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Viering	10	januari	2021;	Blijf	in	mijn	liefde-	in	gebed	verbonden	

Eind	januari	is	de	week	van	het	gebed	voor	de	eenheid.	Met	de	beelden	van	een	bestormd	Capitool	nog	vers	in	het	
hoofd	lijkt	eenheid	ver	weg.	En	of	een	gebed	helpt..	en	maar	een	week…	
Toch	heb	ik	wat	gedachtes,	liedteksten,	en	een	(lang!)	krantenarBkel	bij	elkaar	gezet.	Genoeg	stof	tot	nadenken,	dank	
aan	Suze	voor	je	mail	die	ik	integraal	heb	overgenomen,	alleen	de	Btel	is	van	mij,	dank	aan	Hans	dat	je	me	
aGendeerde	op	het	arBkel	uit	de	Volkskrant,	en	Jacques	had	een	prachBge	gedachte.		
Evengoed	geen	‘afgeronde’	viering,	‘lege	handen’,	of	misschien	beter	‘open	handen’.		
Ik	ben	benieuwd	of	er	iets	wordt	losgemaakt	bij	de	lezers.	Misschien	weet	iemand	een	nog	mooiere	tekst,	en	fraai	
lied,	een	gedicht.	En	nu	al	hoop	ik	(Bert)	dat	iemand	met	mij	de	viering	van	24	januari	wil	maken.	

Een	bekend	lied,	daar	beginnen	we	mee.	Met	maar	2	van	de	4	strofen,	in	een	wat	andere	seQng.	
Lied:	Zingt	voor	de	Heer	van	liefde	en	trouw	https://youtu.be/U_Z-bJEJ4dw	

� 	
Stel je een cirkel met een middelpunt voor. En stel je voor dat die cirkel de wereld is, met God als centrum. In de cirkel 
lopen lijnen vanaf de buitenkant naar het centrum. Deze stralen zijn de verschillende wegen of manieren waarop 
mensen leven. Naarmate mensen die God willen naderen, dichter bij het middelpunt komen, komen ze ook dichter bij 
elkaar: hoe dichter bij elkaar, hoe dichter bij God. Hetzelfde geldt als we ons van God afkeren en ons naar buiten toe 
terugtrekken. Dan wordt duidelijk dat hoe meer we ons van God af keren, hoe meer we ons van elkaar afkeren. 

G!d	is	er.	Ervaring	van	Suze	
Ten	Bjde	dat	ik	een	hersenbloeding	kreeg	was	er	een	heel	heldere	werkelijkheid.	
mijn	brein	is	werkelijk	als	het	ware	schoon	gespoeld	door	de	bloeding.	
Het	is	een	vreemde	ervaring!	
Ik	was	niet	in	staat	om	te	spreken	niet	communiceren	wat	ik	inwendig	voel	en	ervaren	heb.	
Mijn	leven	ging	voorbij	heel	gedetailleerde	herinneringen	waren	langsgekomen	mijn	leven	in	een	nutshell!!	
Ik	heb		ervaring	gehad(	die	is	conBnu	aanwezig	geweest)		van	een	Cocon	van	liefde	die	mij	omgeven	heeT	.		
Ik	heb	ervaren	dat	diep	in	mij	mijn	binnenste	is	een	kostbaar	iets		En	een	kern.	Ziel??	
Als	ik	bid	ik	ben	woordeloos	dan	ga	ik	diep	van	binnen.	

Fragment	uit	een	hertaling	van	psalm	1	door	Huub	Oosterhuis:	
Goed	is	dat	je	goede	woorden	overweegt	en	wil:	
Heb	je	naaste	lief	die	is	als	jij	
de	vluchteling,	de	arme,	doe	hen	recht.		
Prent	ze	in	het	hart	van	je	verstand,	die	woorden	
zeg	ze	voor	je	uit	

https://youtu.be/dkeCCgqvN0k	Een	land	om	van	te	dromen	

ArBkel	Volkskrant	
AcDvist	LoreFa	Ross:	‘Je	kunt	mensen	ook	met	liefde	verantwoordelijk	houden	voor	wat	ze	zeggen	en	doen’	

