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Rooms-katholieken en humanisten
hebben de positiefste kijk op nieu-
we technologische ontwikkelingen.
De mens is een door en door tech-
nisch wezen dat het vermogen
heeft technieken in zijn leven en sa-
menleving te integreren, vinden zij.

Protestanten en theosofen heb-
ben beduidend meer moeite met
alle mogelijkheden die in het ver-
schiet liggen – bescheidenheid en
voorzichtigheid kenmerken hun
wereldbeeld. De islam is er dubbel
over: aan de ene kant worden nieu-
we inzichten toegejuicht, aan de an-
dere kant worden ’natuurlijke’ op-
lossingen voor bij voorbeeld ge-
zondheidsproblemen verkozen bo-
ven ’high tech’-procedures.

Dat blijkt uit een verslag dat het
blad RKkerk maakte over een inter-
religieus gesprek over nanotechno-
logie dat rooms-katholieken, pro-
testanten, humanisten, moslims en
theosofen onlangs voerden over na-
notechnologie.

Nanotechnologie is de techniek
die het mogelijk maakt te werken
met deeltjes in de orde van grootte
van een aantal nanometers. Nano-
deeltjes zijn kleiner dan honderd
nanometer – ter vergelijking: een
menselijke haar is 80.000 nanome-
ter dik. De nieuwe technologie
maakt ontwikkelingen mogelijk in
uiteenlopende sectoren. Deze varië-
ren van supergladde ramen waarop
geen vuil meer hecht en doorzichti-
ge zonnebrandcrèmes met een ho-
ge beschermingsfactor tot mini-
computers met een fabelachtig ge-
heugen en zogeheten moleculaire
geneeskunde waarbij chemothera-
pieën niet langer het hele lichaam
aantasten maar slechts de tumor
zelf te grazen nemen.

De overheid ziet de nieuwe tech-
nologie als een pijler onder de ken-
niseconomie en investeert er flink
in. Nederland telt al ruim tweehon-
derdvijftig nanotech-bedrijven. Het
kabinet verwacht dat de wereldwij-
de verkoop van nanotech-produc-
ten groeit van 25 miljard euro in
2004 tot 450 miljard euro volgend
jaar. Tijd dus voor de verschillende
levensbeschouwingen om te kijken
wat ze daar van vinden.

Uit het gesprek blijkt dat alle reli-
gies terughoudend tot ronduit af-
wijzend staan tegenover ’mensver-
betering’, zoals bij voorbeeld het
opkrikken van het leervermogen en
de stressbestendigheid. Daarin spe-
len zowel de vooralsnog onbekende
gevolgen een rol als een breed ge-
deelde huiver tegen de menselijke

bladen Anniek van den Brand

overmoed die daarin tot uitdruk-
king zou komen.

Lastig wordt het bij een vraag als:
is er een principieel verschil tussen
een bril of telescoop en een ingreep
die ervoor zorgt dat de mens met
het blote oog infrarood ziet – iets
waarvoor nu nog een nachtkijker
nodig is? Wordt vervolgd.

De nieuwe burgemeester van Am-
sterdam, Eberhard van der Laan,
noemt zijn stad nog altijd ’het Jeru-
zalem van het Westen’. „Hoewel de
(Joodse) gemeenschap enorm be-
schadigd is, zal dat voor mij altijd
zo blijven.”

Dat zegt hij in het Nieuw Israëli-
tisch Weekblad tijdens een dubbel-
interview met opperrabbijn Binyo-
min Jacobs. „Amsterdam is haar
Joodse burgers enorm veel verschul-
digd”, zegt Van der Laan. „Ze heb-
ben enorm bijgedragen aan de ken-
nis, de handel en het karakter van
de stad.”

