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Alstublieft:
•een prima

rente
èn rekening
houden met

Wie spaart of belegt. verwacht ecn prima rendement. De 120.000

cliënten van de ASN Bank verwachten meer: ze willen dat hun geld

eerlijk verdiend wordt. De Algemene Spaarbank voor Nederland

geeft die zekerheid èn biedt ecn rente die ten minste gelijk is aan die

van de grote banken. We investeren bewust in projecten die gericht

zijn op eerlijke handel met de Derde Wereld en steunen tal van orga-

nisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. zoals

Novib. Solidaridad en de Wereldwinkels. Alle aandacht voor mens.

dier. natuur en milieu. dat is de extra winst.

Kies uw ideale spaar- ofbcleggingsvonn bij de ASN Bank. Vraag nu

vrijblijvend informatie over sparen en beleggen bij de ASN Bank.

dan krijgt u daarbij gratis een Wereldwinkelkadohon Lw.v. f 5.-.
En als u vóór 1-1-1997 een rekening bij de ASN Bank opent.

ontvangt u bovendien gratis nog zo'n hon Lw.v. f 15.-. Stuur daar-

om snel de antwoordkaart hiernaast of elders in dit blad op. of bel

van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur gratis onze

infonnatie- en advieslijn: 06.()380. En doe meer met uw geld.

want de AS!\' Bank spaart meer!

èn een mooie --a,~



•In dit
Marian Verkerk

Marian Verkeek wordt waar~
schijnlijk de nieuwe voorzitter
van het Humanistisch Verbond.
Als het aan haar ligt. ziet het
Verbond er over een paar jaar
vrolijker en levendiger uit.
Spannender ook. Gewoon onder-
ling van mening verschillen zonder
elkaar gelijk re verketteren.
Voor her eerst een vroll\velijke
voorzitter? Op de Algemene
Ledenvergadering op 30 novem-
ber valt de beslissing.
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Koos van Zomeren
"Een hang naar het leven, een hang om
cr iets van te maken. cen hang naar
geluk. Misschien is dat de reden van mijn
schrijven. Omdat ik vorm wil geven aan
die eeuwige zoektocht naar geluk."
Intervicw met de schrijver en columnist
Koos van Zomeren over de onzegbare
ingewikkeldheid V,lIl het hes taan.

Dik voor mekaar

Toen .Marja Visser 125 kilo woog, besloot ze nooit meer te
lijnen. Ze had cr genoeg van om zichzelf te mishandelen.
Volgens haar is het verkrijgen van een slank postuur
verworden tot een nieuwe religie. Zoals bijvoorbeeld in de
talkshow van Oprah Winfrey:
Val af en je wordt gelukkig!

PAGINA 16
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eeuwwisseling nadert
Nog een paar jaar en we zitten in het jaar 2000. Het
blijft iets magisch hebben - èn het is natuurlijk een mooi
moment om eens bij de dingen stil te staan.
Bijvoorbeeld waarom mensen vaak zo'n koudwatervrees
voor de toekomst hebben. Terwijl we best om kunnen
gaan met veranderingen.

De

Holbewoner Tom

Hij is niet radicaal. En zeker
niet cynisch. Noemt z'n
cartoons liever relativerend.

En hoopt dat veel mensen om
zijn grappen moeten lachen.
Portret van politiek cartoonist
Tom Janssen.

PAGINA 30

EN VERDER

Idealen aan het werk
Radio en televisie
Cryptogram
HV-nieuws
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•Ing

Kandidaat-voorzitter Marian Verkerk

Meer nadruk voor
humanisme
als levenshoud
DOG'R GEBT"YAN DIJK

Op de Algemene Ledenvergadering van 30 november wordt
Marian Verkerk (1957) voorgedragen als nieuwe voorzitter
van bet Humanistiscb Verbond. Ze staat in een roemrijke
traditie, want evenals haar voorgangers Van Praag, Ticlman
en Cliteur is zij bijzonder boogleraar namens de Stichting
Socrates. Daarnaast is zij docent etbiek aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Een kennismaking met een vrouw
die eigen verantwoordelijkheid het belangrijkst vindt en het
HV graag wat spannender en levendiger wil maken.

Marian Verkeek houdt vall verhuizen.
De afgelopen jaren verwisselde ze re-
gelmatig van woonplaats: van Alk-
maar naar Amsterdam en een paar
keer binnen Rotterdam. Ook nu zit ze
midden in de rommel, maar ze be-
zweert dat dit echt de laatste keer is.
Lachend: 'mensen kunnen mijn adres-
wijzigingen amper bijhouden'.

Ze formuk'cn bedachtzaam, ieder
woord afwegend. Een resultaat van een
humanistische opvoeding? 'Nee, ik ben
vrijzinnig hervormd opgevoed, maar
mijn ouders gingen maar bij tijd en wij-
le naar de kerk. Ik kwam er zelf al vrij
snel achter dat mijn hart veel meer ligt
bij de humanistische traditie dan bij de
christelijke. Termen als "rentmeester-
schap" en het afleggen van verantM
\vaording aan een God of aan Christus
hebben mij nooit zo aangesproken.
\Vat voor mij het humanisme zo inte-
ressant maakr is de verantwoording die
je aan jezelf en je medemens moet af-
leggen. Dat sraar voor mij op de eersre
plaars. Daarnaasr waarden als autono-
mie, gelijkwaardigheid, rechrvaardigM
heid en solidariteit, waarvan ik overiM

gens hoop dat de meeste Nederlanders
ze onderschrijven.
Omdat ik die eigen verantwoordelijkM
heid zo belangrijk vind, is het humanis-
me voor mij eerder een levenshouding
dan een klaarliggende set van antwoor-
den op levensvragen. Die openheid
spreekt mij erg aan.'

Dat is een hele brede opvatting van hu-
manisme. Betekent dat ook dat de
meeste mensen in Nederland zich hu-
manist zouden kunnen noemen?
"Nee, jammer genoeg zijn er heel veel
mensen die zo'n morele houding, dat
nadenken over war je doet en daar re-
kenschap over afleggen, niet hebbell.
Voor veel mensen berekent humanisme
dat je gewoon moet doen wat je zelf
wilt ..Maar dat is een soort Veronica-li-
beralisme waar je het humanisme niet
mee 1110et verwarren. Het zou heel
jammer zijn als her humanisme verwaM
tert tot "ik bepaal zelf wel wat ik doe".
Van dat soort consumentisme moet ik
nier veel hebben. Voor mij gaat huma-
nisme dieper dan het nastreven van al-
lerlei toevallige wensen en verlangens.
\Vaar het om gaat is dar je zo bewust

mogelijk probeert vorm te geven aan
jouw bestaan en dat van anderen en
daar steeds rekenschap van aflegt."

\Vat is voor jou de rol van het HV
daarin?
"In eerste instantie is het belangrijk dat
het HV een platformfullCtie vervult
voor mensen die een humanisrische Ic.
venshouding wilten uirdrukken. Dat is
intern, in die zin dat je mer elkaar in
gesprek bent over hoe die levenshou-
ding verder invulling krijgt. Die onder-
linge gedachtenwisscling wil ik graag
stimuleren. Maar aan de andere kant
moer je ook in maatschappelijke dis-
cussies laten zien hoe er vanuit een hUM
manistische levenshouding over een
bepaalde bvesrie gedacht kan wor-
den."

Maar als je kijkt naar het grote aantal
verschillende meningen binnen her
Verbond, kun je dan ooit wei een een-
duidige srem laten horen?
"Ik denk wel degelijk dar je soms con.
sensus kunt bereiken, maar in andere
gevallen is het misschien al genoeg om
de verschillende kanten van een be-
paalde kwestie te laten zien. Ik kan me
voorstellen dat her HV aan de ene kant
een standpunt inneemt, maar aan de
andere kant ook laat zien welke over-
wegingen zwaarwegend kunnen zijn.
Bijvoorbeeld op het gebied van de in-
formatiemaarschappij of van de sociale
zekerheid. Daarin zie je toch vaak dat
de discussie gedomineerd wordt door
een bepaald soort overwegingen, vaak
van financiële aard. Vanuit her HV
kun je dan laten zien dat daar ook nog
andere kanten, bijvoorbeeld levensbe-
schouwelijke, aan zitten."
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Is dat niet heel vaag?
"Nee, ik denk dat het heel kritisch en
heel duidelijk kan zijn. Als je bijvoor-
beeld kijkt naar wat bisschop !vluskens
heeft gezegd over de rechtvaardiging
van diefstal. Hij laat daarmee zien dat
er iets aan de hand is op het gebied van
de armoedebestrijding en dat daar al-
lerlei zingevingskwesties omheen spe-
len. En al ben ik het niet eens met de
manier waarop Muskens de zaken aan-
pakt, ik vind het wel heel belangrijk
dat het HV ook een dergelijke maat-
schappelijke stem krijgt. We zijn uit-
eindelijk een organisatie die een duide-
lijke levensovertuiging heeft, die ertoe
leidt dat je op gezette tijden je stem laat
horen, zonder dat je meteen kant en
klare oplossingen aandraagt.
Waar je uiteraard wel voor op moet
passen, is dat je naar zoveel consensus
streeft dat bijna iedereen in Nederland
het er wel mee eens kan zijn. Dan on-
derscheid je je onvoldoende en dat is
een beetje het probleem. Humanisti-
sche waarden als autonomie, gelijk-
waardigheid, solidariteit en menslie-
vendheid worden door vrijwel ieder
weldenkend mens in Nederland onder-
schreven. Vandaar mijn idee om het
humanisme meer als een levenshou-
ding te gaan ontwikkelen waarin die
humanistische waarden tot uitdruk-
king komen. Dat is ook wat ik zo aar-
dig vind van de regiobijeenkomsten die
ik bezocht heb. Daar zie je dat mensen
verschillen van mening en dat ze ook
trots zijn op het feit dat ze een eigen
mening hebben. Ik vind dat ook het ka-
rakteristieke van het humanisme en het
Humanistisch Verbond: iedereen mag
een eigen mening hebben. Mensen slui-
ten zich niet aan bij het Verbond om-
dat ze van de voorzitter willen horen
hoc het leven precies in elkaar zit. Dat
kunnen ze ergens anders ook wel ho-
ren. Voor mensen is het aantrekkelijk
dat ze mogen denken wat ze willen en
dat er een platform is waar ze met el-
kaar over bepaalde vraagstukken kun-
nen praten."