Ooit	was	de	Amerikaanse	acBvist	LoreGa	Ross	(67)	een	zelfverklaarde	black	radical,	nu	pleit	ze	voor	wederzijds	
begrip.	De	omslag	kwam	toen	ze	in	gesprek	ging	met	een	veroordeelde	verkrachter.		
Julien	Althuisius		4	januari	2021,	VOLKSKRANT	
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De	allereerste	keer	dat	LoreGa	Ross	iemand	publiekelijk	aan	de	schandpaal	nagelde,	zat	ze	nog	op	de	basisschool.	Het	
was	eind	jaren	vijTig,	misschien	begin	jaren	zesBg,	dat	weet	ze	niet	precies	meer.	Haar	zwaar	gehandicapte	zusje	
werd	gepest	door	een	klasgenootje,	Linda.	De	piepjonge	LoreGa	riep	Linda	ten	overstaan	van	haar	medescholieren	
tot	de	orde,	wat	uiteindelijk	leidde	tot	een	gevecht	op	het	schoolplein.	LoreGa	won	en	Linda	probeerde	daarna	met	
haar	bevriend	te	raken.	‘Maar	daar	moest	ik	niets	van	hebben.	Onze	families,	onze	moeders	in	het	bijzonder,	waren	
heel	goed	met	elkaar	bevriend,	maar	Linda	en	ik	mochten	elkaar	niet.’	

LoreGa	Ross	(67)	vertelt	het	lachend,	aan	de	telefoon	vanuit	haar	werkkamer	in	Boston,	in	het	noordoosten	van	de	
Verenigde	Staten.	Ze	heeT	een	warme,	gebarsten	stem,	die	de	sporen	vertoont	van	een	onstuimig	leven.	Ross	is	een	
van	Amerika’s	belangrijkste	acBvisten,	ze	is	al	sinds	begin	jaren	zevenBg	acBef	in	de	mensenrechtenbeweging.	Op	
haar	16de	werd	ze	voor	het	eerst	bestookt	met	traangas,	Bjdens	een	anBracismeprotest	op	haar	universiteit.	Al	bijna	
vijTig	jaar	vecht	ze	voor	vrouwenrechten	en	tegen	racisme,	en	is	ze	een	van	de	belangrijkste	stemmen	in	de	strijd	
voor	reproducBeve	rechten	van	vrouwen:	het	recht	om	autonoom	keuzen	te	maken	over	zaken	als	abortus,	
sterilisaBe,	bevalling	en	het	gebruik	van	voorbehoedsmiddelen.	In	2004	was	Ross	medeorganisator	van	de	March	for	
Women’s	Lives,	een	demonstraBe	voor	onder	andere	vrouwenrechten	en	het	recht	op	abortus,	waaraan	ruim	een	
miljoen	mensen	deelnamen.	Ook	schreef	Ross	meerdere	boeken	over	reproducBeve	rechten.		

Tegenwoordig	is	ze	hoofddocent	aan	het	Smith	College	in	Northampton	(MassachuseGs),	op	de	afdeling	Vrouwen-	en	
genderstudies,	waar	ze	lesgeeT	over	wiGe	supremaBe,	mensenrechten	en	call-out	culture,	het	fenomeen	waarbij	
voornamelijk	gebruikers	van	sociale	media	anderen	publiekelijk	beschuldigen	van	racisme,	seksisme,	ongewenst	
gedrag	en	andere	onwelgevallige	zaken.	‘Calling	out’	hoort	inmiddels	bijna	net	zozeer	bij	sociale	media	als	het	delen	
van	hilarische	kaGenfilmpjes.	Er	zijn,	zoals	de	Volkskrant	een	Bjdje	geleden	schreef,	speciale	call-outaccounts	op	
Instagram,	waarop	mensen	met	naam	en	toenaam	ergens	van	worden	beschuldigd,	zonder	dat	ze	daarbij	zelf	zijn	
gehoord.	

En	daar	is	LoreGa	Ross	klaar	mee.	In	interviews	en	opiniestukken	in	onder	andere	The	New	York	Times,	Time	
Magazine,	de	Los	Angeles	Times,	The	Washington	Post	en	op	Oprah	Winfreys	radiozender	spreekt	Ross	zich	fel	uit	
tegen	de	call-outcultuur,	de	uitsluitcultuur	en	de	meedogenloosheid	die	daarmee	gepaard	gaat.	In	plaats	van	de	
digitale	openbare	execuBe	pleit	Ross	voor	de	empathische	dialoog.	Op	dit	moment	legt	ze	de	laatste	hand	aan	haar	
boek	Calling	In	the	Call	Out	Culture,	dat	dit	jaar	moet	verschijnen.	In	een	Bjd	waarin	vrijwel	elke	discussie	ontaardt	in	
een	verhit	debat,	houdt	Ross	een	vurig	pleidooi	voor	wederzijds	begrip,	geduld	en	kalmte.	