De ouders van Van der Laan, die
zelf in 1955 werd geboren, zaten in
het verzet. Zijn vader was een avon-
turier, zijn moeder omschrijft hij
als een in wezen bange vrouw.
„Vanuit dat gezichtspunt bekeken
was zij een nog grotere held dan
mijn vader.” Zijn ouders hielden
veel vriendschappen voor het leven
over aan de oorlogstijd. „Maar ook
de littekens die die tijd heeft heeft
veroorzaakt, zijn altijd gebleven. Na
iedere 4 mei herdenking gaat mijn
vader de tuin in om onkruid te wie-
den, om te doen alsof hij onkruid
wiedt. Mijn moeder huilt om alles
wat verloren is gegaan.”

Dat joden in Amsterdam amper
meer met hun keppeltje over straat
durven, dat joodse scholen onder
politiebewaking staan, dat hun leer-
lingen vermomd over straat moeten
omdat ze anders worden bedreigd,
bespuugd, uitgescholden en met
stenen bekogeld door moslimjonge-
ren. En dat sommige joodse ouders
daarom overwegen te emigreren
naar veiliger landen, wordt in het,
volgens de redactie, ’openhartige
gesprek’ slechts omfloerst aange-
sneden. Van der Laan wil van Am-
sterdam ’geen smeltkroes’ maken,
zegt hij. „Als minister van integratie
heb ik al gezegd dat als mensen
naar een nieuw land komen, ze de
taal en de regels moeten leren om
te kunnen functioneren in hun
nieuwe omgeving. (...) We proberen
mensen het gevoel te geven dat er
grenzen zijn die niet overschreden
mogen worden. Discriminerend
gedrag is simpelweg onacceptabel.”

Katholieken en humanisten
vertrouwen op techniek

Ook Trouw symposium

Op 15 september 2010 vindt in het
VU Medisch Centrum het symposi-
um ’Literatuur en Geneeskunde’
plaats. Het thema is dit jaar ’be-
smet’. Schrijfster Kristien Hemme-
rechts houdt de publiekslezing
’Mijn man de schrijver’, waarin ze
een verrassende trip maakt naar
Oran ten tijde van ’De Pest’ van
Al b e r t Camus. Het verhaal wordt op
18 september gepubliceerd in de
bijlage Letter&Geest van deze krant.
Sprekers: (onder anderen) psychia-
ter Wouter van Ewijk, verpleeghuis-

arts Jacobien Erbrink en medisch
filosoof Arko Oderwald. Leo Blok-
huis verzorgt de muziek.
Locatie: Zaal de Amstel, VU Me-
disch Centrum, de Boelelaan 1117,
1081 HV Amsterdam, vanaf 13.30
uur. Aanmelden kan bij de dienst
communicatie van VU Medisch
Centrum, 020 - 4443444 of commu-
nicatie@VUmc.nl.
Informatie: Op de website
VUmc.nl/adressen vindt u meer in-
formatie over de bereikbaarheid
van het VU Medisch Centrum.

Wie goed doet,
goed ontmoet

’Als je verliefd bent, voel je
jezelf zo goed dat je het
naar buiten toe uitstraalt,

waardoor de mensen in je omge-
ving ook blij worden: ’What goes
around, comes around’. Tijdens de
puberteit ben je veel egoïstischer
dan als volwassene. Je wordt ouder
en gaat je realiseren dat de mensen
in je omgeving belangrijk zijn. Ik
wil dat mensen net zo met mij om-
gaan als ik met hen. Als je goed
bent in je werk of voor mensen in je
omgeving, krijg je er ook het goede
voor terug.
’Wie goed doet, goed ontmoet’ is

een motto dat eigenlijk voor zich-
zelf spreekt. Als ik het probeer uit
te leggen, merk ik dat het afzwakt.
De zegswijze is op alle terreinen
van het leven toepasbaar: in je
vriendenkring, je werk, de buurt
waar je woont. Ik ga met mensen in
mijn omgeving om zoals ik wil dat
ze ook met mij omgaan: attent en
betrokken. Het is een wisselwer-
king waardoor het leven beter
wordt. Dat is een grappige constate-
ring. Ik vind het leuk dat het zo
werkt in het leven. Op die manier
kun je het beste uit het leven halen.
Het leven is soms niet te begrijpen;
je kunt het van te voren niet uitstip-
pelen, maar als je goed doet en aar-
dig bent voor je medemens werpt
dat zijn vruchten af.