Er is het laatste jaar veel gediscussieerd
over impliciet en expliciet humanisme.
Hoc sta jij in die discussie?
"Ik vind de discussie uitermate belang-
rijk, omdat de vinger wordt gelegd op
een probleem dat je niet zomaar weg-
poetst. Wat ik wel jammer vind is dat
het een beetje ontaard is in een ja-nee-
verhaal, waar iedereen zich ingraaft in
een bepaalde posirie. Dar komt natuur-
lijk ook een beetje door de gebruikte
metaforen als 'theemuts' en 'klein
maar fijn', die weliswaar tot de ver-
beelding spreken, maar vervolgens een
eigen leven gaan leiden, allerlei emories
oproepen en de discussie vertroebelen.

Het probleem is dat het HV in 1946 is
opgericht met een heel duidelijk doel.
Het was op dat moment heel begrijpe-
lijk dat mensen zeiden 'wij denken wel
over zingeving en we hebben wel een
levensbeschouwing, maar we hebben
nu net niet die levensbeschouwing van
die andere zuilen'. Als ze zich op dat
moment niet hadden georganiseerd,
hadden ze nooit een maatschappelijke
stem gekregen. In die zin was het uiter-
mate verstandig on1 een HV op te rich-
ten dar die mensen verenigde. De be-
staansgrond van het HV was in 1946
dus een hele duidelijke, maar in de
loop der jaren is die veranderd. Je hebt
de secularisering en de ontzuiling van
de samenleving, met daaraan gekop-
peld het verschijnsel dat mensen zich
minder verenigd voelen door een ge-
meenschappelijke identiteit. Mensen
zijn tegenwoordig op verschillende
momenten lid van verschillende groe-
pen en hun identireit is naar tijd en
plaars verschillend. Je kunt dus niet ge-
makkelijk meer zeggen dat het HV
staat voor een anti-godsdienstige be-
weging die zich expliciet beroept op
waarden als autonomie en solidarireit.
Alsof je solidariteit en auronomie niet
in andere levensbeschouwingen terug-
vindt. Dat is de moeilijkheid van het
HV. Het is wel een beweging die ergens
voor staat, maar die tegelijkerrijd op-
nieuw zijn plaats zal moeten bepalen in
die veranderende maatschappelijke
omstandigheden. Vandaar dat ik vind
dat het HV meer de nadruk moet gaan
leggen op een ander aspect, wat in
1946 ook al aan de gang was en war
roen de 'grote strijd' heette, namelijk
het humanisme als levenshouding.
Daarbij zou het aan inhoud winnen
wanneer het gaat putten uit andere
bronnen dan uitsluitend de Verlich-
ting, bijvoorbeeld de Renaissance.
Ik zou dus zeggen dat ik een expliciet
humanist ben in die zin dar her mij om
een explicier geformuleerde levenshou-
ding gaat. Maar tegelijkertijd wil ik
openstaan voor inzichten en denkbeel-
den die op het eerste gezicht niet als
humanistisch worden herkend. In die
zin zou je me een impliciet humanist
kunnen Iloemen. ~laar misschien is het
beter als we de woorden impliciet en
expliciet niet meer gebruiken."

Wat zou dat in de praktijk betekenen
als je voorzitter bent?
"Het Rennaissance-humanisme wat ik
bepleit, kenmerkt zich door een begrip
als contextualireit. Dat betekent dat je
probeert tijdelijke anrwoorden re ge-
ven die bij een bepaalde situatie pas-
sen. Het zijn geen algemene, universele
antwoorden die worden gegeven. Het
is een humanisme dat zich opener op-

stelt ten aanzien van afwijkende me-
ningen. Daarin onderscheidt het zich
heel sterk van het Verlichtingsdenken,
waarin het toch meer gaat om het zoe-
ken naar uiteindelijke, rationele stand-
punten die door de rede en de waar-
heid geschraagd worden.
Ik denk dat je door een dergelijk omge-
vormd Renaissance-humanisme, waar-
in openheid en contextualiteit van je
antwoorden voorop staan, ook open
komt te staan voor andersoortige he-
wegingen die tot nu toe in het geheel
geen hondgenoren zijn geweest. Ik
denk dan bijvoorbeeld aan de feminis-
tische beweging, en tot op zekere hoog-
te ook de milieubeweging. In ieder ge-
val bewegingen die kritisch sraan ten
aanzien van zogenaamd vaststaande
antwoorden. "

De kerken ook?
"'Er zijn kerkgenootschappen die op
bepaalde punten diezelfde kritische
houding ontwikkelen waar ik voor
pleit. Ik zie dan ook geen reden waar-
om het HV met dergelijke bewegingen
nier op die punten zou kunnen samen-
werken. Dat dient dan wel in volstrek-
te gelijkwaardigheid en met respect
voor de verschillen te gebeuren. "

Als het aan jou ligt, hoc ziet het HV er
dan over vijf jaar uit?
"Vrolijker. Levendiger. Ik zou her leuk
vinden als het allemaal wat spannender
wordr, dat je meningsverschillen hebt,
maar elkaar daarom nog niet meteen
verkettert. Dat er een zekere nieuws-
gierigheid is ontstaan naar elkaars
denkbeelden in plaats van dat mensen
zich ingraven in bepaalde posities. Ik
zie dat helaas vaak en dat vind ik jam-
mer. Die levendigheid en nieuwsgierig-
heid wil ik ook graag tot uitdrukking
brengen in her maatschappelijke debat.
Je moet op gezette tijden laren zien dat
er binnen het Verbond interessante ge-
dachten worden ontwikkeld en dat het
leuk is daar kennis van te nemen. Ik
heb ontzettend veel zin om daaraan
mee te werken."

Denk je dat het uitmaakt dat het HV
voor het eerst een vrouwelijke voorzit-
ter krijgt?
.•Ach, ik weet het niet, ik denk dat het
niet zoveel uitmaakt, misschien dat er
iers meer aandacht komt voor gemargi-
naliseerde groepen, voor stemmen die
vaak niet gehoord worden ...••

Is dat typisch voor vrouwen, of typisch
voor jou?
Lachend: "Eh ... typisch voor mij waar-
schijnlijk .••

•
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Asiel voor vrouwen,
straf voor daders

Veel belangstelling
voor gratis boek
In het septembernummer van de
Humanist stond ecn uitgebreid in-
terview met de schrijver van het
boek 'Zonen en Vaders', Lewis
Yablonsky. Voor lezers waren
ticn exemplaren van her boek gra.
ris beschikbaar. Velen maakten
gebruik van dit aanbod; maar
liefst 756 lezers hoopten kans te
maken op dir boek, waarvan het
onderwerp blijkens de argumema-
tie die sommigen op het kaartje
vermeldden, veel mensen erg aan-
sprak. De volgende tien gelukki.
gen hebben inmiddels bericht ge-
had en zullen het boek zo snel mo-
gelijk thuisgestuurd krijgen:

J. \Vassink, Rotterdam
C. Faddcgon, Amsterdam
\V. Vcrhcij, Dcn Haag
A. Staas, Assen
K. Lore de Jong, Bussum
T. Vcrmeeren, Mierlo
C. Kool, Scholkwiik
M. Passcnicr-Louwcrsc, \Vcstka-
pellc
A. Verstappen. Ecrbeek
P. Brand, Eckclradc

Op maandag 25 november. dus op de
internationale dag van het geweld te-
gen vrouwen, zal om 20.30 uur in De
Balie (Kleine Gartmanplantsoen 10 in
Amsterdam) een discussie worden ge-
houden over verkrachtingen in voor-
malig Joegoslavië onder de titel: 'Asiel
voor vromven, straf voor daders'.

Onder leiding van Heikelien Verrijn
Stuart (juridisch publiciste) zullen een
aantal betrokken deskundigen onder-
ling en met de zaal in discussie gaan
over het gebruik van systematische ver-
krachting van vromven als strategisch
oorlogswapen, over de vraag hoe de
samenleving van de slachtoffers zelf, de
internationale gemeenschap en het
VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in
ex-Joegoslavië omgaan met deze
schending van mensenrechten en met
de daders, en over de (on)mogelijkhe-
den voor de slachtoffers om een vluch-
telingenstatus te verkrijgen. Twee pu-
blicaties zijn de aanleiding om deze dis-

cussie te houden. Het eerste is het boek
van de Bosnische journaliste Saeda
Vranich 'Breaking the wall of silence:
The vuices of Raped Bosnia'. Het twee-
de is de brochure van het HOM over
vrouwen, het vluchtelingenbeleid en
mensenrechten. Hoek en brochure zul-
len deze avond worden aangeboden
aan een betrokken politicus.
Behalve de auteurs van de twee publi-
caties worden vluchtelingen. politici,
ambtenaren, advocaten, hulpverleners,
mensen van maatschappelijke organi-
saties en andere geïnteresseerden uitge-
nodigd om aan deze discussie deel te
nemen.