Aan	de	frontlinies	

Maar	het	is	wel	eens	anders	geweest.	Ooit	streed	ze	aan	de	frontlinies	van	het	zwarte	en	feminisBsche	acBvisme.	Om	
te	begrijpen	waarom	Ross	van	gedachten	en	benadering	veranderde,	moet	je	begrijpen	waar	ze	vandaan	komt	en	
wat	ze	heeT	meegemaakt.	

Ross	was	11	toen	een	vreemde	haar	in	elkaar	sloeg	en	verkrachGe.	Ze	was	14	toen	ze	werd	verkracht	door	haar	neef;	
ze	raakte	zwanger	en	werd	op	haar	15de	moeder.	Toen	ze	besloot	haar	zoon	niet	ter	adopBe	aan	te	bieden	maar	zelf	
op	te	voeden,	verloor	ze	haar	studiebeurs.		



Op	haar	16de	ging	ze	alsnog	studeren.	Op	Howard	College	kwam	ze	voor	het	eerst	in	aanraking	met	acBvisme.	Na	
een	anBracismedemonstraBe	werd	haar	woonblok	met	traangas	bestookt.	Ze	las	de	autobiografie	van	Malcolm	X	en	
The	Black	Woman,	een	essaybundel	van	de	zwarte	schrijver	Toni	Cade	Bambara,	en	begon	zichzelf	een	black	radical	
te	noemen.	Haar	eerste	demonstraBe	organiseerde	ze	in	1974,	toen	zij	en	haar	medehuurders	als	gevolg	van	de	
gentrificaBe	uit	hun	woning	gezet	dreigden	te	worden.	‘We	kwamen	bijeen	in	de	waskamer	van	het	gebouw.	Ik	werd	
tot	voorziGer	gekozen,	omdat	ik	aantekeningen	zat	te	maken.’	Meer	was	het	niet.	‘Ik	was	gewoon	de	vrouw	met	de	
informaBe	die	al	het	werk	deed	en	daarom	moest	ik	de	boel	gaan	leiden.’	

Al	in	de	Bjd	dat	ze	acBef	was	in	de	huurdersvereniging,	kon	Ross	zich	verbazen	over	de	achterhoedegevechten	bij	
acBvisBsche	bewegingen.	‘Linkse	groeperingen	vochten	elkaar	de	tent	uit	over	wat	mij	marginale	ideologische	
verschillen	leken.	Wie	volgde	Trotski,	wie	Lenin,	wie	Hegel?	Ik	vond	dat	verwarrend:	waarom	zaten	we	te	
muggenziTen	over	de	verschillen	tussen	al	die	dode	wiGe	mannen?	De	buitenwacht	zag	ons	toch	al	als	communisten,	
dus	wat	maakte	het	allemaal	uit?’	

In	1980	kwam	Ross	voor	een	belangrijke	keuze	te	staan.	Yulanda	Ward,	een	goede	vriendin	van	haar	en	een	
belangrijke	acBvist,	kwam	op	haar	22ste	onder	mysterieuze	omstandigheden	om	het	leven.	Volgens	de	officiële	lezing	
ging	het	om	een	gewapende	roofoverval,	maar	volgens	Ross	was	er	sprake	van	een	poliBeke	moord.	‘Toen	moest	ik	
besluiten	of	ik	acBef	bleef	als	acBvist,	of	dat	ik	zou	stoppen.	Ik	was	bang.	Iedereen	was	bang.	Want	alles	wat	we	
deden	was	legaal.	We	organiseerden	peBBes,	cursussen,	marsen	en	demonstraBes.	Waarom	kwamen	ze	juist	achter	
ons	aan,	nota	bene	in	de	Bjd	dat	de	Black	LiberaBon	Army	een	gewapende	strijd	voerde?’		

