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Diversiteit. Het lijkt een nieuw toverwoord. Eurocommissaris en PvdA-coryfee Frans Timmer-
mans verklaarde op Junckeriaanse wijze dat men ‘divers zal zijn’ of ‘niet zal zijn’. Als al-
ternatief noemde hij ‘oorlog’. Het zijn apocalyptische woorden. Wat zouden zij betekenen? 
En betekenen ze wel iets? Waar komt dit diversiteits-denken ineens vandaan? Is het nuttig? 
Over wat voor soort diversiteit hebben we het eigenlijk? Elke soort? Dat kan toch nauwelijks 
de bedoeling zijn, want een samenleving met moordenaars, kinderverkrachters, racisten en 
Nazi’s zal toch niemand voor ogen hebben, hoe ‘divers’ ook. Heeft de diversiteit wellicht 
betrekking op het geven van een stem aan de achtergestelden? Dat zou kunnen, maar wie 
zijn dat? Vaak wordt tegenwoordig gesproken over ‘mensen met kleur’, gecontrasteerd met 
‘witte mensen’. Maar als die mensen met kleur nu allemaal hetzelfde denken als die witte 
mensen, heb je dan wel ‘diversiteit’? In Diversiteit, identiteit en de ‘culture wars’ probeert 
een groep wetenschappers, intellectuelen en aan de politiek gerelateerde commentatoren 
enige orde aan te brengen in de verwarrende hoeveelheid meningen over dit onderwerp. 
Daarbij besteden we niet alleen aandacht aan diversiteit in de samenleving, maar ook aan 
diversiteit in de instellingen. Bijvoorbeeld: is de universiteit te wit? Of te links?

Er bestaat een alternatieve geschiedenis van het leven op deze planeet. Jaap Rameijer, 
bekend vanwege zijn onthullingen rond Rennes Le Chateau en Glastonburry, schetst de 
lezer de geheimen van de Anunnaki en de Illuminati. Hij laat zien hoe onze vroege ge-
schiedenis een slavernij verleden kende, waarbij er goud voor de goden moest worden 
gedolven. Het was een tijdperk van hoogwaardige technologieën, van oude goden en 
nieuwe goden, van hele oude beschavingen en hun imposante bouwwerken, van de 
kleitabletten, de bijbel en andere religieuze geschriften en van de vele rampen die de 
aarde troffen. De mensheid leeft en leefde onder geheime genootschappen met hun 
verborgen agenda’s.
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Het is het kleine verhaal over de grote geschiedenis van 1919 en over de onvoorstelbare impact van dat 
‘grote’ op de kleine mens en zijn omgeving. Want op 12 november 1918 ging de wereld niet zomaar 
over tot de orde van de dag. Tijdens de eerste maanden na de wapenstilstand werd er moeizaam een 
nieuwe wereld geboetseerd door hoge heren. Nog moeilijker was het voor burgers, vluchtelingen, solda-
ten, verminkten, weduwen en wezen om vier jaar weg te gommen, alsof dat al kon. Maar toch bestond 
er voor landen, mensen, politici, winnaars en verliezers maar één weg: ‘domweg slim opnieuw beginnen’.

‘De tijd van de grote debatten over de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog is voorbij,’ schreef de Duitse  
historicus Oliver Janz in 2013, maar niets bleek minder waar. In Duitsland had de historicus Fritz Fischer 
al in de jaren ’60 voor de ‘Fischer controverse’ gezorgd door het Duitse aandeel uitgebreid, maar een-
zijdig te belichten. Maar op academische studies over de oorlogsdoelen van de Russen (2011) en de 
Fransen (2015) bleef het wachten tot een heel eind in de 21ste eeuw. 

Nu pas kunnen we ons een genuanceerd beeld vormen van de initiële, de continue en de beslissende 
verantwoordelijkheden bij het uitbreken van die oorlog.

