik ben 62. Mijn vader was lasser. Van
de jongens op mijn lagere school kregen de allerknapsten een Mulo-advies. Ik wilde priester worden en ging
op mijn twaalfde als seminarist naar
het Dominicus College in Nijmegen,
waar ik vanaf 1960 tot 1966 heb gewoond. Mijn moeder had geen geld,
dus betaalden onze parochie en het
Dominicus College zelf de kosten.
Toen ik als 17-jarige schoorvoetend
en met groot schuldgevoel naar de directeur ging om aan te kondigen dat
ik een toekomst als Dominicaan toch
niet zag zitten, was het eerste wat hij
zei: „Jongen, dat geeft niet; de kerk
heeft ook goede leken nodig en zeg
tegen je vader en moeder dat ze zich
geen zorgen moeten maken over het
geld: we hadden het graag voor je
over.” Na mijn seminarietijd ben ik
Engels gaan studeren aan de Universiteit van Nijmegen (daar moest je in
die tijd nog gymnasium voor hebben)
en alle vrienden die ik toen kreeg,
bleken arbeiderskinderen of boerenzoons te zijn die hetzelfde traject
hadden doorlopen als ik.
Ik ben nog steeds katholiek en ik
vind het vreselijk dat er op seminaries klaarblijkelijk zoveel is misgegaan (iets waarvan ik overigens zelf
niets, maar dan ook niets, heb gemerkt). Mijn hart bloedt voor al die
jongens die met seksueel misbruik te
maken hebben gehad. Maar in deze
barre tijden wil ik graag eer betuigen
aan al die priesters die zich niet aan
jongens hebben vergrepen (de overgrote meerderheid, toch, neem ik
aan) en die mij, en velen met mij,
kansen hebben geboden die geen arbeidersjongetje uit enige generatie
vóór ons ooit gehad had.

Bij elke verkiezingen weerklinkt de
roep om de kiesdrempel. Maar liefst
twee vertegenwoordigers van brede
volkspartijen, Hans Hoogervorst
(VVD) en Marnix van Rij (CDA) vroegen om invoering van dit wondermiddel (Opiniepagina, 17 maart).
Volgens hen is de kiesdrempel de
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der partijen. Het Nederlandse stelsel
zonder kiesdrempel heeft juist voordelen. Het gaat radicalisering tegen,
nieuwe stromingen voelen zich niet
buitengesloten, ze hebben toegang
tot de macht en moeten zich in compromissen leren handhaven. Wie dat
niet lukt verdwijnt (Boerenpartij en
LPF) of leidt een kwakkelend jojobestaan (D66).
Hoogervorst wil door invoering
van het districtenstelsel nog meer
mensen buitensluiten. Mag ik hem
erop wijzen dat door het districtenstelsel grote delen van de liberale opinie in Groot-Brittannië niet vertegenwoordigd zijn?
Wat is dan wel de sleutel tot de zo
benijde Duitse stabiliteit? Dat is de
‘constructieve motie van wantrouwen’. Deze regel is de eenvoud zelve:
het parlement stuurt niet de zittende
regering naar huis, maar kiest de
nieuwe minister-president, die vervolgens een kabinet samenstelt. Dat is
wat Duitsland stabiel maakt. En passant lost deze regel ook het populistische circus rondom de rechtstreeks
gekozen minister-president op.

De argumenten die Rop Gonggrijp
aanvoert om stemcomputers in het
algemeen en de nieuwe versie met
‘kassabonnetjes’ af te wijzen (Opinie
& Debat, 13 maart) zijn volstrekt onzinnig. Met enkele zorgvuldige procedures is de betrouwbaarheid vooraf, tijdens en na het stemproces voldoende te garanderen. Vooraf kan deponeren van software en certificatie
van software en machines plaatsvinden, evenals het controleren van
(door de gemeenten!) correct ingevoerde kieslijsten. Het wemelt van de
machines waar toetsing, ijking en
certificatie de betrouwbaarheid in
het maatschappelijk verkeer garanderen. Tijdens het stemproces kan de
kiezer de afgedrukte naam (op de
‘kassabon’) controleren, terwijl zowel
vooraf als achteraf (vanuit de stembus) controle mogelijk is op de correspondentie tussen naam en barcode. Dat kan steekproefsgewijs zowel
vooraf als achteraf bij het natellen
van alle bonnetjes. Dat laatste maakt
ook een volledige (handmatige) controle van de verkiezingen achteraf
mogelijk. En het inbreuk maken op
het kiesgeheim door elektronisch afluisteren? Een slimmerik zou evengoed piepkleine cameraatjes boven
de stemhokjes kunnen hangen bij
het stemmen met het rode potlood.