Maar	Ross	zeGe	zich	over	haar	angst	heen.	‘Ik	besloot	dat	ik	het	Yulanda	verschuldigd	was,	ik	mocht	me	niet	laten	
tegenhouden	door	angst.’	Ze	storGe	zich	fullBme	op	het	acBvisme.	

Een	jaar	eerder,	in	1979,	was	ze	al	directeur	van	het	DC	Rape	Crisis	Center	in	Washington	geworden,	waar	ze	zich	
inzeGe	voor	slachtoffers	van	seksueel	geweld.	Doordat	ze	zelf	ooit	ook	slachtoffer	was	geweest,	kon	zich	goed	inleven	
in	de	vrouwen	en	kinderen	met	wie	ze	in	aanraking	kwam.		

Maar	toen	gebeurde	er	iets	waarop	ze	niet	had	gerekend.	Het	Center	kreeg	een	brief	van	William	Fuller,	een	man	die	
in	de	Lorton	Reformatory-gevangenis	zat	voor	verkrachBng	en	moord.	Hij	schreef	dat	hij	buiten	de	gevangenis	
vrouwen	had	verkracht	en	dat	nu	hij	opgesloten	was,	mannen	zijn	slachtoffers	waren.	Maar	nu	was	Fuller	het	zat:	hij	
was	zichzelf	zat,	en	het	seksuele	onrecht	waaraan	hij	en	andere	mannen	om	hem	heen	zich	schuldig	bleven	maken.	
Hij	had	zich	verdiept	in	zwarte	feminisBsche	literatuur	en	vroeg	Ross	om	met	hem	en	andere	mannen	te	gaan	praten,	
om	hen	verder	te	helpen	en	te	onderwijzen	in	de	leer	van	het	zwarte	feminisme.		

Ross:	‘Dit	waren	allemaal	zwarte	mannen	en	hun	slachtoffers	waren	ook	allemaal	zwart.	Ik	wist	niet	hoe	ik	moest	
reageren.	We	hadden	bij	het	Center	nauwelijks	genoeg	middelen	om	onze	slachtoffers	te	helpen,	dus	waarom	zou	ik	
me	over	de	daders	bekommeren?’	Bovendien:	waarom	zouden	slachtoffers	daders	moeten	helpen?	

Bekijk	het	maar,	had	Ross	kunnen	zeggen.	‘Dat	wilde	ik	ook.	Maar	Fuller	bleef	aanhouden.	En	op	een	gegeven	
moment	bedacht	ik	dat	dit	allemaal	jongens	en	mannen	waren	uit	onze	eigen	gemeenschap.	Hen	opsluiten	had	
duidelijk	niet	geleid	tot	een	vermindering	van	het	geweld:	het	veranderde	alleen	het	geslacht	van	hun	slachtoffers.’		

Ross	toog	naar	de	gevangenis,	een	dikke	30	kilometer	van	waar	ze	woonde.	‘Ik	was	heel	bang.	Zij	waren	de	
verkrachters,	zij	waren	de	baas	in	de	gevangenis.	Om	zichzelf	te	beschermen	voor	anderen	zaten	deze	kerels	de	hele	
dag	in	de	gym	om	zichzelf	groter	en	sterker	te	maken.	Het	waren	de	grootste,	gespierdste,	engste	gasten	in	de	
gevangenis.’		

LoreGa	Ross:	‘Wie	volgde	Trotski,	wie	Lenin,	wie	Hegel?	Ik	vond	dat	verwarrend:	waarom	zaten	we	te	muggenziTen	
over	de	verschillen	tussen	al	die	dode	wiGe	mannen?’		
De	mannen	waren	niet	alleen	fysiek	inBmiderend,	hen	te	ontmoeten	was	voor	Ross	ook	een	confrontaBe	met	haar	
eigen	trauma’s.	Het	was	moeilijk,	pijnlijk.	Maar	ze	boekte	vooruitgang.	Ze	hoorde	hen	niet	alleen	aan,	maar	sprak	ook	
terug,	probeerde	de	daders	te	vertellen	hoe	het	voor	haar,	als	slachtoffer,	was.	‘Hun	verhalen	over	hoe	ze	vrouwen	
hadden	verkracht	en	vermoord	stelden	mij	in	staat	om	hun	mijn	eigen	verhaal	te	vertellen.’		