Sinds anderhalf jaar ben ik am-
bassadeur van stichting Bink, die
hulp geeft aan straatkinderen in Rio
de Janeiro. Het gaat me aan het hart
dat er kinderen zonder ouders op
straat leven. Het is een voorrecht
dat ik hen mag helpen om het goe-
de te doen.

Ik ben heel perfectionistisch. Zel-
den heb ik het gevoel dat ik het in
mijn werk perfect doe, maar daar-
door blijft het ook heel leuk. Er zijn
van die momenten dat het publiek
reageert zoals het zou moeten. Dit
zijn fantastische momenten, maar
daar heb je zelf geen invloed op. Je
streeft er steeds weer naar om zo’n
magisch moment te hebben. Als het
vaker zou gebeuren, zou het vak
minder interessant zijn.

Actrice worden is niet alleen een
kwestie van genoeg talent hebben.
Ik heb ook veel geluk gehad. De

To n e e l a c a d e m i e in Maastricht was
voor mij een goede plek, die mij de
veiligheid en de ruimte bood om
binnen vier muren te experimente-
ren en te groeien in het acteren.
Sinds vijf jaar ben ik aangesloten bij
de Toneelgroep Amsterdam.

In de nieuwe voorstelling ’Antigo-
ne-Kreon-Oidipous’ van Toneel-
groep Amsterdam speel ik Antigone
die ingaat tegen de wil van haar
oom Kreon. Haar beide broers zijn
in de oorlog omgekomen. Haar oom
wil dat maar één broer wordt begra-
ven maar zij vindt dat beide broers
een eervolle begrafenis verdienen,
hoewel ze niet dezelfde rol hebben
gespeeld in de oorlog. Ze verkiest
een eerbetoon aan de doden boven
de wetten van de staat.

Antigone wil het goede doen, ten-
minste ze gelooft dat ze het goede
doet; dat dit de beste keuze is. Ze
weet dat de sanctie van haar onge-
hoorzaamheid de doodstraf is, maar
dat heeft ze er voor over. Ze heeft
een sterke wil en een enorme
moed. In dit personage herken ik de
grote liefde voor haar broer. Die
heb ik ook. Als er iets onrechtvaar-
digs gebeurt met mijn broer, komt
er een oerkracht in mij naar boven,
van: ’Als je aan hem komt, kom je
aan mij’, maar dan nog sterker.

Het mooie van het acteren is dat
je in een andere wereld kunt ver-
dwijnen. Ik vind het leuk om te
spelen en om het publiek in vervoe-
ring te krijgen. Dat gaat wel ge-
paard met een bepaalde mate van
ijdelheid – je het moet het leuk vin-
den dat al die mensen naar je kij-
ken.”

Het motto ’Wie goed doet, goed
ontmoet’ heeft wel een licht pathe-
tische bijsmaak. De impliciete op-
roep ’wees goed voor de ander’
klinkt alsof je de wereld wilt verbe-
teren. Het is een streven. Ik hoop
dat iedereen het goede wil doen.
Dan zal de wereld een stuk mooier
worden.”

Anne-Wil Jens

Hademych Minis (1977) is actrice. Van
8 t/m 25 september is zij te zien in de
voorstelling ’Antigone-Kreon-Oidipous’
van Toneelgroep Amsterdam.

dez i nvan

Bekende en minder bekende Nederlanders kiezen hun
persoonlijke motto, leefregel of ultiem inspirerende zin.

