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Het zit Hem eigenlijk allemaal al 

 in� de n�aam: de nieuwe liefde. dat zijn� 
‘heel on�cyn�ische woorden�’, zegt Huub 
oosterhuis, in�itiatiefn�emer van� het n�ieu-
we debatcen�trum in� Amsterdam. de 
n�aam van� zijn� ‘leerhuis voor een� betere 
wereld’ is volgen�s hem het an�twoord op 
de cyn�ische tijdgeest.

dat cyn�isme is precies waar de nieu-
we liefde een� ein�d aan� wil maken�. de 
77-jarige dichter en� theoloog meen�t dat 
steeds meer men�sen� zich zorgen� maken� 
om de verharde sfeer ron�dom de multi-
culturele samen�levin�g in� nederlan�d. dit 
cen�trum ‘voor studie, bezin�n�in�g en� de-
bat’, dat in� februari zijn� deuren� open�de, 
wil hen� een� plek bieden� voor reflectie en� 
bemoedigin�g. oosterhuis: ‘We doen� dit 
n�aar aan�leidin�g van� de barbaarse, on�be-
schaafde discussie over de islam in� ne-
derlan�d, die al tien� jaar lan�g moslims 
vern�edert en� over één� kam scheert.’ met 
de serie Over de islam gesproken, maar 
nu anders wil het cen�trum een� respect-
vollere discussie over de islam voeren�, 
de ken�n�is erover vergroten� en� prakti-
sche han�dvatten� bieden� tegen� polarisa-
tie. ook is er ruimte voor poëzie, muziek 
en� theater. 

oosterhuis wil n�iet alleen� de groep 
gelijkgestemden� sterker maken�, maar 
ook an�dersden�ken�den� uitn�odigen� het 
debat aan� te gaan�. dat gaat vooralsn�og 
moeizaam. naar aan�leidin�g van� de uit-
n�odigin�g voor een� debat over populisme 
liet Pvv-kamerlid martin� Bosma weten� 
dat hij n�iets te zoeken� had in� ‘dat lin�kse 
hol’. oosterhuis laat zich er n�iet door af-
schrikken�: ‘We gaan� het bin�n�en�kort ge-
woon� weer proberen�.’ 

oosterhuis hoopt in� de toekomst een� 
stem te blijven� houden� in� het publie-
ke debat, zeker als het gaat om de un-
derdog in� de samen�levin�g. net zoals hij 
vier jaar geleden� in� het n�ieuws trad als 
een� groot voorstan�der van� het gen�eraal 
pardon� voor 26.000 asielzoekers, hoopt 
hij n�u een� debat aan� te zwen�gelen� over 
een� n�ieuwe vreemdelin�gen�wet. oos-
terhuis ben�adrukt dat de nieuwe lief-
de n�iet  ‘zomaar een� projectje van� een� 
jaar of twee, drie’ is. In�tegen�deel, zegt 
hij strijdvaardig: ‘dit huis gaat geschie-
den�is maken�.’ | mArIAnne lAmers | meer 
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