Een	van	de	dingen	die	Ross	leerde	en	die	haar	desBjds	verbaasden,	was	dat	een	aantal	van	de	daders	zelf	ook	
slachtoffer	was	geweest	van	een	man.	Het	leidde	tot	een	inzicht,	dat	Ross	omschrijT	als	een	‘transformaBeve	
ervaring’.	‘Tot	die	Bjd	had	ik	mannen	nooit	gezien	als	slachtoffer	van	verkrachBng	en	had	ik	er	geen	enkele	moeite	
mee	om	verkrachters	te	haten.	Maar	nu	ging	ik	inzien	dat	mensen	die	ergens	slachtoffer	van	zijn	daarna	vaak	zelf	ook	



dader	worden.	Niemand	wordt	geboren	als	dader.	Ik	kan	niet	genoeg	benadrukken	hoe	belangrijk	dat	inzicht	voor	mij	
was.’		

Uiteindelijk	richGe	Fuller	de	organisaBe	Prisoners	Against	Rape	op.	Door	de	dialoog	aan	te	gaan,	hoe	confronterend	
en	pijnlijk	dat	ook	voor	haar	was,	had	Ross	construcBeve	verandering	in	gang	gezet.	

Veel	later,	in	de	jaren	negenBg,	werkte	Ross	bij	het	Center	for	DemocraBc	Renewal,	dat	eind	jaren	zevenBg	was	
opgericht	als	het	NaBonal	AnB-Klan	Network.	Ze	monitorde	fascisBsche	groeperingen	en	werkte	met	mensen	die	
extreemrechtse	organisaBes	als	de	Ku	Klux	Klan	hadden	verlaten	en	hun	leven	wilden	beteren.	Zo	gaf	Ross	
anBracismetraining	aan	vrouwen	wier	mannen	nog	bij	de	Klan	zaten.	Deze	vrouwen	hadden	goede	bedoelingen,	
maar	noemden	Ross	‘een	welbespraakte	gekleurde	meid’	en	vroegen	haar	negrospirituals	(tradiBonele	liederen	van	
Noord-Amerikaanse	slaven)	te	zingen.	In	plaats	van	boos	op	ze	te	worden,	probeerde	Ross	hun	uit	te	leggen	hoe	het	
voor	haar	als	8-jarig	meisje	was	geweest	dat	haar	beste	vriendje	haar	‘nigger’	had	genoemd.	‘Het	was	heel	
onaangenaam’,	zegt	Ross	over	de	confrontaBes	met	mensen	die	er,	al	dan	niet	bewust,	een	racisBsch	gedachtengoed	
op	na	hielden.		

Maar	net	als	eerder	in	de	Lorton	Reformatory-gevangenis	lag	de	oplossing	erin	dat	Ross	en	de	mensen	met	wie	ze	
werkte	elkaar	gaandeweg	leerden	kennen.	‘Het	is	heel	moeilijk	om	mensen	te	blijven	haten	wanneer	je	ze	beter	hebt	
leren	kennen.	En	als	ik	als	zwarte	vrouw	de	Klan	zelfs	niet	meer	kan	haten,	wat	blijT	er	dan	nog	over?’		

Het	veranderde	iets	in	Ross.	Waar	haat	lange	Bjd	de	drijvende	kracht	voor	haar	acBvistenwerk	was	geweest,	ging	ze	
er	nu	‘op	een	gecompliceerdere	manier	over	nadenken’.	‘Je	kunt	mensen	nog	steeds	verantwoordelijk	houden	voor	
wat	ze	zeggen	en	doen,	maar	dat	kun	je	ook	doen	met	liefde	en	respect	voor	hun	menselijkheid,	in	plaats	van	uit	
woede.’	

Boodschap	

Dat	is	de	boodschap	die	Ross	de	afgelopen	jaren	uitdraagt	aan	een	miljoenenpubliek,	onder	andere	in	een	opiniestuk	
uit	augustus	2019	in	The	New	York	Times,	met	de	Btel:	‘Ik	ben	een	zwarte	feminist	en	ik	vind	de	call-outcultuur	giTig’.	
Ruim	een	jaar	later,	in	november	2020,	schreef	dezelfde	krant	een	profiel	over	Ross	en	de	overgang	van	publieke	
beschuldiging	naar	dialoog,	waarover	ze	op	Smiths	College	doceert.	Afgelopen	juli	was	Ross	een	van	de	
ondertekenaars	van	een	brief	in	Harper’s	Magazine,	waarin	schrijvers	en	kunstenaars,	onder	wie	Margaret	Atwood	
en	Salman	Rushdie,	hun	zorgen	uiGen	over	het	toenemende	intolerante	klimaat	in	het	sociaal-culturele	debat.	