De voertaal is Nederlands, entree is
f 5,-,
Opgave: telefonisch reserveren bij De
Balie, tel, 020-6232904,
Meer informatie: HOIvi, Ellen Verwiel.
tel,030-2392133,
Press Now, Nada Pinreric. tel: 020-
6260126,

Titel boek 'Zonen en
Vaders' veranderd!

De redactie ontving meerdere re-
acties van lezers die bovenge-
noemde lezersactie niet af \\'i1den
\vachten en in de boekhandel 'Zo-
nen en Vaders' \vilden aanschaf-
fen. Daar kregen zij echter te ho-
ren dat het hoek nog niet was vec-
schenen. Oorzaak van de vertra-
ging is dat de titel is veranderd in
'Van .Man tot i\lan'. Voor de vol-
ledigheid nogmaals alle gegevens:
'Van 113n tot ~lan' door Lewis
Yablonsky (uitgcverij 'De Toorts'
in Haarlem), ISBN 90 6020 707 6,
prijs f 45.-.

Hoofdredacteur Humanist stapt op
Op 25 oktober nam Hes van Huizen afscheid als hoofd-
redacteur van de Humanist. Zeventien jaar leidde hij de
Humanist en ontwikkelde het van een verenigingsblad
tot het huidige magazine, De Humanist telt
nu naast 12000 lid-abonnees meer dan
6000 losse abonnees,
Met ingang van 1 november wordt
Hes van Huizen hoofdredacteur van
'Uit & Thuis' dat zal worden uitgebouwd
tot een aantrekkelijk publieksblad, met
name voor ouderen.

Per 1 januari is Marjan Slob (32) door
het hoofdbestuur benoemd tot de nieuwe
hoofdredacteur van de Humanist,
Zij was reeds enkele jaren freelance
medewerker van de Humanist.
Marjan Slob is afgestudeerd in
filosofie, maakt deel uit van het
persbureau Stuk en schrijft
regelmatig voor o,a, Opzij,
Surplus, Lover en Krisis, Ook
is zij redacteur van Rekenschap
en Filosofie Magazine,
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In de ban van de eeuwwisseling

Koudwatervrees

Val Berlijnse muur, november 1989
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voor de toekomst
DOOR KARIN ANEMA

Nog iets meer dan 3 jaar en dan is het zo vcr: het jaar 2000.
Kunt u zich al voorstellen dat u '5 januari 2000' boven een
brief zet? Dat wordt wel even wennen. Maar in het derde
millennium staan ons nog wel meer veranderingen te wach-
ten. En dat maakt veel mensen bang. Ten onrechte, want het
blijkt steeds weer dat mensen best kunnen omgaan met
veranderingen. En dat mensen de neiging hebben om een
gebeurtenis die enorme gevolgen heeft, onder een verklein-
glas te leggen. Zoals het verdwijnen van het Ijzeren Gordijn
tussen oost en west.

Mensen zijn geneigd tot doemdenken.
Hoe komt dat? Paul Rademaker: ..Al-
lereerst door pure angst. Op zich is
men nieuwsgierig naar de roekolllst.
l\.,1aar die toekomst is onzeker. Die on-
zekerheid leidt tot angst. Bovendien
zullen mensen zich moeten aanpassen
als de toekomst verandert. Ook daar-
voor zijn mensen beducht, omdat ze
hun mogelijkheden onderschatten 0111

veranderingen aan re kunnen. Van l'en
ingrijpende verandering, zoals een
echtscheiding of een nieuwe baan.
vindt iemand vaak achteraf dat hij die
stap veel eerder had moeten zetten.
!\tIensen zijn geneigd te lang vast te
houden aan slechte situaties. ~laar
heeft men eenmaal nieuwe dingen ver-
worven, zoals meer sexuele vrijheid of
meer gelijkwaardigheid, dan is er nie-
mand die terug wil naar de oude situ-
atie ...

Slecht nieuws
Bovendien is nieuws altijd slecht
nieuws. Jan Schoonenboom: "\X'e zit-
ten bij uitstek in een cultuur waarin wc
de problemen-agenda proberen te vul-
len. De wetenschap richt zich op pro-
blemen. Door de democratisering ko-
men problemen boven tafel. En media
munten uit in het zoeken van proble-
men. Onlangs bleek uit een onderzoek
dat we veel toleranter zijn geworden
over minderheden. Dat positieve
nieuws haalt echt niet de voorpagina.

Wel wordt zo'n onderzoek op de me-
thodiek aangevallen. Door zo'n pro~
blemen-houding raken positieve ont-
wikkelingen op de achtergrond. Hoc
wc bijvoorbeeld de armoede de haas
zijn geworden en hoezeer het sterftecij-
fer gedaald is. Hoezeer mensen gelijk-
waardiger met elkaar omgaan. Pas in

Het verdwijnen van
het ljzeren Gordijll was
een echte historische

gebeurtenis.
Toch hebben we dat als
heel lIormaal erva,'en.

1956 werden vrouwen als handelings-
bekwaam aangemerkt - alleen het
woord al. Hoe mensen de vrijheid heb-
ben om zelf gekozen relaties aan te
gaan. Weinigen beseffen hoc uitzon-
derlijk dit soort verworvenheden zijn."

In de negatieve toekomstbeelden klinkt
vaak de vrees door dat de solidariteit in
onze samenleving afneemt. Paul Rade-
maker: "Dat is niet waar. De solidari-
teit \••..ordt niet minder. Heel veel men-
sen zijn actief in vrijwilligerswerk, of
zetten zich voor een bepaald doel in." •••.
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Jan Schoonenboom: "We betalen nog
altijd trouw onze belastingpremies, al-
leen daaruit al blijkt onze solidariteit.
En de Nederlandse bevolking is zeer
bereid om giften te geven. Zeker voor
noodhulp. Wel is het principe 'voor
wat hoort wat' meer gaan tellen."

Ook lIa 2000 blijft veel
wezelllijk hetzelfde: het zoekeli

lIaar mooie dillgell, Ilaar
vertrOl/well ell Ilaar liefde

Angst wegmasseren
Er zijn wel trucjes om de koudwater-
vrees voor de toekomst kwijt te raken.
Of weg te masseren. In bedrijfssituaties
kan dat bijvoorbeeld door een rollen~
spel. Of door duidelijk te laten zien
hoeveel veranderingen mensen hebben
meegemaakt en hoe men daar positief
mee om is gegaan. Paul Rademaker:
"Ik noem dat het O1Jdramatiseren van
de toekomst. Daardoor kunnen men-
sen zeifvertroU\ven terugvinden in hun
eigen flexibiliteit. Mensen kunnen best
met veranderingen omgaan."
Het zal wel moeten, want in de arbeid
staat er veel te veranderen. In de toe~
komst zal er niemand meer bestaan die
40 jaar ergens in dienst is geweest. Of
die van half 9 tot 5 werkt. Er komen
steeds meer tijdelijke contracten, tijde-
lijke banen. Paul Radernaker: "De
vraag is of we dat wel zo erg vinden. In
Amerika, waar je op je werk vrijdag te
horen kan krijgen dat je maandag niet
meer terug hoeft te komen, denkt men
veel flexibeler over een baan." Zo is
het in Amerika al heel gewoon dat een
onderzoeker tien maanden betaald
krijgt, en de andere twee maanden ge~
acht wordt zelf voor z'n kostje te zor-
gen.
Bedrijven kunnen ook heel anders op
de toekomst inspelen. Nu kijkt Sony
bijvoorbeeld hoe Philips de zaken aan~
pakt. En omgekeerd. Organisaties zijn
geneigd zich alleen maar te vergelijken
met de beste van een bepaalde branche.
Paul Rademaker: "Ze moeten zich juist
vergelijken met organisaties die heel
anders zijn. Die in een andere wereld
opereren en die misschien wel de we~
reld van de toekomst is."

Signalen
Paul Radernaker: "Het is de moeite
waard om op zwakke signalen te let~
ten. Signalen die mogelijk tot meer lei-
den. Een slecht teken vind ik bijvoor-
beeld dat er veel te hard gewerkt
wordt. Dertigers en veertigers die wer-
ken, werken, en nog eens werken en de
sociale kant verwaarlozen. Die geen
tijd hebben om kinderen te krijgen. En
die zo gestressed leven dat, als ze op
een morgen wakker worden, totaal
overspannen zijn en in apathie verval-
len met het allesoverheersende gevoel
'waar doe ik het voor.' Een gebrek aan
zingeving dus, gebaseerd op een gevoel
waarom ze in de wereld zijn, waarom

ze werken. Kortom, een C1)' for mea-
nÎng. Dit zogenaamde borderline-syn-
droom wordt een steeds belangrijkere
psychische ziekte. Terwijl het betekenis
geven in je leven één van de belangrijk-
ste zaken voor de mensheid is."
De pedagoge Lea Dasberg noemde dit
indertijd de ideologie van de hoop. Zij
benadrukte dat kinderen recht hebben
op een concreet positief toekomst-
beeld, wil opvoeding zin hebben. Paul
Rademaker is het daarmee eens: "T oe-
komst betekent juist dat er ook ruimte
in zit. Vrijheid en keuzemogelijkhe-
den."