Hadewych Minis, actrice
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INTERVIEW
Bea Mol

Toen Gülseven Akbulut acht
maanden zwanger was, bleek
tijdens een controle dat het

hartje van de baby niet goed functio-
neerde. Het kindje werd met een kei-
zersnede gehaald en had een ernsti-
ge hartafwijking. Gülseven en haar
man Abduselam – ouders van twee
gezonde zonen en een bij de geboor-
te overleden kind – hoopten dat een
hartoperatie hun zoontje Berat zou
kunnen redden. Helaas bleek er
meer aan de hand: Berat had ook leu-
kemie. Volgens de kinderarts kon er
niets voor hem worden gedaan. Be-
rat had veel pijn die met morfine
werd bestreden. Hij overleed na drie
weken.

Inmiddels is er twee jaar verstre-
ken. Abduselam vraagt zich nog wel
eens af of de dokter wellicht te veel
morfine heeft gegeven. waardoor
Berat zo snel overleed. Het woord
euthanasie is nooit genoemd, maar
Abduselam had soms het gevoel dat
het woord wel door het hoofd van de
arts ging.

Als islamitisch geestelijk verzorger
in het UMC Utrecht sprak Mualla
Kaya enkele malen met de familie
Karabulut over hun zoon. „Pijnbe-
strijding kan tot gevolg hebben dat
de dood eerder intreedt”, zegt Kaya.
„Dat schept verwarring. Als ouder
kun je dan denken: wat gebeurt hier?
Is dit echt nodig of wordt mijn kind
uit het leven geschopt? Voor een leek
is het ook moeilijk om te zien of een
baby veel pijn heeft, hij lijkt lekker
te slapen.”

Mualla Kaya werkt nu zo’n vijf jaar
in Nederlandse zorginstellingen. Ze
is Nederlandse van Turkse komaf, en
studeerde theologie aan een Turkse
universiteit. Ze begeleidt vooral
Turkse en Marokkaanse ouders van
ernstig zieke baby’s. Volgens Kaya
gaat men in Turkije niet wezenlijk
anders om met ongeneeslijk zieke
pasgeborenen dan in Nederland.
„Als genezing onmogelijk is en be-
handeling zinloos, zal men de lij-
densweg zo kort mogelijk willen
houden.”

Een belangrijk verschil met Tur-
kije is de manier waarop in Neder-
land artsen met hun patiënten com-

municeren. Kaya: „In Nederland krij-
gen ouders alle overwegingen te ho-
ren. Dat kunnen ze interpreteren als
onkunde van de artsen, dat is schade-
lijk voor het vertrouwen in de medi-
ci. Ouders vinden het ook moeilijk
als een arts zegt: ’We kunnen niets
meer doen’. In Turkije zijn artsen
eerder geneigd de ouders van een pa-
tiëntje hoop te geven, maar uiteinde-
lijk gaan ze hun eigen weg, waardoor
het kind op dezelfde wijze pijnbe-
strijding krijgt en overlijdt. Ouders
hebben dan wel het gevoel dat de

arts zijn best heeft gedaan, maar dat
het hem niet gegund is geweest.”

Ook het echtpaar Akbulut vond dat
de kinderarts al te snel de conclusie
trok dat er niets meer aan te doen
was. Na Berats dood kwam de twijfel:
was zijn ziekte echt ongeneeslijk?
Nadat ze het medisch dossier toege-
stuurd kregen voelden ze zich gerus-
ter. Actieve beëindiging van het le-
ven van hun zoontje was voor hem
en Gülseven nooit een optie, zegt Ab-
duselam. „Het is een mens, geen
plant die je zo maar weggooit.”

Een geestelijke hebben ze rondom
het sterven van Berat niet geraad-
pleegd. Gülseven: „Ik heb zelf de

Gaan ouders uit een islamitische familie anders om
met het sterven van een kind dan Nederlandse stellen?
De Utrechtse geestelijk verzorgster Mualla Kaya
begeleidde de familie Akbulut rond de dood van hun
zoontje. ’Jij zou toch moeten weten hoe het voelt?’

