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“Veganisme is
niet
grauw en
donker”
Lisette Kreischer, trendsetter op
het gebied van groen en bewust
leven, over haar kookboek.
Ecofabulous. Koken in alle seizoenen
/ Artemis & co / 304 pagina’s /
¤ 29,95

Van de seizoensrecepten in
dit sprookjesachtige mooie
kookboek worden zelfs de
grootste carnivoren en kaaskoppen zo blij dat ze hun
biefstuk of blokjes geitenkaas door de sla best een
dag kunnen missen. “Veganistisch eten is net een klein
stapje verder dan vegetariër
zijn, maar nog veel beter
voor het milieu”, vertelt
Lisette Kreischer (28), die
zelf sinds haar twintigste
geen dierlijke producten
meer eet. Haar tip voor donkere dagen: “Bak een worteltaart met walnoten en een
snufje speculaaskruiden om
alvast in de sinterklaassfeer
te komen. Drink er een soja
latte bij en je herfstdip is
compleet verdwenen.”

Al lachen de tanden,
het hart vergeet niets
Andrew Rice / Nieuw Amsterdam /
416 pagina’s / ¤ 22,50

De horror van
Idi Amin
De slager van Afrika. Big Daddy.
Dictator Idi Amin, die in de
jaren zeventig een schrikbewind
voerde in Uganda, blijft na zijn
dood in 2003 als een lugubere
legende voortleven. Zijn
honderdduizenden anonieme
slachtoffers lijken vergeten.
De Amerikaanse onderzoeks
journalist Andrew Rice haalt
één verhaal uit de vergetelheid.
Districtshoofd Eliphaz Laki ver
dwijnt in 1972. Pas na dertig jaar
volgt er eindelijk een proces en
komt de waarheid alsnog aan
het licht. Rice verbleef vier jaar
in Uganda om de geschiedenis
te reconstrueren. Het resultaat
is non-fictie in de vorm van een
aangrijpende roman. Andrew
Rice: “Uganda kiest ervoor om
de bladzijde om te slaan, zonder
tribunalen of waarheidscom
missies. Er zijn in de jaren a chtig
wel getuigenissen opgenomen,
maar die zijn veilig opgeborgen
in een archief. Ik wil me niet
bemoeien met hoe Uganda met
zijn verleden omgaat, maar het
zou goed zijn als kinderen op
school die verhalen zouden
horen.” Een onmisbaar boek
voor iedereen die Uganda anno
2009 beter wil begrijpen.

De man van gas en licht
Nicolette Smabers / De Bezige Bij /
304 pagina’s / ¤ 18,90

Tussenstation
De roman De man van gas en
licht leest als een openhartig,
afwisselend alledaags en
magisch familieverhaal, gesitu
eerd in de jaren vijftig en zestig
van de vorige eeuw. Centraal
staat de Indische familie Porce
leyn. Vader Freek en moeder
Nellie kunnen niet wennen aan
de Hollandse kou. Het verleden
in Indië en gecompliceerde
familieverhoudingen doorkrui
sen de keuzes die dochter Eva
zélf wil maken. De verhalen die
‘Freek de Fantast’ vertelt over
zijn jeugd, broers, de oorlog en
krijgsgevangenschap helpen
Eva haar eigen identiteit te vin
den. Auteur Nicolette Smabers
groeide zelf op met een zwij
gende Indische vader en ging op
latere leeftijd op zoek naar haar
wortels: “Ouders en grootou
ders geven hun kinderen een
plaats in de wereld. Hoe meer
aan een kind verteld wordt over
het verleden, hoe meer het ver
ankert in het heden.” (SR)

*WIN WIN WIN*
Wat weet jij van Indonesië?
Doe de quiz op
www.isonline.nl en maak
kans op een exemplaar van
De man van gas en licht van
Nicolette Smabers.
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Onder vreemde vlag
Rebellen met een reden
/ Arnold Karskens / J.M.
Meulenhoff / ¤ 19,95
Oorlogsverslaggever Karskens vertelt over Nederlandse oorlogsvrijwilligers
in den vreemde, onder wie
Poncke Princen.