Jan Schoon enboom twijfelt over een
tekort aan zingeving in onze cultuur.
"Ik keer het liever om. Duidt het feit
dat we ons beklagen over een gebrek
aan zingeving eigenlijk niet op hoe
goed we het hebben? Als je mensen
vraagt wat het meest zinvolle moment
in hun leven is geweest, dan liggen de
antwoorden altijd in de sfeer van survÎ-
val.achtige situaties. Waar leven en
dood dicht bij elkaar liggen. De echte
lach ligt bij de echte traan. Zoals beval-
lingen. Of oorlog.
Tegemvoordig hebben we ons op alle
fronten zekerheid verschaft. Soms zoe-
ken wc nog wel die pure ervaringen op
die we zo missen, zoals een survival-
tocht. Maar: we bellen wel eerst onze
verzekering. Essentie is dat er geen risi-
co's aan verbonden zijn. Een paradox
van de eerste orde. Wij zoeken span-
nende ervaringen op een comfortabele
wijze. Ons leven is dichtgespijkerd met
alle mogelijke zekerheden."

Ontspanning
Naast brood ook spelen. Kunst en cul-
tuur en ontspanning horen bij het le-
ven. Paul Rademaker: "Voor sommi-
gen ligt ontspanning in het verlengde
van het werken. Of als compensatie.
!vlet het achterliggende idee 'ik ont.
span me, omdat ik dan straks harder
kan werken.' Voor anderen gaat het
om het plezier op zich: ontspanning is
een eigen wereld, los van een nuttig-
heidsvraag. Of, zoals de Spaanse filo-
soof Ortega y Gasset zei: 'De mens is
een dier, waarvoor het overbodige
noodzakelijk is.' Je speelt bijvoorbeeld
piano omdat het waarde in zichzelf
heeft. Dat vind ik een leuk beeld. l.1aar

het is de kunst om andere mensen
daarvan te overtuigen."
Het is het omgekeerde van de verzake.
lijkingstrend. Zachte sectoren als ont.
wikkelingssamenwerking en (jeugd)-
hulpverlening moeten hun resultaten
maar eens hard maken, willen ze (ex-
tra) geld krijgen. Een trend waar Paul
Rademaker op tegen is. "Dat heeft ook
weer met dat 'overbodige' te maken.
Los van het nut, gaat het om de ethi-
sche vraag of je kunt toelaten dat el-
ders mensen van de honger omkomen,
terwijl je er hier wat aan kunt doen.
Ethiek heeft niets te maken met nut.
Zoals Lucebert ooit zei' AI het schone
is kwetsbaar.' Als je de nuttigheids-
vraag stelt, houdt het al snel op. Dan is
veel kunst en cultuur niet te verdedi-
gen."

Een trend staat nooit op zichzelf. Want
tegelijkertijd is er ook een groeiend
idealisme. Paul Rademaker: "In de ja-
ren 'SO en '90 werd alles wat naar
idealisme rook, over de boeg gegooid
van geitenwollensokken en links. Die
zakelijke trend is aan het over gaan. In
Amerika bijvoorbeeld komt de ideolo-
gie-trend weer terug. Men begint te
zien dat er meer is dan het materiële en
het economische. Het zou mij niet ver-
wonderen als er over 5 jaar nieuwe
idealistische denkers komen. Met
ruimte voor sociale fantasie en een po-
sitiever wereldbeeld."

Reële angst
Kijkend naar de toekomst, vinden Paui
Rademaker en Jan Schoonenboom een
aantal zaken echt zorgwekkend. Zoals
het milieu. En het fundamentalisme.
Die problemen zien zij de komende ja-
ren doorgaan.
Paul Rademaker ziet nog een ander ge-
vaar opdoemen: voeding. "Ik vind het
ook niet denkbeeldig dat er een heel
nieuwe ziekte komt. Als India en China
massaal kiezen voor één beste ras voor
hun gewas, een mono-cultuur, dan
loop je het risico dat daar een schim-
mel in komt. Zo heeft indertijd de
aardappelziekte in Ierland de helft van
de bevolking gedecimeerd. En, toen
Mao in de jaren '60 massaal over ging
op collectieve landbouw (waarbij het
systeem niet bleek te werken) zijn zeer
velen van de hongerdood omgekomen.
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Soms zoekelI we Ilog
wel die pure ervarillgell
op die we zo misselI.

Maar: we bellell wel eerst
O1lze verzekerillg

Nu, op wereldschaal, zou een nieuwe
ziekte gekoppeld aan voeding, een
ramp betekenen."

Gevaarlijk
In de wetenschap is over economie en
bevolking aardig wat te voorspellen.
Met allerlei studies is dichtbij de waar-
heid re komen. "Toch," zegt Paul
Radernaker, "is dat niet zo spannend.
Toekomst heeft veel te maken met ken-
nis over her heden. Spannend, gevaar-
lijk en boeiend vind ik dan ook hoe we
sociale ontwikkelingen opstarten die
heel kwalijk zijn en later escaleren. Zo
is het fascisme en nazisme zomaar in
1933 begonnen. Niet illegaal. Ge-
woon. Vervolgens was die ontwikke-
ling niet meer te stoppen. Het heeft ge-
woon kunnen gebeuren. Achteraf kun
je het nazisme van Hitler verklaren,
maar niet op het moment zelf."
Jan Schoonenboom is verrast hoe ge-
woontjes er door de wereld gereageerd
is op het verdwijnen van het Ijzeren
Gordijn. "Daardoor is de hele wereld
gaan schuiven. In 2, 3 jaar tijd is er gi-
gantisch veel gebeurd - dat was nu echt
een historische gebeurtenis, een echte
crisis. En toch hebben we dat eigenlijk
als heel normaal ervaren. Zaken dic

potentieel enorme gevolgen hebben,
leggen mensen onder een verkleinglas.
Omgekeerd blazen mensen problemen
op tot een crisis die bij nader inzien
over een normaal proces gaan. Dat ver-
grootglas en verkleinglas is heel op-
merkelijk. "

Feest
Het einde van her millenium: wordt
dar één groot feest?
Paui Rademaker: "Ik verwacht het
niet, want ik zie geen voorbereidingen
voor een eehr grote happening. Overi-
gens geldt het jaar 2000 alleen voor de
westerse cultuur - de Arabische en Chi-
nese cultuur volgen hun eigen jaartel-
ling."
Jan Schooneboom, die na een lange ou-
dejaarsavond op I januari altijd weer
opgelucht ademhaalt, verwacht dat de
jaarwisseling in 2000 heel wat langer
zal duren: "Het zal een even! worden -
geen mystiek. Vergeleken met het vorig
millenium, is er een grote demystifica-
tie van het jaar 2000. Indertijd had het
iets magisch, men dacht ook in termen
van millenia, zoals het Duizendjarige
Rijk. Het jaar 2000 zal gebruikt wor-
den als een mijlpaal die dwingt tot re-
flectie. We zullen door de media wor-

den bedolven onder versrandige en tc-
genstrijdige opvattingen."

Tijdloos

Jan Schooneboom: "De welvaartsver-
grating zal doorgaan. Ook de strijd om
gelijkwaardigheid blijft. Er zullen altijd
weer groepen zijn die zich te kort ge-
daan voelen. Ik voorspel, ook, dat het
begrip crisis blijvend bij ons zal zijn.
Een cultuur waarin we denken in ter-
men vall crisis. Die uitmunt in het op-
lossen van problemen. Dat komt door
de invloed van het Verlichtingstijd-
perk: je kunt problemen waarnemen,
omdar je ze kunt oplossen. Dan is her
zinvol om iets als probleem te betite-
len."
Paul Rademaker: "Wie naar oude fo-
to's van Amsterdam kijkt, zict dat de
hoepelrok en de trekschuit zijn ver-
dwenen. Toch blijft het de sfeer van
Amsterdam. Evengoed blijven we een
westerse, christelijke, humanistische
samenleving. Waarin oppervlakkig
veel verandert, maar basaal veel het-
zelfde blijft: het zoeken naar mooie
dingen, naar vertrouwen en naar lief-
de."
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De angst van eell land

Je draait je om en
lotselinp

•.•.•.• ;M- •••••• :.; •.•• :••••

••g zIJnze weg
leder jaar worden cr in Engeland vijf kinderen vermoord
door een onbekende. Je moet cr niet aan denken dat het
jouw kind gebeurt. Maar als percentage is dat aantal op
een bevolking van bijna zestig miljoen mensen vrijwel te
verwaarlozen. Hoc komt het dan, dat ook de serieuze
Engelse kranten dit jaar hebben bestempeld tot 'het jaar
van de verdwenen kinderen', en dat de meeste Britten
werkelijk bang zijn dat een vreemde het op hun kroost
heeft voorzien? Over de angst van een hele samenleving.