Maar	wat	is	er	dan	precies	zo	verkeerd	aan	een	publieke	beschuldiging?	Je	móét	mensen	soms	toch	tot	de	orde	
roepen?	Volgens	Ross	werkt	het	contraproducBef.	‘Het	dwingt	mensen	meteen	in	de	verdediging.	Als	je	iemand	
meteen	ergens	van	beschuldigt,	voelt	het	voor	hem	niet	alsof	je	zijn	ideeën	aanvalt,	maar	zijn	persoonlijkheid.	En	dan	
worden	mensen	vaak	meteen	erg	boos,	voelen	ze	zich	niet	gehoord	of	niet	serieus	genomen,	of	vinden	ze	dat	je	
gewoon	niet	goed	ziet	wie	ze	zijn	–	omdat	je	alleen	hebt	gereageerd	op	wat	ze	hebben	gezegd	en	niet	op	de	
omstandigheden	of	de	persoon.’	Daarnaast	schrikt	het	publieke	awlaffen	mensen	ook	af	om	deel	te	nemen	aan	een	
discussie,	bang	als	ze	zijn	om	iets	verkeerds	te	zeggen.	

Waar	Ross	zich	ook	aan	ergert:	als	mensen	iemand	anders	verantwoordelijk	houden	voor	iets	wat	hij	of	zij	ooit	als	
jongere	heeT	gedaan.	‘Zoals	iemand	die	zich	als	Bener	ooit	een	keer	als	blackface	schminkte.	En	die	dan	twinBg	jaar	
later	moet	worden	‘gecanceld’	voor	iets	wat	hij	als	domme	puber	heeT	gedaan.	Dat	is	de	afrekencultuur:	als	je	ooit	
iets	verkeerd	hebt	gedaan,	kun	je	nooit	worden	vergeven	en	zul	je	tot	in	de	lengte	der	dagen	worden	afgerekend	op	
dat	ene.	Daar	moeten	we	echt	mee	stoppen.’	

Ross	ziet	dat	mensen	elkaar	vooral	op	sociale	media	conBnu	van	alles	beschuldigen,	‘of	dat	nou	gaat	over	het	
onjuiste	gebruik	van	een	woord	of	over	het	verkeerde	persoonlijk	voornaamwoord’.	Met	name	die	laatste	kwesBe,	
omtrent	geslacht,	leidt	bij	Ross	op	de	campus	nog	wel	eens	tot	felle	discussies.	‘Omdat	de	studentenBjd	het	moment	
is	dat	veel	mensen	hun	eigen	genderidenBteit	gaan	ontdekken	en	claimen.	Of	je	nu	hetero,	homo,	transseksueel	of	
gender-non-conforming	bent.	Dat	ligt	allemaal	heel	gevoelig.	Mensen	proberen	erachter	te	komen	wie	ze	precies	zijn,	
dus	reageren	ze	vaak	ook	emoBoneler	als	iemand	het	verkeerde	voornaamwoord	gebruikt:	‘Ik	heb	je	toch	gezegd:	ik	
ben	een	transman!	Je	kunt	me	niet	‘zij’	en	‘haar’	blijven	noemen,	ook	al	ben	ik	ongesteld!’	

Calling	in	



In	haar	colleges	probeert	Ross	haar	studenten	ervan	te	doordringen	dat	het	doel	van	calling	in	–	iemand	apart	
benaderen	en	rusBg	en	met	respect	uitleggen	wat	het	probleem	is	–	niet	veel	verschilt	van	dat	van	calling	out,	maar	
dat	je	iemand	benadert	vanuit	liefde	in	plaats	van	uit	boosheid,	vanuit	de	gedachte	dat	je	iemand	iets	kunt	leren.	Het	
gaat	niet	om	wat	jij	voelt	of	vindt,	maar	om	de	potenBële	groei	die	de	ander	met	jouw	hulp	kan	doormaken.	Ross	
geeT	haar	leerlingen	voorbeeldzinnen,	zoals:	‘Weet	je	nog	toen	je	dat	en	dat	woord	gebruikte?	Voor	mij	voelde	dat	
nogal	respectloos,	maar	ik	denk	niet	dat	je	het	op	die	manier	bedoelde.	Zullen	we	een	kop	koffie	gaan	drinken	en	er	
verder	over	praten?’	