L.J. van Damme, M.G.M. Smits/
Boom / 400 pagina’s / ¤ 29,50

De mens
achter de nota
Deze bundel bevat vijftien uit
gebreide interviews met kop
stukken uit de periode 19491989. Onder hen de ministers
Bert-Jan Udink, Eegje Schoo en
Jan Pronk, maar ook hoge amb
tenaren zoals Jone Bos, Connie
Patijn en Jos van Gennip. De
openhartige gesprekken geven
een verfrissend inzicht in de
persoonlijke drijfveren waarop
beleidskeuzes in de loop der
jaren gebaseerd zijn. De bundel
is een inleiding op een zesdelige
bronnenuitgave die met in
totaal 4000 pagina’s de eerste
veertig jaar van Ontwikkelings
samenwerking bestrijkt. Het
onderzoek is uitgevoerd door
het Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis. Het net versche
nen, afsluitende deel beslaat de
periode 1983-1989. “Een tijd
van bezuinigingen. Net als nu
was er sprake van economische
krimp”, vertelt onderzoeker
Marc Dierikx. “Maar wat opvalt,
is dat de toon van het publieke
debat heel anders was. Roept
men nu in de kranten en op tv
om verdere verlaging van het
budget, toen vonden de media
het moreel onverantwoord om
onze eigen economische
belangen centraal te stellen.
Gesteund door de publieke
opinie stonden bewindslieden
toen sterker in het debat met
de Tweede Kamer.”

Genocide
Erger dan oorlog /
Daniel Jonah Gold
hagen / De Bezige Bij /
¤ 39,95
Zeer compleet werk over
onder meer de masssamoorden op Armeniërs,
Joden en Bosniërs in Srebrenica, van de auteur van
Hitlers gewillige beulen.

Landrechten
One Billion rising. Law,
land and the alleviation
of global poverty /
Roy Prosterman e.a. /
Leiden University Press
/ ¤ 39,95
Deze studie biedt een
overzicht van de belangrijkste hervormingen op
het gebied van eigendomsrecht in de afgelopen
veertig jaar. Met een voorwoord van Joseph Stiglitz.

Annick de Witt
(1978) doet aan de
Vrije Universiteit
promotieonderzoek
naar de relatie tussen wereldbeelden
en duurzame ontwikkeling. Momenteel verblijft ze in
San Francisco.

Beste Herman,
Benieuwd naar de culturele en maatschappelijke
vernieuwing waar San Francisco zo bekend om staat,
begaf ik me onlangs naar het Power to the Peacefulfestival in het Golden Gate Park. Historische grond,
want ooit het ‘hoofdkwartier’ van de tegencultuur. En
nog steeds, bedacht ik, toen ik daar temidden van de
meute door een opzwepende dame werd aangespoord
tot het doen van meditatieoefeningen.
Ik wist niet wat me overkwam: heb jij ooit een Ohmklank met 65.000 mensen tegelijk gemaakt?! Naast
muziek stonden er ook een Tibetaanse Lama, goede
doelen en yoga op het programma. En dat allemaal
voor een betere wereld. Volgens de Britse socioloog
Colin Campbell ondergaat het Westen een proces van
culturele verandering waarbij het ‘westerse’ wereld
beeld geleidelijk aan vervangen wordt door een ‘oos
ters’ wereldbeeld. En dat uit zich volgens hem niet
alleen in een enorme interesse in ‘oosterse’ spirituali
teit, maar ook in de opkomst van fenomenen als de
milieubeweging, dierenrechten, vegetarisme en ecovoedsel. Verschillende expressies van het ‘oosterse’
principe dat al het leven heilig is, of in ieder geval een
spirituele of innerlijke dimensie kent. Het festival com
bineerde op elegante wijze muziek en zelfexpressie
met maatschappelijke betrokkenheid. Ik was oprecht
onder de indruk van de goeie sfeer en de blootsvoetse
bloemenkinderen die met beschilderde lichamen over
het terrein dansten. Stond ik daar toch opeens te
wenen! “Love is too big for just one mission. God is
too big for just one religion”, zong Michael Franti,en ik
vond dat hij de spirit van het festival goed wist samen
te vatten. Hoe zie jij dat eigenlijk, Herman? Welke rol
speelt jouw geloof in jouw opvattingen over duur
zaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Beste Annick,
Dat was een indringende ervaring in San Francisco.
In dit brandpunt van culturele vernieuwing is het
verlangen naar een wereld waarin we zorgvuldiger
met de natuur omgaan inderdaad duidelijk voelbaar.
Een verlangen dat, zoals je meemaakte, krachtige
emoties kan losmaken. Ik beleef deze tijd als een
periode waarin de mensheid opgeroepen wordt om
een volgende bewustzijnsstap te zetten. Een stap die
leidt tot een volledig begrip van de samenhang van
alle leven op onze planeet. Dit inzicht kan de basis
vormen voor een nieuwe cultuur. Voor mij is deze
cultuur overigens geen eindstation, maar een vol
gende fase in een proces van ontwikkeling.
Altijd ontstaan er weer nieuwe vraagstukken en uit
dagingen, die om een creatieve reactie vragen. Neem
bijvoorbeeld jouw observatie dat we in het Westen
tegenwoordig vaak teruggrijpen op oosterse elemen
ten. Lange tijd heeft de westerse Verlichting ons veel
goeds gebracht. Haar rationalistische en lineaire
wereldbeeld heeft echter evenzeer bijgedragen aan
onze huidige onevenwichtige en individualistische
cultuur. De oosterse nadruk op waarden als harmo
nie, holisme en compassie komen eigenlijk als geroe
pen. Ik beschouw dit proces daarom ook niet als een
vervanging van westerse waarden door oosterse,
maar juist als een integratie van the best of two
worlds. Deze creatieve synthese draagt bij aan een
duurzame mondiale samenleving. Ik baseer mij voor
zingeving zowel op de katholieke traditie waarin ik
ben opgegroeid, als bijvoorbeeld op het Taoïsme.
We bevinden ons op een evolutionair pad dat we al
doende vorm geven. De zin van het bestaan zit in de
scheppende rol van mensen in dit ontwikkelings
proces. Dat is in ieder geval wat ik geloof.