In het Engelse straatbeeld is het heel
gewoon, dat een klein kind is aange-
lijnd. Aan een kindertuigje, of met een
polsband aan een riem. Sinds de moord
op James Bulger in 1993 is de vraag
naar die kindertuigjes omhoog gescho-
ten. De Britse winkelketen Morhercarc
kon de verkoop maar nauwelijks aan,
Geen Brit bij wie het beeld, dat door
winkelcamera 's werd vastgelegd, nict
in het geheugen staat gekrast: vall die
twee knullen van tien die dat kleine
jongetje aan de hand meenamen om
hem vlak daarna langs een spoorlijn te
vermoorden. Een golf van paniek sloeg
door het land. Dat er soms kinderen
worden vermoord is een droevig, maar
oud feit, in ieder land. Maar iedereen
voelde dat er achter dit verhaal wel een
ander verhaal moest zitten. Want wat
was er in hemelsnaam met een maat-
schappij aan de hand als tienjarige jon-
gens peuters gaan vermoorden. Dat
kon toch niet echt alleen maar komen
door die gewelddadige Amerikaanse
rotzooi op de buis. Sociologen wilden
wel een uitleg geven: tijdens het be-
wind van Margaret Thatcher is de vrije
markt economie zo ver doorgevoerd
dat er beslist niet meer kan worden ge~
sproken van een verzorgingsstaat. Er
zitten enorme gaten in het sociale
vangnet, en daardoor worden noodsig.

nalen van lahiele geesten niet meer ge-
registreerd.

Armoede

De deskundigen kunnen er met die vi-
sie niet vcr naast zitten. Het gaat soci-
aal gezien zeer slecht met Engeland. De
kloof tussen arm en rijk is cr nu net zo
groot als in Nigeria, bleek laatst uit een
rapport van de Verenigde Naties. En-
geland heeft geen officieel minimum-
loon en werknemers moeten het vaak
doen met erbarmelijke arheidsvoor-
waarden. Een op de drie kinderen
wordt geboren in een gezin onder de
Europese armoedegrens. Er zijn nu ge-
bieden in Engeland waar kinderen
door slechte voeding gemiddeld vier
centimeter in groei achterblijven. Dat
kwam sinds de jaren dertig niet meer
voor. De Britse regering spreekt overi-
gens tegen dat er armoede is en bewe-
zen dat met een onderzoek. Maar
vooraanstaande economen noemen het
onderzoek waardeloos omdat het al.
leen aandacht besteedt aan mannen, en
vrouwen, kinderen, ouderen en daklo-
zen negeert: het gro()(ste deel van de
armen.

Tijdens een van de vele bezuinigings-
golven in het sociale bestel zijn psy-
chiatrische patiënten omslagen uit op-

vanghuizen. \Vie in de grote Britse ste-
den ook maar even om zich heen kijkt
ziet de droeve resultaten. ~laar de
meeste problemen zijn relatief onzicht-
baar, en door de gaten in het sociale
vangnet broeit in die marge het gevaar,
dat de Britten nu zo sterk voelen.
Broeiende geesten kunnen doorslaan.
Dat bleek maar weer aan het begin van
dit jaar. Een hopman die was afgewe-
zen door de padvinderij omdat hij op
een ongezonde manier van jongetjes
hield, maaide met zijn pistolen een hele
schoolklas neer. Dunblane, Schotland.
Ook die naam vergeren de Hritten
nooit meer. Nu wisten ze het zeker:
hun kinderen zijn nergens meer veilig.
De media doen die angst zeker niet af-
nemen. Iedere keer als er een kind ver-
dwijnr, worden de koppen in de kran-
ten groter. En ook de BBC schuwt het
niet de nieuwsbulletins met zulke be-
richten re openen. Met steevast de hui-
lende ouders, die het publiek vragen
om inlichtingen en de daders om een
sprankje menselijkheid. Nadat er was
vastgesteld dat cr aan de onschuld van
de Britse jeugd nu voor altijd een einde
is gekomen, werd 1996 bestempeld tot
'het jaar van de verdwenen kinderen'.
Daar hadden de Britten de Belgische
affaire-Dutroux niet eens voor nodig;
ze hadden meer dan genoeg aan hun ei-
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Ieder keer als een
kind verdwijnt, worden de koppen

in de krant groter

gen griezelverhalen. Hun traditionele
vakantie, de twee weken op de zand~
stranden in Zuid-Engeland, werd er
door vergald. Er werden kerels op-
gepakt die naar kinderen loerden.
Moeders stootten elkaar aan in het
park: wat moet die engerd daar bij die
bosjes?

Volksduivels
.Maar ook de Britse auteur Rlake Mor-
rison stelt dat de angst niet wordt ge-
rechtvaardigd door de cijfers. Er zijn
altijd pedofielen geweest; nu zijn het de
volksduivels van het eind van de twin-
tigste eeuw .. Morrison werkt aan het
hoek 'As if' over kinderen, jeugd en de
Bulger~affaire. Hij wijt de enorme aan-
dacht aan iedere moord of verdwijning
voor een deel aan de komkommertijd,
de nieuwsarme periode in de zomer.
Maar dat is niet het hele verhaal. Dat
er zo'n voedingsbodem blijkt te zijn,
komt volgens Blake ook door een ge-
meenschappelijk schuldbesef: wie voor
de kinderen moet zorgen is niet langer
in staat hen het leven te geven waar ze
recht op hebben. In dagblad The Guar-
dian schrijft hij, dat er meer manieren

zijn om kinderen te verliezen: aan ar-
moede, ondervoeding, verwaarlozing.
En alle afgeleiden daarvan: analfabetis-
me, drugs, werkloosheid, prostitutie.
"Natuurlijk zijn er maatregelen nodig
om vieze ooms te weerhouden van het
weglokken van kinderen. J\laar het
kwaad draagt niet altijd een smerige
regenjas. Pedofielen zijn niet de enigen
die kinderen misbruiken en hen de
slaaf maken van een volwassen fanta-
sie". Morrison wijst beschuldigend
naar de commercie, die bepaalt wat
goed is voor kinderen. "Zo verliezen
wc onze kinderen ook. Door te doen
alsof ze niet meer zijn dan onze aan-
hangsels, mini-volwassenen, die je lu-
rex~minijurken aan kunt trekken als ze
nog geen zeven zijn. In materieel op-
zicht hebben kinderen meer dan hun
ouders. l\laar in andere opzichten heb-

ben ze minder, want wat heeft de
maatschappij hen werkelijk te bieden?
Niet veel. En daar voelen ouders zich
schuldig over. Daarom zijn de verhalen
over de verdwenen kinderen deze zo-
mer ingeslagen als een bom. De meeste
kinderen raken niet zoek door wrede
moorden of ongelukken, maar door de
verontachtzaming van hun verant-
woordelijken. Het gebeurt onzicht-
baar. Je draait je om en plotseling zijn
ze weg".
Het is, schrijft Morrison, het verhaal
van de Rattenvanger van Hameien. Die
lokt alle ratten weg uit de stad, maar
krijgt zijn beloning niet, omdat de be-
stuurders van de stad hebberig zijn en
denken op de korte termijn. Met zijn
fluit lokt de Rattenvanger als wraak
dan ook de kinderen weg, en die ko-
men nooit meer terug. •

Een aan-
geli;nd kind
in Londen
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Idealen aan hel werk
Idealisme, hebben mensen dat nog? Is het niet achter-
haald, iets uit de tijd van de grote ideologieën? Het tegen-
deel blijkt waar: heel veel mensen geven hun idealen
concreet gestalte in hun streven naar een menselijker en
rechtvaardiger samenleving. Dat doen ze niet hoogdravend
maar heel praktisch - in hun werk, in hun beroep of in
activiteiten die daar sterk een raakvlak mee hebben.
Het zijn idealen waaraan mensen veel van hun motivatie
en inspiratie ontlenen. In deze serie komen enkele van
deze 'idealisten' aan het woord.

'Knokken doe je in de ring
en niet op straat'

Ruud van der Linden is de boksschool in de Amsterdamse Pijp met hart en
ziel toegedaan. Niet alleen omdat hij boksgek is) maar ook omdat hij boksen
een goede uitlaatklep voor agressie vindt - juist in de moeilijke oude stads-
wijken waar veel allochtonen wonen. In zijn boksteam, ook wel 'wieg der
kampioenen' genoemd omdat het zoveel talent heeft voortgebracht) trainen
jongens van verschillende achtergronden en culturen broederlijk samen.
En dat al meer dan 25 jaar zonder noemenswaardige problemen. "Iedereen
is welkom en gelijk. Maar ze moeten wel zo snel mogelijk Nederlands leren
spreken, anders kun je niet met elkaar communiceren."

