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nieuwe kansen. Ook de aarwezigheid van ons
staatshoofd en zijngezin in Rio deJaneiro wiist
erop dat de Spelen veel meerbehelzen rlnn lou-
tereen spoftieve kÍachtmeting en een belang-
rijke verbindende factor ziin.

Het belangrijkste argument dat tegenstanders
naaÍ vorenbrengenbetreft de enorme kosten
die met de organisatie van Olympische Spelen
gemoeid ziin. Een olympische ambitie vereist
inderdaad flnanciële en menseliike investerin-
gen. Een kenmerk van investeringen is dat de
(begrote) kosten veel zichtbaarder ziin dan de
(beoogde) baten. Om de kosten beheersbaar te
houden zal Nederland moeten inzetten op
compacte, slimme en sobere Spelen, publiek-
pÍivate samenwerking en crowdfunding. Dat is
in lijn met onze calvinistische traditie. Daar-
naast zal optimaal gebruik moeten worden ge-
maakt van bestaande faciliteiten, eventueel
aangewld met flexibele, multifunctionele
en/of modulaire voorzieningen.

Duurzaam
De ruimteliike ingrepen zullen minimaal
moeten zijn en de Spelen zullen een duurzaam
karakter moeten hebben. Om die reden moet
worden gedacht aan drijvende entijdelijke
voorzieningen, zoals een olympisch dorp op
luxe cruiseschepen of driivendeÈoningen en
flexibele sportaccommodaties die na de Spelen
verplaatst, afgebroken of verkleind kunnen
worden. SporteÍs en toeschouwers kunnen ons
\Materrijke landvervoerdworden via snelle
waterbussen. Deze optimale benutting van het
water sluit perfect aan op de maritieme traditie
van ons land.

De 'lege stoeltjes' in Rio maakten voor ieder-
een zichtbaar dat de schaal vande Spelen in-
middels de menselijke maat overstegen is.

Briefvan de dag

n de iarentachtig heb ik de
demonstraties aan mii voor-
bij latengaan, hoewel ik
toen de leeftijd had waarop
mensen de wereld graag wil-
len verbeteren. Morgen,

zondag 25 septernber, ga ikvoor het
eerst wel de straat op, dankzij de ini-
tiatiefnemers van lederl.

Niet om tegen iets te protesteren,
maar om voor iets te demonstreren.
Een parade voor geliikwaardigheid
en de vrijheid omte ziinwie je bent.
Een parade dus om debelangriikste
van'onze Joods-christelijke waar-
den' - of zijn het eigenliik universele
menselijke waarden? - te bescher-
men!

Uitgerekend de reacties op het ini-
tiatief van Iederl illustreren waarom
.het nodig is met elkaar een statement
te maken.

Ik t\4/eette: 'Blij na kijken #Pauw
dankzij inspirerende
@Nasrdin_Dchar, die oproept tot ver-
binding en verschillen vieren. #Ie-
der1.' Hierop volgde een bombarde-

mentvan tweets waarin mijverweten
werd dat ik een wegkijker, landverra-
der, NSB'er, Gutmensch en policor-
trutben en ikkreeg allerhande link-
ies toegestuurd naar artikelen over
het gevaar van ïe moslims'.

Ik was totaal verrast door zoveel ge-
passioneerde negatieve reacties op
een oproep tot een harmonieuze sa-
menleving waarinwe elkaarde vrij-
heid laten om te zijnwie je bent.

Individuen krijgenvandaag de dag
nadrukkelijk een identiteit toebe-

Ëkw*s **rÉs*f verËárs*

dmor u$B'€€t

geËlfls$i{eËs€frrdË

deeld als deel van een groep: 'de mos-
lims', 'de elite', 'de vldchtelingen', 'de
islamofoben','de gelukszoekers','de
Turken', ïe Gutmenschen', 'de Jo-
den', etcetera.

Het 'wij'van de bewoners van ons
land is in vele 'wii's' en 'zij's'uiteen
aan hetvallen.

Laten we nietvergeten datwe indi-
viduen zijn die onderlingvan elkaar
verschillen, ongeacht de groep waar
we toe lijken te behoren. En laten we
nietvergeten datwe allemaal op el-
kaar liiken, ongeacht de schiinbare
verschillen.

We zijn allemaal mensen met de-
zelfde mensenwensen. Een leven
waarin je veilig envriibent omteziin
wie je bent, in een samenleving waar-
inie meetelt. Wie wil dat niet?

Om deze waarden van bnze'sa-
menleving te beschermen, loop ik
mee op 25 septembervanaf het
ArenaPark of het Amstelstation
naar het Museumplein!

Uook?
Karen Walthuis, Amsterdam
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