 

Honderd jaar na het sluiten van de vrede van Versailles kijken we nog steeds in verbazing achterom. 
De Twintigste Eeuw had de eeuw van vooruitgang, van moderniteit van internationale samenwerking 
kúnnen worden. In plaats daarvan begon die eeuw met een Dertigjarige Oorlog waarin Europa 
verarmde, leeg bloedde en haar positie als leidend Continent verloor. De eerste fase van dit me-
ga-conflict – de periode 1914-1918 – ligt nu ruim een eeuw achter ons. Maar de belangstelling, of 
soms zelfs fascinatie, voor deze periode is nog lang niet verdwenen.
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De pokken hebben de mensheid vergezeld vanaf het moment dat deze in steden begon te leven. 
Vele eeuwen werd de bevolking van de Oude Wereld geteisterd, rond 1500 trok de ziekte naar de 
Nieuwe Wereld om daar haar bijdrage te plegen aan de decimering van de Amerikaanse volken.

In Europa kon in de 17e en 18e eeuw bijna geen kind ontsnappen aan de pokken en om de paar 
jaar kwam de ziekte terug, op het tijdstip dat haar een nieuwe voorraad niet-immune baby’s ter be-
schikking stond. Een op de vijf tot zes kinderen die door het pokkenvirus werden besmet overleefde 
dit niet. Maar wee vooral de volwassene die op latere leeftijd een besmetting opliep; de kans op 
overleving was dan nog een stuk beperkter.

Wie van de pokken genas moest vaak met zware huidschade verder door het leven. Bij kinderen kon die 
schade nog wel wegtrekken, volwassen slachtoffers werden er hun hele verdere leven door getekend.
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Joodse Soldaten in Duitse Dienst 1814-1945 behandelt de moeizame strijd van de 
Duits-Joodse gemeenschappen om na de toekenning van burgerrechten in 1812 het recht 
te verkrijgen om als dienstplichtig militair te dienen. Niet alleen als soldaat of onderoffi-
cier, maar ook als officier. De behoefte aan manschappen voor de steeds grotere legers 
in de Eerste Wereldoorlog noodzaakte keizer Wilhelm II te verklaren dat elke burger in 
Duitsland dezelfde rechten en plichten had, derhalve ook de Joden. Gevolg was dat in 
totaal 100.000 joodse militairen, uit een populatie van 550.000 personen, in de krijgs-
macht dienden, waaronder 2000 officieren. De Duitse nederlagen na 1916 hadden een 
stijging van de anti-joodse gevoelens als gevolg. Men zocht een zondebok. Een groot 
aantal ontroerende gedichten en brieven van gesneuvelde joodse frontsoldaten zijn op-
genomen. De Reichswehr die na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht bezat weinig 
joodse officieren. Bij de opkomst van het nationaalsocialisme namen ook de anti-joodse 
gevoelens binnen de krijgsmacht snel toe. De 195.000 uitgeweken Duitse Joden lever-
den meer dan 10.000 militairen op voor de Geallieerden. Opmerkelijk was dat een 
klein aantal personen die zich Duitser voelden, maar volgens de Rassenwetten als Joods 
werden aangewezen, toch in de Wehrmacht dienden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De jonge en aantrekkelijke Veronica Pauw wordt vermist. Haar vriendin Martine meldt 
de vermissing bij de politie. Rechercheur Pieter Gravemaker ontdekt al snel dat Vero-
nica het laatst werd gezien bij High Class Dating, een relatiebemiddelingsbureau voor 
welgestelden. 

Robert van Dijk, begeerd vrijgezel en klant bij High Class Dating, wordt al snel be-
schouwd als verdachte. Maar hij is niet de enige. De praktijken van Beate van Was-
senaer, eigenaresse van High Class Dating, worden ook onderzocht door de politie. 
Zij blijkt een enkele keer minder welgestelden vrouwen als cliënt aan te nemen, maar 
waarom?In de tussentijd vindt de politie de levenloze lichamen van een aantal vrouwen 
in een weiland. Onderzoek wijst uit dat deze vrouwen eveneens bij High Class Dating 
zijn geweest. 

De zaak krijgt een bizarre wending wanneer Martine zich inschrijft bij High Class  
Dating…

Hoe reëel is het beeld van onze leefwereld? Niet zo heel erg reëel, zo blijkt, omdat 
een objectieve kijk op de wereld vrijwel niet mogelijk is. De werkelijkheid wordt na-
melijk op allerlei manieren vervormd. In de eerste plaats door invloeden van buitenaf, 
zoals reclame, nepnieuws en sociale media. In de tweede plaats door de mens zelf, die 
de realiteit doorlopend aanpast. Onbewust kleurt en filtert hij de werkelijkheid aan de 
hand van vooroordelen en conditioneringen. 