•.•.•.•j-:••j.j •• ,•.•••

Ruud van der Linden: "De basis van
het succes is dat iedereen weet dat ik
rauw door de ramen ga als er een ande-
re taal wordt gesproken. Ik moet ze
kunnen verstaan en niet het gevoel
hebben dat ze in de kleedkamer in een
voor mij onbegrijpelijke taal over el-
kaar staan te roddelen. Er wordt ook
in het Nederlands lesgegeven. Laat je
iedereen in z'n eigen taal praten, dan
krijg je snel aparte groepjes. Dat werkt
niet. Een boksteam voor bijvoorbeeld
alleen maar Surinamers of Marokka-
nen vind ik grote onzin. Dat creeërt al-
leen maar hokjes. De jongens die in de
boksschool trainen, komen uit alle
windstreken: Burundi, Ghana, Ruan-
da. Nigeria, Suriname. Marokko,
Spanje, Engeland. De één woont hier al
vanaf z'n kindertijd, de ander komt pas

kijken in Nederland. De één is een ech~
te Amsterdammer (al raken die steeds
mcer in de minderheid), de ander is een
asielzoeker die net de vluchtelingensta-
tus heeft verkregen. "'En sommigen zijn
illegaal, ja", legt Ruud van der Linden,
"maar dat zal mij verder worst wezen.
Ik ben niet van de douane. Ik wil dat
dit een plaats is waar de jeugd gewoon
kan zijn en op een correcte manier
sport kan beoefenen. Het gaat niet al-
leen om het boksen. We hebben ook
een soort buurthuisfunctie. Zo eten we
na een wedstrijd regelmatig samen.
Heerlijke Surinaamse of Marokkaanse
maaltijden, klaargemaakt door de ou-
ders van de jongens."
Je zou hier dus van een geslaagd inte-
gratieproject kunnen spreken. Maar
dat is nu net taal waar Ruud van der
Linden helemaal wars van is. Hij houdt
meer van recht-toe-recht-aan. "'AI die
grote woorden zijn meer iets voor de

welzijnsmafia. Ik vind ook dat mensen
het woord racisme veel te gemakkelijk
in de mond nemen. Daarmee klop je
het op. Natuurlijk worden zwarte jon-
geren wel gediscrimineerd en vinden ze
niet zo snel een baan. Maar wij boksen
al zoveel jaar met elkaar en er zijn
nooit problemen geweest. Waardoor
dat komt? Misschien omdat we het
simpel houden. Onze boksschool is
goedkoop, laagdrempelig en we maken
geen onderscheid." Dat is ook de reden
waarom hij al die jaren geen subsidie
via het minderhedenheleid wil ontvan-
gen, zelfs niet in de magere jaren. "Je
moet subsidie geven op wat er gedaan
wordt en niet omdat er een Moham-
med of Ali aan deelnemen. Dan kweek
""jeonderscheid. Het gaat om het doel.
Dat is boksen. En niet allochtonen van
de straat houden." AI ziet hij dat laat-
ste zelf ook wel als een belangrijke
functie van z'n school. "Jongens die
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Ruud vall
del' Lilldell:
111deze

boksschool
is iedereelI
welkom en
gelijk

boksen en wekelijks hun agressie eruit
kunnen gooien, zijn geen straatvech.
ters. Ze leren hier discipline, want bok-
sen kent strakke regels en vraagt veel
zelfbeheersing. ,.
Ruud van der Linden, in het dagelijks
leven fotograaf bij de Telegraaf, is een
soort 'pater familias' die ondanks z'n
hectische baan zoveel mogelijk avon-
den per week in de boksschool aanwe-
zig is om een oogje in het zeil te houden
en een praatje te maken. "Ik stimuleer
de jongens om een opleiding te volgen
en let cr op dat ze niet al hun tijd in het
boksen steken," Ook probeert hij bij
de vele connecties die hij via z'n werk
heeft weleens een baantje voor een van
'zijn' jongens los te peuteren. "\'(:Tel
binnen de gestelde eisen natuurlijk, an-
ders heeft die ,\'erkgever er ook niets
aan,"
Ooit, 27 jaar geleden, kwam hij toeval~
lig terecht in het voormalige badhuis

aan de Alben Cuyp (waar toen de Ver-
eniging ter Bescherming van het
Schoolkind was gevestigd) omdat hij
een "echtpartij in de buurt moest foto-
graferen. "Daar waren een paar jon.
gens ongecontroleerd met elkaar aan
het knokken. omdat ze hun energie
kwijt moestel1. Ik heb toen gezegd
'daar moet je een gOl'de begeleiding bij
zetten, want er zit talent bij'. Dat von.
den ze wel een goed idee, maar er was
geen geld voor een professionele trai-
ner, Omdat ik men net m'n trainersdi-
ploma had gehaald, heb ik het zelf
maar gedaan. Vervolgens ben ik nooit
meer weggegaan. Het hedt me - eerst
als trainer, later als voorzitter - hele-
maal opgeslokt. Waarom? Ik heb nu
eenmaal een organiserend karakter,
hen gek van boksen én heb meegekre-
gen dat je in je leven naast je werk ook
Îets voor anderen moet betekenen. Ik
doe dat op de boksschool. Dat is niets

bijzonders. Het enige waar ik trots op
ben, is dat ik allochtoon kader ge.
bveekt heb. Zo zijn rwee !vla rok kaan-
se jongens die hier vroeger boksten, nu
scheidsrechter. "
Er zouden wat hem betreft in de stad
wel twintig van dit soort scholen mo-
gen zijn. "Dan zouden we heel wat
minder agressie op straat hebben.
Trouwens, ook in de catacomben van
het Ajax-stadion zouden een paar
boksballen niet misstaan. Want dat
sport verbroedert, zou je niet zeggen
als je de voetbalfans tekeer ziet gaan."

•
Ruuel van der Linden is te bereiken
onder mobilofoonnr. 06 ..'31 4112 I .
De boksscIJooI is in de zomer (tijdens
de schoolvakalllie) gesloten. Het adres
;s Atbert CU)'(Jstraat 241, 1073 BH
Amsterdam, tel. 020-6734523.
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n religie geworden
Dik voor mekaar

Het was een diep verdriet, want ze kon
maar niet begrijpen dat Truusje, met
haar herrenogen en pagekapsel, die
amper kon lezen en schrijven en al hc~
lemaal niet leuk was in het gebruik,
door iedereen op handen werd gedra~
gen. "Daar verlangde ik ook wel naar,
maar het enige wat ik kreeg was een
dreun op mijn schouder en 'Hoi !\tar,
zullen we gaan vissen?"
Evenals miljoenen anderen met (al dan
niet vermeend) overgewicht lijnde
.\larja Visser zich een ongeluk. Noem
een dieet, zij heeft het gevolgd. Uit pure
wanhoop liet ze haar kaken op elkaar
naaien en weer later een maagballon
implanteren. Wat ze ook deed, het re~
sultaat was nooit blijvend gewichtsver-
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.Marja Visser is altijd dik geweest. Van
zware baby groeide ze uit tot een fors
kind, om in haar tienertijd ronduit dik
re worden. Als twaalfjarige begon ze te
lijnen omdat mensen steeds vaker
zeiden: Als jij niet de helft wordt van
war je bent, is er geen mens die van je
kan houden. "Dat werd bevestigd
doordat inderdaad de kleinste en ten-
gerste meisjes, die eruit zagen als Bam.
bi, de meeste belangstelling kregen van
jongens. Toen kon ik nog niet begrij.
pen dat her mannelijk geslacht redders-
fantasieën heeft. waarin ze tengere
prinsessen redden uit de klauwen van
de draak. Ik riep dat niet zo op met
mijn zware lijf, grote mond en schuine
moppen."

at vrouwen, joden en zwarten niet mogen
imincerd, maar ondertussen zijn dikke mensen
ard", stelt Marja Visser (49). Als directeur
emiddelingsbureau 'Dik Voor Mekaar', dat
koppelt aan mannen die op dikke vrouwen
uteur van het gelijknamige bock, weet Marja
r ze spreekt. Niet in de laatste plaats omdat
eboorte tot de grote maten-categorie behoort.



MenselI zeiden steeds vaker: Als jij niet de
helft wordt van wat je bent, is er geen mens

die van je kan houden

lies. Tenslmte consulteerde ze een chi-
rurg voor een darmverkorting. "Hij
zei: Als ik u was, zou ik het niet doen.
U zult mager of slank worden, maar
tot aan uw dood krijgt u diarree, nog
afgezien van eventuele complicaties. U
laat iets onherroepelijk kapot maken in
uw lichaam. Misschien moet u eraan
wennen dat u op deze manier door het
leven gaat."
Ze bevrijdde zichzelf uit 'de dieetge-
vangenis'. Volgens J\larja Visser zijn
het enkelingen die daarin slagen. Dat
leidt ze onder andere af uit de W•.1I1~

hoopsverhalen van dikke mensen die
bellen of schrijven omdat ze haar boek
hebben gelezen of haar op televisie
hebben gezien. "Dik zijn heeft maar al
te vaak tot gevolg dat je een outcast
wordt, je mag niet meedoen, je wijkt
af, eenzaamheid en hel is je deel. In een
onderzoek zei 11% van de ondervraag-
den dat ze hun kind zouden laten abor~
teren wanneer het genetisch bep •.13ld
zou zijn voor obesitas."