En	ja,	ze	weet	ook	wel	dat	het	niet	iedereen	is	gegeven	om	zo	te	reageren;	dat	voor	sommige	mensen	de	pijn	te	veel	
aan	de	oppervlakte	ligt	om	de	hand	over	het	hart	te	strijken.	Wat	sociale	media	betreT	ligt	het	er	volgens	Ross	aan	
wat	voor	relaBe	je	met	de	desbetreffende	persoon	hebt	en	‘of	je	bereid	bent	te	investeren	in	de	groei	van	de	ander.	
Als	het	een	onbekende	is,	adviseer	ik	je	om	het	te	laten	gaan,	tenzij	je	je	geroepen	voelt	om	ook	onbekenden	te	
helpen.’	

Bovendien	staat	de	call-outcultuur	niet	op	zich.	Ze	is	verweven	met	andere	hedendaagse	verschijnselen	zoals	
doomscrolling	(eindeloos	scrollen	door	negaBef,	deprimerend	of	kwaad	makend	nieuws	en	dito	commentaren),	
virtue	signalling	(laten	zien	hoe	goed	je	je	moraliteit	voor	elkaar	hebt	door	je	negaBef	over	iets	of	iemand	uit	te	
spreken)	en	natuurlijk	de	drang	om	zo	‘woke’	mogelijk	te	zijn.		

Ross	ziet	het	allemaal	met	lede	ogen	aan.	‘Een	deel	van	het	probleem	zit	hem	erin	dat	je	jezelf	bij	doomscrolling	
bewust	onderdompelt	in	een	giTige	omgeving	en	automaBsch	die	giTigheid	overneemt.	Het	is	een	keuze	die	je	zelf	
maakt.	Je	kunt	zelf	kiezen	of	je	de	wereld	wreder	wilt	maken	dan	nodig	is.	Dus	vraag	ik	mensen:	waarom	kies	je	
ervoor	gemeen	te	zijn	tegen	mensen	die	je	niet	kent	en	die	jou	niet	kennen?		

Het	heeT	ook	allemaal	niets	met	woke	zijn	te	maken,	zegt	Ross.	‘Woke	zijn	betekent	niet	dat	je	gemeen	doet	tegen	
mensen,	het	betekent	dat	je	aardig	probeert	te	blijven.	Dat	je	ervoor	kiest	gemeen	te	doen,	is	slechts	een	bewijs	van	
hoe	unwoke	je	bent.	Als	je	denkt	dat	woke	zijn	inhoudt	dat	je	je	zogenaamde	poliBeke	bewustzijn	mag	gebruiken	om	
onaardig	te	doen,	dan	heb	je	het	mis.	Dat	is	niet	woke,	dat	heet	pesten.’	

Daarmee	is	niet	gezegd	dat	Ross	tegen	het	benoemen	van	problemaBsche	uitspraken	of	tegen	de	publieke	
beschuldiging	is.	‘Ik	geloof	in	naar	boven	trappen.	En	met	‘naar	boven	trappen‘	bedoel	ik	mensen	en	insBtuten	
aanpakken	die	hun	privileges	en	macht	niet	verantwoord	gebruiken.	Dus	als	een	poliBcus	liegt:	call	him	out!	Als	de	
overheid	mensenrechten	schendt:	call	them	out!	Als	een	bedrijf	mensen	in	gevaar	brengt	of	hun	veiligheid	riskeert:	
call	them	out!	Dat	is	juist	een	onderdeel	van	de	mensenrechtenbeweging.	We	moeten	de	publieke	beschuldiging	
gebruiken	om	mensen	te	beschamen,	om	ze	hun	gedrag	te	laten	veranderen	of	er	verantwoording	voor	te	nemen.	Ik	
heb	geen	enkel	probleem	met	calling	out	als	je	van	tevoren	goed	bedenkt	over	wie	het	gaat.	Maar	mijn	boek	en	de	
lessen	die	ik	geef	gaan	over	het	verkeerd	gebruiken	van	de	publieke	beschuldiging:	als	we	het	op	een	horizontale	
manier	gebruiken,	tegen	mensen	die	op	dezelfde	hoogte	staan	als	wij.’	