’Verdringing is
vaak methode
tegen verdriet’

Mualla Kaya, geestelijk verzorgster bij het UMC Utrecht. FOTO WERRY CRONE, TROUW

kennis en de mogelijkheid om de
bronnen te bestuderen, want ik heb
in Turkije een religieuze opleiding
gevolgd.”

Over medische dilemma’s wordt
ook vaak gesproken in religieuze
televisieprogramma’s op Al Jazeera
en de Turkse zenders. Gülseven kijkt
daar kritisch naar, ze vindt niet elke
imam even betrouwbaar. Er zijn gro-
te verschillen in benadering: waar de
ene imam zich strikt aan de leer
houdt, is de ander geneigd rekening
te houden met de persoonlijke situa-
tie.

Geestelijke verzorger Mualla Kaya
herinnert zich dat de familie Ak-
bulut weinig behoefte had aan bege-
leiding. Dat is uitzonderlijk, zegt ze.
„Vaak hebben moslims juist de nei-
ging om de verantwoordelijkheid
voor een moeilijke beslissing bij een
geestelijke neer te leggen.”

Maar volgens Kaya leert de islam
dat het belangrijk is om zelf welover-
wogen keuzes te maken. „De mens
heeft zelf de regie, dat is een religieu-
ze verplichting die vaak wordt ver-
zuimd. Ik probeer mensen actiever
te maken. Ik laat hen zien dat er wel
degelijk ruimte is voor eigen keuzes.
Ik wil ze er toe aanzetten religieuze
informatie over een medisch dilem-
ma te ordenen en te onderzoeken of
die past bij hun situatie. Zo kunnen
ze weloverwogen tot een besluit ko-
men. Zo’n aanpak is men niet ge-
wend. Vaak merk ik dat mensen er
ook geen zin in hebben. Ik stuit op
verzet. Veel mensen willen dat ik
hen zeg wat ze moeten doen.”

Essentieel bij het maken van ethi-
sche keuzes is volgens Kaya de ver-

trouwensrelatie tussen een islamiti-
sche patiënt en de betrokken artsen.
„Er moet een volledig vertrouwen
zijn in de kennis en kundigheid van
de arts, in zijn bedoelingen en zijn
inschatting van de situatie. Als dat er
is, zijn de voorstellen die hij doet
richtinggevend bij het maken van
een weloverwogen religieus gelegiti-
meerde persoonlijke keuze.”

Taal- en cultuurverschillen be-
moeilijken de relatie tussen arts en
patiënt, stelt Kaya. „Het jargon van
artsen is moeilijk te begrijpen. Ik
probeer als intermediair medici
bewust te maken van het perspectief
van de ouders van een ziek kind.”

Daarnaast richt Kaya zich op rouw-
begeleiding. Moslims leren om hun
verdriet en pijn geduldig te dragen
en niet te klagen en te zeuren, meent
ze. „In de Turkse en Marokkaanse
cultuur is verdringing nog altijd de
meest toegepaste methode om ver-
driet hanteerbaar te maken.” Zelfs
jonge mensen die opgegroeid zijn in
Nederland vallen terug op die me-
thode. Soms merkt Kaya dat jonge

vrouwen zich aanpassen aan de ver-
dringingscultuur omdat ze bang zijn
dat hun verdriet dierbaren belast.

In gesprekken met Mualla Kaya
mogen mensen boos worden en hui-
len. Wanneer Kaya mensen uitno-
digt om zich te uiten, wekt dat vaak
verbazing. „Voor verdriet moet je
ook woorden tot je beschikking heb-
ben. Op een vraag als: ’Wat doet het
je?’, krijg ik vaak als reactie: ’Jij zou
toch moeten weten hoe het voelt?’”

Mualla Kaya heeft geprobeerd om
met Gülseven Akbulu te praten over
het verlies van haar zoontje, maar
dat is niet gelukt. Gülseven zegt zelf
dat ze thuis ook niet met haar man

over Berat praat, want Abduselam
vindt dat je door praten het verdriet
alleen maar groter maakt. „Zo den-
ken mannen”, zegt Gülseven.