Oprah Winfrey

Het verkrijgen van een slank postuur is
volgens Marja Visser verworden tot
een nieuwe religie. "Neem talkshO\ ••..-
star Oprah Winfrey. Het is haar, ex~
dikkerd, met behulp van privétrainer,

privékok en privédiëtist, gelukt af te
vallen. Dat was geen gemakkelijke
weg, want zowel trainer, als kok en
diëtist zijn hard voor haar ge,veest,
maar zij slaagde erin veel gewicht kwijt
te raken. Oprah is gelukkig geworden
en wat zij kan, kun jij ook. Als je maar
doorzet, desnoods levenslang op water
en brood. In haar show 'Lente-offen-
sief' sluit Oprah een contract met dik~
kerds. Als jij, dikzak, net als Oprah te
werk gaat, valt ook jou al het geluk
van de wereld ten deel.' Want wie dun
is, heeft ,veer recht op leven. Onder
luid applaus tekenen dikke mensen,
voornamelijk vrouwen, in op Oprahs'
campagne. In haar show die om de ha~
verklap gaat over dik, dun, diëten en
aankomen, zitten talloze bekeerlingen
in het publiek. Zielsgelukkig houdt de
zestig kilo ,vegende vrouw een spijker-
broek maat 60 voor zich. Zo was ik,
verzucht ze. DM gaat gepaard met fo-
to's van ervoor: zonder make up, met

een droevig smoel, in vreselijke kle-
ding. En erna: stralend, zwaar gepla~
muucd, in een nieuwe outfit. Het pu-
bliek geeft ecn staande ovatie. 'Het is
Oprah weer gelukt iemand Het Licht te
latcn zien. Zict kijkers, hoe lonend het
is. Val af en je wordt gelukkig.'
Er wordt een brief voorgelezen. Dear
OpralJ, ik ben mijn hele leven al vet en
fors, tot ik jouw training volgde en tien
kilo hen afgevallen. De zaal applaudi-
seert. Een filmpje met Oprah volgt, het
publiek gilt We love )'011 terwijl zij een
stukje eet van haar low-fat-low-calori-
pie. Dan komt er een hele dikke vrouw,
pakweg 160 kilo in beeld, amper in
staat honderd meter af te leggen, maar
aan de hand van Oprah zeult zij zich
een eindje voort. Na een tiental passen
,vordt het mens met bloemen geprezen
want ze gaat Het proberen. Er wordt
geroepen: We will be back af ter half a
)'ear. Een half jaar later is de vrouw
tien kilo afgevallen en zij vertelt stra~

TOell ik 125 kilo woog,
besloot ik nooit meer
te lijnen. Ik had er

genoeg van mezelf te
mishandelen.
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Artsen zouden //loeten zeggen:
we zijn bezorgd over uw gezondheid,

niet over uw gewicht

lend in de camera: 'l've never been as
happy as now.'

Het licht gevonden
Marja Visser: "Op een gegeven mo-
ment dacht ik: waar heb ik dit meer ge-
zien? Het begon mij allemaal zo be-
kend voor te komen. Op de Ameri-
kaanse televisie zijn, net als in ons land
bij de EO, met regelmaat mensen aan
het woord die verkondigen hoe zij Het
Licht vonden. Een voorganger vertelt
pakkend hoe je leven een andere wen.
ding krijgt als je in Hem gelooft cn op
Hem vertrouwt. Hij vertelt ook over
zijn privéleven. Zijn vrouw of kind was
erg ziek, waarna hij geheden heeft en
zie wonder, de persoon in kwestie is
weer opgeknapt. Dankzij de kracht
van The Lord. En de zaal staat op en
loeit Hallelujah. Dan draaft er iemand
op die altijd zwaar heidens is geweest.
Die gaat vertellen hoe slecht het met
hem/haar ging. Hij ging bijna dood,
kreeg ongelukken, werd ontslagen,
raakte aan lager wal en is verlaten door
vrouwen kinderen. je kunt het zo gek
niet verzinnen of hij heeft het wel door-
gemaakt. Tot het moment dat hij in
God ging geloven, want toen kwam al.
les goed. Hij kreeg een nieuwe vrouw,
met wie hij inmiddels ook weer kinde-
ren heeft, is van de drank af en alles
gaat beter dan ooit tevoren. Dankzij
The Lord. En de voorganger omhelst
hem en zegt: I love )'ou brother, Halle.
lu;ah. En het tienduizendkoppig pu-
bliek staat op en joelt Hallelujah, ap-
plaus.

Slankheidskerk
Oprah brengt haar boodschap op
exact dezelfde wijze. Alleen luidt haar
thema: Be thin en u zult Het Licht zien.
Als u naar mij luistert zult u afkomen
van uw afgrijselijke lichaam. Als u dat
niet doet, gaat u dood en komt u in de
hel. En dat wilt u toch niet? Nee, dat
wil ik niet. Dus wat gaat u daaraan
doen? Zorgen dat ik langer leef. En hoe
kunt u dat bereiken? Ik moet afvallen.
En hoe valt u af? Met jouw program-
ma, Oprah. En wat houdt dat in? Ik
moet gaan lopen en minder eten. Ap-
plaus. Over een half jaar komen wij bij
u terug. En u kijker, kunt ons altijd
schrijven. Wij zijn cr voor u. Hallelu.
jah. Publiek applaudiseert.
"Ik vind het vuige jomanda-achtige
praktijken, maar dan uitsluitend ge-
richt op dikke mensen. Geen moment
wordt een alternatief geboden. Bij-
voorbeeld, je bent dik dat is okay, zorg
dat je zo gezond mogelijk eet en leeft.
Weet wat je waard bent, en help het
zelfvertrouwen in je kinderen te onder.
steunen. Laat je niet kapot maken door
heersende commerciële slankheids-

idealen. Maar nee, er wordt gezegd: of
je valt af en wordt gelukkig, of je doet
het niet en je zult branden in de hel.
Tallozen geloven in deze nieuwe slank.
heidskerk, omdat je er dan bij hoort.
Voor het juiste figuur worden geld en
pijn geofferd, anders loop je het risico
dat je er niet meer bij hoort. Natuurlijk
sluiten zoveel mensen zich bij dat ge.
loof aan want wie wil cr nou een out.
cast zijn? Ik wil er ook graag bijhoren,
alleen ben ik niet bereid die prijs er-
voor te betalen, want ik geloof er niet
in. Als je al 60 keer iets heb gepro.
beerd, en het is 60 keer mislukt, hoe
gek moet je dan zijn om het voor de
61ste keer te proberen? Toen ik 125 ki-
lo woog, besloot ik dat ik nooit meer
zou lijnen. Ik had er genoeg van mijzelf
te mishandelen. Ik propageer niet dat
mensen dik moeten zijn. Ik zeg altijd:
probeer een consistent gewicht te
handhaven, eet gezond en beweeg. En
als je wordt geplaagd door disrupting
factors waardoor je gaat eten, probeer
die dan op te lossen."

Genetisch bepaald
Het idee dat dikke mensen constant
zitten te vreten, is er ingehamerd door
artsen en de dieetindustrie. Natuurlijk
is er een link, want wie weinig eet,
wordt doorgaans broodmager. Maar
dat is ook te simpel geredeneerd. Uit
tal van wetenschappelijke publicaties
over dit onderwerp blijkt dat iemands
gewicht voor 70% tot 80% genetisch
is bepaald. ~1aria Visser: ••Ik ben mijn
levenlang fors en zwaar geweest, even-
als mijn moeder. Toen zij door de Rus.

sen uit het experimentenblok in Ausch.
witz werd bevrijd, woog ze tien kilo
meer dan de andere vrouwen daar, ter-
wijl ze geen hap meer te eten heeft ge-
had. Mijn dochter is slank, mijn zoon
is een dikke jongen. Net zo min als je
iets in re brengen hebt over de kleur
van je haar, kun je je gewicht bepalen."
Uit talloze onderzoeken komt naar vo-
ren dat afvallen slechts in een buitenge.
\\'oon genng percentage succesvol
blijkt. De meeste 'nieuwe slanken' val-
len na verloop van tijd, vaak kort na-
dat ze met het dieet zijn gestopt, terug
op hun oude gewicht. Marja Visser:
"Dan wordt er gezegd, het is erg onge-
zond om zo dik te zijn. Maar eigenlijk
heb ik geen trek in de discussie of dat

werkelijk zo is, want wetenschappers
zijn daarover sterk verdeeld. Maar stel
dat het inderdaad allemaal erg onge-
zond is, dan nog kun je je je de vraag
stellen of dat de sociale stigmatisering
rechtvaardigt die dikke mensen nu on.
dergaan. Artsen zouden moeten zeg-
gen: we zijn bezorgd over uw gezond-
heid, niet over uw gewicht. Ik heb iets
aan een arts die zegt: Maria ik ga jou
helpen zo gezond mogelijk door het le-
ven te gaan. Want afvallen lukt mij, en
de meeste dikkerds, toch niet. Vermijd
discussies over goed en fout eten.
Maak mensen geen complimenten over
gewichtsverlies, maak ook geen op.
merkingen als iemand wat is aangeko-
men. Zeg niet voortdurend dat je wilde
dat je wat slanker was. Probeer je li-
chaam wat meer te accepteren."

Applaus
Sinds anderhalf jaar runt Visser het re-
latiebemiddelingsbureau 'Dik voor me-
kaar'. Een onderzoek uit de VS heeft
uitgewezen dat van alle mannen tussen
de 15 en 85 jaar circa 10% een seksu-
ele voorkeur heeft voor een molliger
tot dikkere tot ultradikke turbo-
vrouw. Dikke vrouwen schrijven zich
bij <DikVoor Mekaar' in evenals man.
nen die op zware vrouwen vallen.
Marja Visser: "Heel veel vrouwen beI-
len op en zeggen: ik heb maat 40 ter-
wijl ik maat 38 beboor te hebben. Ik
ben moddervet en kan geen man vin.
den." Tegen hen zegt ze dat ze alleen
vrouwen inschrijft die dik zijn en geen
vrouwen die zich dik vóelen. Want de
mannen die zich inschrijven, hebben

een voorkeur voor dikke vrouwen. Die
kunnen zich bij ieder willekeurig
rcla tiebemiddelingsburea u aanmelden,
maar dat doen ze niet. je zegt toch ook
niet tegen een homo: ik heb een aardige
vrouw voor je die zich jongensachtig
voelt .••

"We leven in een dikfobische wereld.
Natuurlijk kan ik mij conformeren aan
de ander. Maar ik wens van binnen
naar buiten te leven en niet andersom.
Vrouwen worden achtergesteld bij
mannen, maar je haalt het toch niet in
je hoofd vrouwen te adviseren zich te
laten ombouwen tot man omdat ze dan
van al het gezeik af zijn? Zo zijn ook
veel plaatsen op de wereld niet zo pret.