Met	haar	methode	van	‘calling	in’	wil	Ross	het	turbulente	debat	tot	kalmte	brengen.	Iets	soortgelijks	zei	de	
aanstaande	Amerikaanse	president	Joe	Biden	in	zijn	overwinningstoespraak	begin	november:	‘Laten	we	de	
temperatuur	wat	verlagen	en	weer	naar	elkaar	gaan	luisteren.’		

Hoewel	de	kloof	tussen	links	en	rechts	groter	is	dan	ooit,	ziet	Ross	de	ontwikkelingen	de	goede	kant	op	gaan.	Ja,	dat	
heeT	voor	een	belangrijk	deel	met	de	overwinning	van	Biden	te	maken.	‘Als	Trump	had	gewonnen,	had	ik	me	heel	
erg	zorgen	gemaakt.	Natuurlijk,	er	hebben	nog	steeds	73	miljoen	mensen	op	hem	gestemd	en	Trump	kreeg	nog	
steeds	de	meeste	wiGe	stemmen	in	haast	elke	leeTijdsgroep	–	op	één	na:	de	jongeren	tussen	18	en	29,	van	hen	
stemde	56	procent	voor	Biden.	En	hoewel	iedereen	boven	de	29	de	facto	voor	wiGe	supremaBe	heeT	gestemd,	vind	
ik	het	veelbetekenend	dat	de	jongere	generaBe	heeT	durven	breken	met	hun	ouders	en	de	generaBes	voor	hen.	Dat	
biedt	hoop.	Ik	weet	niet	meer	wie	het	zei,	maar	de	beste	manier	om	wraak	te	nemen	op	je	vijanden	is	door	te	
veroveren	wat	ze	hebben	voortgebracht.’	‘Nou’,	lacht	Ross,	‘wij	hebben	hun	kinderen.’	

Ik	hoef	je	niet	te	zien,	ik	kan	je	dromen.	https://youtu.be/FgANsOpDr4g 

Jacques	Kruunenberg	schreef	laatst:	
Dezer	dagen	werd	ik	getroffen	door	een	liedje	van	Jeroen	van	Merwijk.	Het	refrein	luidde:	IK	HOEF	JE	NIET	TE	ZIEN,	IK	
KAN	JE	DROMEN.	Ik	begreep	dat	hij	het	over	zijn	geliefde	partner	had. 
Die	zin	bleef	maar	in	mij	rondzingen.	Op	een	gegeven	moment	bedacht	ik:	als	je	dat	gezegde	nu	eens	toepast	op	
degene	die	wij	God	hebben	leren	noemen.	Dan	zouden	we	toch	meer	van	God	merken	dan	we	gewoonlijk	

https://youtu.be/FgANsOpDr4g


veronderstellen. 
Een	boeiend	idee!	Dan	gebeurt	God	in	onze	dromen.	Zeker	als	we	daar	enige	uitvoering	aan	geven.	En	die	uitvoering	
vind	al	plaats	als	je	ruimte	geeT	aan	iedere	opwelling	van	mededogen	met	mensen	of	elke	vloek	van	
verontwaardiging	over	mistoestanden.	Misschien	zou	je	dat	wel	‘bidden’	kunnen	noemen.	Vroeg	of	laat	leidt	dat	tot	
verandering,	zeker	als	we	onze	dromen	weten	te	bundelen.	

Slotgedachte	(eveneens	geleend	van	Jacques):	
We	wensen	jullie	van	harte	toe	dat	je,	behalve	de	vervulling	van	je	persoonlijke	wensen,	ook	ruimte	weet	te	vinden	
voor	je	verbeelding,	je	dromen	en	al	je	nobele	opwellingen.	En	dat	je	je	niet	laat	vast	zeGen	op	je	machteloosheid.	 
Je	hoeT	Hem	niet	te	zien,	je	kunt	Hem	dromen!	

https://youtu.be/vP4iY1TtS3s	

De	derde	maandag	van	januari	is	MarBn	Luther	King	dag.	

https://youtu.be/vP4iY1TtS3s