Ze weet dat Nederlanders wel over
verlies praten, en ze vindt dat ook
goed, maar ze doet het zelf niet, ook
niet met vriendinnen. „Als je geen
geloof hebt, ga je klagen”, zegt ze. „Je
gaat vragen: hoe komt dit? Waarom
is het mij gebeurd?’Maar wij geloven
dat Berat naar de hemel is. Dat hij
een vogel wordt in het paradijs.”

Gülseven laat foto’s zien van haar
zoontje. Een mooi gaaf baby’tje in
een gestreept rompertje met slange-
tjes in zijn neus. Inmiddels is ze op-
nieuw zwanger. Een vruchtwater
punctie heeft ze niet laten doen, dat
is tegen het geloof zegt ze. Ze heeft er
vertrouwen in dat het goed komt. En
mocht er toch iets mis zijn, dan is het
kindje ook welkom.

Gülseven: „Als ik in plaats van Be-
rat een ander, gezond kind had kun-
nen krijgen, had ik dat niet gewild.
Ik zou opnieuw voor hem kiezen. Ik
zou het niet anders hebben gewild.”

’In Turkije zijn
artsen eerder
geneigd de ouders
hoop te geven’

’Ik probeer medici
bewust te maken
van het perspectief
van de ouders’

Van onze redactie religie & filosofie

Bestuurders en medewerkers van de
rooms-katholieke kerk in Duitsland
dienen vermoedens van kindermis-
bruik direct te melden bij de politie.
Die regel heeft de Duitse bisschop-
penconferentie per 1 september in-
gevoerd.

De regel is een antwoord op een
reeks schandalen waarmee de Duit-
se rk kerk het afgelopen jaar te
maken kreeg. Daarbij werden tien-
tallen beschuldigingen geuit van
seksueel misbruik in het verleden.
Volgens bisschop Ackermann van
Trier zijn de Duitse bisschoppen tot
de conclusie gekomen dat de regels
die golden sinds 2002 ’niet op alle

punten precies genoeg’ waren. Vol-
gens die regels moest een vermoe-
den van misbruik ’zo snel mogelijk’
worden gemeld. In de nieuwe regels
is ook opgenomen dat misbruik niet
gemeld hoeft te worden als een mis-
bruikt kind of zijn ouders daar be-
zwaar tegen heeft.

Bisschop Ackermann zei afgelo-
pen week dat de kwestie van finan-
ciële genoegdoening voor misbruik-
slachtoffers uit het verleden bespro-
ken wordt in een overleg tussen de
Duitse overheid en de rk kerk.

Organisaties die slachtoffers verte-
genwoordigen noemden de nieuwe
regels ’een goed begin’. Het Duitse
ministerie van justitie vindt ze ech-
ter nog niet duidelijk genoeg.

Duitse rk kerk: Vermoeden
misbruik direct melden

Mening van theologen telt

Het onderwerp biomedische ethiek
leeft sterk onder moslims, zegt Mo-
hammed Ghaly, docent islamstu-
dies aan de universiteit Leiden.
Vo l g e n s Ghaly is het in de huidige
situatie met zijn vele ontwikkelin-
gen en ingewikkelde vraagstukken
voor een individuele gelovige of
imam eigenlijk onmogelijk om zelf
tot een oordeel te komen op grond
van de bronnen. De meningsvor-
ming vindt plaats op enkele institu-
ten waarbij theologen, afkomstig

uit de gehele islamitische wereld,
gebruikmaken van de kennis en in-
zichten van de meest vooraanstaan-
de biomedische wetenschappers.
Enkele concrete voorbeelden: mor-
fine als pijnbestrijder is toegestaan
volgens de islam, maar het leven
mag er niet door worden verkort.
Euthanasie is niet toegestaan. The-
ologen hebben geconcludeerd dat
de beademingsapparatuur alleen
mag worden stopgezet als er sprake
is van hersendood.