Hans Schrijver
Adviseur Informatievoorziening,
Nieuwegein

De meerderheid beslist, zo
gaat dat in een literaire jury

Willem Melching
Historicus UvA

sleutel tot de Duitse stabiliteit. Dit is
onzin. Ook in Duitsland zien we de
laatste decennia een toenemende versplintering. Zo hadden de twee grote
partijen in 1976 samen nog
48,6+42,6=91,2 procent. In de Bondsdag was één kleine partij te vinden
met 7,9 procent. In 2009 geven de cijfers een heel ander beeld: CDU/CSU
33,8 en SPD 23 procent, samen 56,8
procent. De resterende 14,6, 10,7 en
11,9 procent zijn verdeeld over maar
liefst drie levensvatbare partijen. In
beide gevallen ging de rest naar
splinterpartijen. Kortom: de kiesdrempel is geen garantie voor min-

Wát is dan precies die
wortel van het terrorisme?
Toen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) het Palestijns-christelijke
document ‘Uur van de waarheid’ in
ontvangst nam, heeft het Centraal
Joods Overleg (CJO) een uitvoerige
inhoudelijke reactie gestuurd. Daarop zweeg de PKN. Vorige maand kapittelde de PKN op basis van dit document in een open brief Israël. Het
CJO reageerde opnieuw. Niet
schreeuwerig en onzakelijk, zoals
historicus Jan Dirk Snel beweert
(Opiniepagina, 9 maart), maar inhou-

Literaire jury’s bestaan doorgaans uit
meerdere personen, bij voorkeur in
een oneven aantal. In het meest wenselijke geval komt een jury tot een
voor alle leden acceptabel oordeel,
maar indien nodig zal er, vanwege
dat oneven aantal, altijd een meerderheid mogelijk zijn voor een besluit. Wie toetreedt tot een jury weet
dan ook dat het in principe kan gebeuren dat de kandidaat van zijn of
haar voorkeur niet bekroond zal worden. Daarover moet je niet verongelijkt doen, dat is een logisch deel van
het spel. Daarbij bestaan er mogelijkheden om duidelijk te maken dat er
geen unanimiteit in een jury was, zoals het impliciet of zelfs expliciet opnemen in een juryrapport. In het ern-
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gegeven aan een motief dat in verschillende literaire werken uit de Byzantijnse tijd aan de orde is gesteld.
In de beroemde ‘roman’ Barlaam en
Joasaph (een Griekse bewerking van
het Indische Bodisattwa-verhaal op
naam van Johannes van Damascus,
maar waarschijnlijk via een Georgische bewerking in het Grieks vertaald) heeft de anti-christelijke koning Abenner zijn zoon in een kasteel met alle comfort opgesloten om
hem te vrijwaren van welk ongeluk
dan ook en om te verhinderen dat hij
ooit christen zal worden. Alle middelen worden ingezet en ook mooie
vrouwen geëngageerd om de zoon
een gelukkig (heidens) leven te bezorgen. Dit verhindert niet dat de
zoon in bewaakte rijtoeren toch met
de schaduwzijden van het leven kennismaakt en alsnog christen wordt.
De andere parallel is te vinden in
de Andros-versie van het ‘epos’ Diyenis Akrites. In een (later toegevoegd)
eerste hoofdstuk over de moeder van
de held wordt verteld dat wichelaars
voorspellen dat het meisje op 12-/13jarige leeftijd gegrepen zou kunnen
worden door de liefde. De vader laat
een kasteel met alle comfort, dienaressen en bewakers uitgerust bouwen, met slechts één deur, waarvan
alleen vader de enige sleutel heeft.
Om het meisje gelukkig te stemmen
heeft hij wandschilderingen laten
aanbrengen met voorstellingen van –
hoe kon hij het zo bedenken!- de god
Eros! Aanvankelijk moet het meisje
lachen om die voorstellingen, totdat
de gebelgde Eros haar in haar droom
verschijnt en haar inlijft in het ‘slavenkoor’ van verliefden. De overeenkomst zelfs in enkele details lijkt me
te groot om toevallig te zijn.

W.J. Aerts
Em. hoogleraar Byzantinologie en
Nieuwgrieks Rijksuniversiteit Groningen
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wordt de film Dogtooth van de Griekse
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die tijd nog gymnasium voor hebben)
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bleken arbeiderskinderen of boerenzoons te zijn die hetzelfde traject
hadden doorlopen als ik.
Ik ben nog steeds katholiek en ik
vind het vreselijk dat er op seminaries klaarblijkelijk zoveel is misgegaan (iets waarvan ik overigens zelf
niets, maar dan ook niets, heb gemerkt). Mijn hart bloedt voor al die
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der partijen. Het Nederlandse stelsel
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tot de macht en moeten zich in compromissen leren handhaven. Wie dat
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gekozen minister-president op.

De argumenten die Rop Gonggrijp
aanvoert om stemcomputers in het
algemeen en de nieuwe versie met
‘kassabonnetjes’ af te wijzen (Opinie
& Debat, 13 maart) zijn volstrekt onzinnig. Met enkele zorgvuldige procedures is de betrouwbaarheid vooraf, tijdens en na het stemproces voldoende te garanderen. Vooraf kan deponeren van software en certificatie
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In de beroemde ‘roman’ Barlaam en
Joasaph (een Griekse bewerking van
het Indische Bodisattwa-verhaal op
naam van Johannes van Damascus,
maar waarschijnlijk via een Georgische bewerking in het Grieks vertaald) heeft de anti-christelijke koning Abenner zijn zoon in een kasteel met alle comfort opgesloten om
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