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dat interview. Wel denk ik dat zijn verhaal laat 
zien hoe zijn houding heeft bijgedragen aan 
de reactie die hij kreeg van de Marokkaanse 
gemeenschap. Hij provoceerde namelijk in 
zijn gemeenschap niet, beschuldigde ook 
niet, maar gaf zijn gemeenschap tijd om te 
wennen aan het idee. Maar vooral vertelde 
Dibi in alle kwetsbaarheid over zijn persoon
lijke belevingen, wat vermoedelijk dit effect 
heeft teweeggebracht. De groep waar hij wel 
veroordeling van kreeg betrof grappig genoeg 
de groep mensen die behoren tot de Wilders
aanhangers. Zelf formuleerde Dibi treffend dat 
deze groep kritiek heeft op homofoben, zolang 
ze maar moslim zijn. De Wilders-aanhangers 
veroordeelden Dibi nu namelijk zelf om zijn 
geaardheid, hetgeen ze de moslims voorheen 
juist kwalijk namen. 
Zo kreeg Dibi vooral zijn gevreesde veroor
deling van de blanke Wilders-groep en niet 
uit de Marokkaanse gemeenschap. Wellicht 
speelt hierin een rol dat hij wel erkenning 
heeft gegeven aan de overtuigingen die spelen 
in de moslimgemeenschap, zelfs ondanks dat 
hij deze niet onderkent. Dibi heeft de oorde
len random homoseksualiteit namelijk niet 
bevochten, maar deelde vanuit raakbaarheid 
zijn persoonlijke beleving. In zijn loopbaan 
als politicus heeft hij misschien onvoldoende 
gehoor gegeven aan de gelui
den van de Wilders-aanhangers, 
aangezien hij deze stem enkel 
heeft afgekeurd en weggezet als 
stompzinnig. Deze groep kreeg 
wellicht hierdoor meer motivatie 
om tegengeluid te bieden. 
Het erkennen van de stem van de 
ander, zelfs wanneer deze haaks 
staat op de eigen overtuigingen, 
kan mijns inziens een groot ef
fect hebben op het gevolg van 
een dynamiek. We hoeven de 
boodschap van de ander niet te 

gehoorzamen, maar alleen al het blijk geven 
van het gehoord hebben van de ander, kan veel 
goeds doen in de effecten die volgen. 

Willen we onszelf veiligstellen, dan is het sterk
ste wapen daarom misschien wel een meer 
zelfreflectieve houding. Om waar te kunnen 
nemen waar wij zelf verharden en de and er 
niet meer horen, waar we onze menselijkheid 
in de steek la ten. Om iedere stem werkelijk 
een plek te kunnen geven, zelfs wanneer het 
ons eigen hoofd lijkt te kunnen kosten. Deze 
er kenning maakt namelijk dat het vuur van 
de ander (mogelijk die van je vijand) niet 
meer aangewakkerd wordt, en daardoor kan 
cloven. Het cultiveren van zachte waarden kent 
daarom juist zijn urgentie in het in veiligheid 
brengen van de situatie als geheel en client ons 
als vredeswapen. 

Feria/ Saatchi (1986) studeerde .filoso.fie en thea
terwetenschap aan de Universiteit van Amster
dam. Feria/ heeft onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheid van een ethisch fundament binnen 
een postmoderne context. Dit onderzoek is be
kroond met de NBN-Rabobank Scriptieprijs 2015. 

Momenteel zet Feria/ haar onderzoek voort in een 
PhD, dit doet zij onder begelei
ding van prof dr. Arjo Klamer en 
dr. Victor Kai. Feria/ is verbonden 
aan Piloso.fie Oost-West, waar zij 
programma's ontwerpt en maande
lijks modereert tijdens de .filoso.fi
sche salons in Perdu te Amsterdam. 
Zij is als schrijver, spreker en 
gespreksleider regelmatig betrok
ken bij .filoso.fische evenementen, 
zoals de Nacht van de Filosa.fie en 
Brainwash Festival. Hiernaast is 
Feria/ werkzaam als dramaturg en 
doceert .filoso.fie. 
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Zalig de zachtmoedigen-...

Anne-Marie Wegh 

.... want zij zullen de aarde beerven. Zo luidt de derde zaligspreking uit 

de befaamde Bergrede vanJezus. Dat God de deuren van Zijn Koninkrijk 

voor zachtmoedigen opent zal niemand bevreemden, maar: de aarde be

erven ... ? Is <lat een realistisch toekomstvisioen? We zijn nu tweeduizend 

jaar verder en het zijn nog steeds voornamelijk de hardvochtigen die de 

dienst uitmaken op onze planeet. Was Jezus een rla:ieve pacifist en moeten 

we zijn woorden niet te letterlijk opvatten, of weerspiegelen ze wellicht een 

spirituele waarheid, die iets laat zien van Gods plan met de mensheid? 

Ook in het Oude Testament vinden we woor
den van gelijke strekking terug: 

Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid warden, 
maar wie de HEERE verwachten, 
die zullen de aarde bezitten. 
Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijni 
u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. 
Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten 
en vreugde scheppen in grate vrede. 1 

Een nogal paradoxale tekst: de kwaaddoeners 
zullen uitgeroeid worden en de zachtmoedi
gen zullen de aarde bezitten ... De God van de 
joden,JHWH, komt iiberhaupt niet erg zacht
zinnig over als je de verhalen letterlijk neemt. 
Hele volksstammen worden op Zijn bevel om 
zeep geholpen, om nog maar niet te spreken 
van Zijn zondvloed die, op Noach en zijn fami
lie na, alle mensen op aarde doodde. Het bloed 

van mensen en dieren druipt van het papier 
van het Oude Testament a£ 
Toch is ook het Oude Testament een prach
tige, fascinerende en zeer leerzame verzame
ling mythes, poezie en profetieen. De diepere 
betekenis van de teksten wordt alleen al 
eeuwenlang niet begrepen. Zowel het Oude 
als het Nieuwe Testament is voor het grootste 
deel geschreven in beeldtaal. De verhalen zijn 
metaforen die ons iets moeten vertellen over 
onze innerlijke wereld en over de weg naar 
God. 

Innerlijk spanningsveld 

Een centraal thema hierbij is onze tweeledige 
natuur. Wij worden deels gestuurd door dier
lijke driften, onze lagere natuur genoemd; een 
logisch uitvloeisel van onze dierlijke afkomst. 
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