De vraag is of we toch kennis kunnen nemen van de ‘ruwe’, ongefilterde werkelijkheid, 
en zo ja, hoe we die dan bereiken. Een blik achter de werkelijkheid gaat op speelse 
wijze op deze vraag in. Gekeken wordt hoe verschillende westerse denkers over dit 
onderwerp dachten. Vervolgens blijken bepaalde denkbeelden uit de oosterse filosofie 
daar wonderwel bij aan te sluiten. Dit alles resulteert in een beschouwing en aanpak 
waarmee toch de ware, ongefilterde realiteit zo goed mogelijk kan worden benaderd. 
Daarmee is dit boek ook een aansporing om te proberen het valse decor waarin het 
leven zich grotendeels afspeelt, te ontmantelen.

In 2020 is het 130 jaar geleden dat Vincent van Gogh in Auvers-sur-Oise een eind aan 
zijn korte leven maakte. Hoewel zijn leven in 1853 in de pastorie van Groot-Zundert 
begon, beschouwde hij zijn komst in Arles als een nieuw begin. 
Vanaf de treinreis naar Arles tot zijn laatste ademtocht in Auvers-sur-Oise verwoordt hij 
in de biografische roman ‘Ik Vincent van Gogh’ zijn leven als schilder en psychiatrisch 
patiënt, maar vooral als mens die verlangt naar een gemeenschap van gelijkgezinden. 
In het Gele Huis in Arles begroet hij Paul Gauguin als schilder en vriend, maar na enkele 
maanden is de relatie al weer verbroken. In Saint-Paul, het psychiatrische ziekenhuis 
in Saint-Rémy, ontmoet hij in zijn wanen collega- kunstenaars, onder andere Eugène 
Delacroix, Rembrandt en Victor Hugo, een soms psychotische beleving van een virtuele 
gemeenschap. Ondanks de voortdurende steun van broer Theo en later van dokter 
Gachet in Auvers-sur-Oise verdreef het gevoel van eenzaamheid het ideaal van de 
gemeenschap.

Het fenomeen scheiden heeft in de laatste decennia epidemische vormen aangenomen. 
Het aantal slachtoffers veroorzaakt door deze ‘epidemie’ is ongekend groot, alsook 
het leed en de wonden die het bij jong en oud heeft veroorzaakt. Er is een verkillings-
proces in gang gezet, waardoor liefde en trouw verdwijnen en eenzaamheid, angst en 
geweld toenemen. 
Het vaderbeeld, dat is afgeleid van het Godsbeeld, wordt verduisterd en het zicht op 
het ene grote wereldomvattende gezin dat God aan het vormen is, en waarvan Hij de 
Vader zal zijn, is bezig te verdwijnen.
Dit boek beschrijft de grote aanval op huwelijk en gezin, maar het laat ook zien waar-
om het Gods basisconcept is voor liefde en heelheid. Tot nu toe weinig bekend onder-
zoek werpt een geheel nieuw licht op de Bijbelse visie inzake echtscheiding en hertrouw 
en op de relatie tussen seksualiteit en trouw. Het laat op verrassende en verwarmende 
wijze de grote waarde zien van het huwelijk, en de nauwe verwevenheid met geeste-
lijke en lichamelijke gezondheid.  
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Na veertig jaar frontverslaggeving bezoekt Dick Ricks voor de laatste maal een oorlog. 
Ontmoetingen met militairen en lokale mensen beschrijven hoe hij als journalist werkt in ge-
vaarlijke gebieden. Een terugblik op het leven, legt in deze eerste Nederlandstalige auto-
biografische sleutelroman over oorlogsjournalistiek de kern van een dodelijke drang bloot.

Arnold Karskens (Beemster, 1954) is de langst werkende oorlogsverslaggever in het 
Nederlandse taalgebied. 
Hij schreef een vijftiental boeken waaronder Pleisters op de ogen, pleister op de mond, Geen 
cent spijt en De zaak-Zorreguieta.
Karskens exploiteert nieuwsplatform TheKarskensTimes.com en is voorzitter van de Stichting 
Onderzoek Oorlogsmisdaden.
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