Hartelijke groeten, Annick

Met hartelijke groet, Herman

Chef
Globalisering

Blinde vlek voor
homo’s en hoeren
je wel: hulp werkt. Vorige
maand presenteerden de
Verenigde Naties een rapport over de
stand van zaken in de mondiale bestrijding van aids. Meer dan vier miljoen
patiënten in arme landen krijgen aidsremmers. Dat is maar liefst 36 procent
meer dan vorig jaar en tien keer meer
dan vijf jaar geleden. Het aantal aidstesten steeg met 35 procent en zwangere
vrouwen met hiv/aids krijgen vaker
medicijnen, om hun kind te beschermen
tegen het virus. Nog altijd ontberen vijf
miljoen mensen met aids of hiv medicij-

Zie

Thriller
De geheimhouder / Paul
Harris / Cargo / ¤ 19,90
Als in Sierra Leone de vlam
in de pan slaat, ontvlucht
oorlogscorrespondent
Danny het land. Vier jaar
later keert hij terug om zijn
geliefde te zoeken. Auteur
Paul Harris deed zelf verslag vanuit Sierra Leone.

Duurzame denkers Annick de Witt en
Herman Wijffels schrijven elkaar
elke maand een brief om van gedachten
te wisselen over een groene toekomst.

Evert Nieuwenhuis schreef
De Grote Globaliseringsgids
– van Aandeelhouder tot
Zapatista. Voor IS belicht hij
elke maand een actuele
mondiale kwestie.
Vragen of ideeën? Mail ze
naar Chef Globalisering:
is@ncdo.nl

nen. Dat zijn er meer dan het aantal
mensen dat wél pillen krijgt. De vooruitgang is evengoed indrukwekkend en grotendeels toe te schrijven aan ontwikkelingshulp. Meer geld, meer inspanningen.
Wie het rapport goed leest, raakt toch
teleurgesteld. Epidemiologen weten al
jaren dat aids voornamelijk wordt verspreid door drie groepen: homoseksuele
mannen die met meerdere mannen
onveilig vrijen, prostituees die condooms schuwen en drugsverslaafden
die vuile naalden gebruiken. Al jaren
klagen epidemiologen over het gebrek
aan aandacht voor deze groepen. Het
belangrijkste succes dat het VN-rapport
over deze risicogroepen meldt, is dat ‘er
meer gegevens beschikbaar zijn’. Volgens de auteurs verhinderen ‘techni-

Herman Wijffels
(1942) was onder
meer topman van
de Rabobank en de
SER en bewindvoerder bij de Wereldbank. Nu is hij covoorzitter van de
Worldconnectors.

sche, juridische en sociaal-culturele
barrières’ adequate behandeling.
Waarom worden homo’s, hoeren en verslaafden genegeerd? Omdat wij, westerse donoren, liever geld geven aan
‘onschuldige’ slachtoffers, zoals vrouwen en kinderen. Wees eerlijk: zou u
geld geven aan de campagne ‘Help
drugsverslaafden in India aan schone
naalden’? Ook politieke leiders in arme
landen mijden de belangrijkste verspreidingsbronnen van aids als de pest.
Ze durven niet uit te leggen aan hun
achterban dat schaarse gemeenschapsgelden worden besteed aan maatschappelijke verschoppelingen. Treurig maar
waar: onze politieke, morele en emotionele voorkeuren staan de effectiefste
bestrijding van aids in de weg.
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