NOVEMBER 1886 19 HUMANIST



Een dikke meid zei: Ik wil niet Illeer lijnen,
ik heb een vriend die van mij hOlldt, ik ben op

zoek naar de kwaliteit in mijn levelI

tig voor zwarten. Stel dar zij hun huid
zouden kunnen laten ontkleuren, mits
ze er maar hard genoeg aan werken.
Eerst wordt-ie beige met een zweempje
bruin, maar als ze stug doorzetten
wordt-ie misschien wel roze. Je kunt
zeggen: hest verstandig dat die zwarten
dat doen, het is tenslotte een stuk ge-
makkelijker om wit te zijn. Zo fijn is
het niet om zwart te zijn. Tja, dat ze
zich iedere dag moeten schrobben met
chloor stinkt inderdaad en doet pijn,
maar uiteindelijk worden ze hleker en
zijn ze wel van het discriminatoire ge-
lazer af. Enige minpuntje is misschien
dat ze het levenslang moeten bijhou-
den, maar het is wel prijzenswaardig
en moedig, nietwaar? laat ze zich
maar conformeren.
lets vergelijkbaars wordt van mensen
met overgewicht geëist. Een poos gele-
den zat ik in de show van Catherine
Key!. Er was een vrouw uitgenodigd
die al vier maanden een kaakklem
droeg. Ze was afgevallen. Het publiek
stond te loeien van enthousiasme. De
vrouw stonk een uur in de wind omdat
ze haar tanden al vier maanden niet
had kunnen poetsen. Er \\'as ook een
dikke meid van 26. Zij zei: Ik wil niet
meer lijnen, ik heb een vriend die van
mij houdt, ik ben op zoek naar de kwa-
liteit in mijn leven. Geen applaus. Sinds
wanneer is het moedig en prijzens-
waardig je te conformeren aan precies
datgene wat de buitenwereld van je
wil?
Nooit, tenzij het om het gewicht gaat.
Dik zijn hetekent uitbanning, een-
zaamheid, artsen hejegenen je met
minachting en bladen en televisie idem
diro. Er is alleen hoop mirs je je veel
narigheid en pijn getroost."

dat gevoel haast nier oproepen, renzij
ik misschien alles op alles zet. \X'ant
ook als dikke vrouw kan ik mij als een
meisje gaan gedragen: zachte srem, on-
zeker, bewonderend.
Ik vind het consrante sr reven naar een
slank posruur net zo onderdrukkend
als de kerk. Her laat je niet vrij in je ge-
dachten en gedrag. Je moer crin blijven
geloven, eraan blijven werken, \vant
eruit stappen betekent horror."

Reacties
"Dik zijn kan twee kamen opgaan. In
het gunstigste geval knok je voor je
recht, word je opstandig en solidair
mer anderen die niet voldoen aan de
standaardnorm. Daar word je sterker
van. Je presenteert jezelf op andere
gronden, want als dikkerd heb je in de-
ze cultuur van je uiterlijk weinig heil re
verwachren.
Ik ben eroverheen, hoewel ik soms nog
word geconfronteerd mer mijn eigen
oude lirrekens. Billl1enkorr heb ik een
reünie in Israël. Daar ontmoet ik men-
sen die ik 25 jaar niet heb gezien. Des-
tijds woog ik 85 kilo, nu 125. Als ik
denk aan de vrouw die mij heeft uitge-
nodigd, zie ik haar zoals zij er toen uit-
zag. Andersom heeft zij de ~1arja van
weleer op haar netvlies. fvlijn grootste
angst is dat ik bij binnenkomsr hun
schrik zie. Laar ze nier zeggen: Jezus,
wat ben jij dik zeg, want dat doet af-

breuk aan het moment van \veerzien.
Ze mogen er gerust iets over zeggen, al-
leen ligr her eraan hoc en wanneer. Als
iemand vraagt: Goh, je bent dikker dan
roen, hoc voel je je daarbij? Of: Heb je
er last van, is dat prima.
Toen ik de kruistocht tegen de discri-
minarie van dikke mensen begon, heh
ik weleens post ontvangen met teksten
als: Je bent een vies vcr varkeIl. Daar-
mee kan ik berer omgaan dan met anti-
semitische ;;lIlonieme kreten. Ik wil na
wa)' koketteren met mijn joodse af-
komst, maar die heeft mij wel ge-
vormd. Ik hel, een buitengewoon ge-
voelig apparaatje op mijn kop dar van
veraf onrechtvaardigheid en uirsluiting
op grond van afwijkingen herkent.
"lijn eigen naam staat wel in mijn pas-
poort maar in her dagelijks leven voel
ik mij te kwetsbaar joods als ik mijn
meisjesnaam gebruik. Ik ben er niet zo
zeker van of dar geen reacrics uitlokr.
fvlisschien is het gewoon tweede-gene-
ratie malligheid, maar ik voel me net
een rikje meer beschermd mer de naam
van mijn man. Aanvallen op mijn ge-
wicht kan ik pareren, maar rare enge
anri-semitische opmerkingen slaan mij
uit her lood."

•
Marja Visser: 'Dik voor mekaar'.
Uitgeverij De Toorts, Haarlem. Prijs:
f 29,90

Onderdoork ij kje
"Ik zie een link met de groeiende be-
hoefte aan seks mer kinderen en de ma-
gere vrouwelijke modellen die constant
worden getoond in hladen en op televi-
sie. Die magere mannequins lijken erg
op kleine meisjes. We schrikken ons
dood als kerels zich daadwerkelijk aan
kleine meisjes vergrijpen, maar onder-
tussen is het maatschappelijk volstrekt
geaccepteerd dat vrouwen streven naar
magerte. Zowel veel mannen als veel
vrouwen vinden dat mooi. Kijk eens
hoe die modellen op foto's staan. Kort
rokje, tenen en puntige knieën iets naar
elkaar toe, vaak dragen ze vlechtjes of
hebben wat piekerig haar. Velen heb-
ben de onderdoorkijklook, à la lady
Di. Mer her hoofd Iichr gebogen kijken
ze omhoog in de camera. Ze srralen
iets schalks uit, onderdanig, onbezoe-
deld en lief. Die meisjes doen een be-
roep op het mannelijk beschermingsin-
stinct. Een grote forse vrouw als ik kan

Rede Ruut Veenhoven
Op vrijdag 22 november zal Ruut Veenhoven om 16.15 uur zijn
ambr als bijzonder hoogleraar bij de Universireit Urrechr - op het
gebied van 'Humanisme, in het bijzonder welzijn' - aanvaarden door
het uitspreken van een rede. Rullt Veenhoven werd op 1 december
1995 door de humanistische stichting Socrates benoemd tot bijzon-
der hoogleraar. De inaugurele rede vindt plaats in de Aula van de
Universiteit Utrecht, Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht.
Belangstellenden zijn \velkom.
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RTV
• RADIO

Maandag op Radio 5

13.10 - 14.00 uur

Het voordeel van de
twijfel

Documl'l1raire

14.02 - 14.45 uur

Boven het dal
Live interviewprogramma
ml:t gasten die in hun leven
nog plaats hebben voor
idealen.

14.45 - 15.00 uur

Radioverhaal
Fictief verhaal, gemaakt
door een schrijver, com-
ponist of programmamaker
en verteld in een slechts
op radio mogelijke vorm-
geving.

3x per maand
17.45 - 18.00 uur

Kwartier humanisme
Programma over de huma-
nistische beweging

21.02 - 21.45 uur

De verbeelding
Programma over hoeken en
schrijvers

21.45 - 22.00 uur

Het radioverhaal

Fictief verhaal, gemaakt
door een schrijver, compo-
nist of programmamaker en
verteld in een slechts op ra-
dio mogelijke vormgeving.
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11 november
13.08 - 14.00 uur

Het voordeel van de
twijfel

In de serie Echo's van
geweld. Over de terugkeer
naar een menselijke maat.
Een programma in co-
productie van de Balie, het
Instituut Zuidelijk Afrika
en de HOS.
Deel 3: 'Mirad 2'. Tekst en
regie: Ad de Bont .. \let
.\'larike van \'<'eelden en
Rob Vriens.

.\lirad is veertien jaar. Hij
woont als vluchteling in
Nederland. Zijn moeder is
vermist, zijn zusje en vader
zijn omgekomen. Na een
half jaar gaat Mirad tcrug
naar Bosnië-Herzegovina;
niet om zijn moeder te zoe-
ken - hij gelooft nict dat zc
nog leeft - maar om de dood
van zijn ouders cn zusje te
wreken. Maar Verica, zijn
moeder, is niet dood. Ze
\verd verkracht en draagt de
vrucht van de vijand. Dat
een kind krijgen net zo erg
kan zijn als een kind verlie-
zen, dat wist ze niet.

21.00 - 21.45 uur

De verbeelding

Literair programma onder
red<1Ctievan Yolanda .\lan-
te, Rina Spigt en Ilonka
Verdurmen.
Regenboogtaalland, dcel 2.
In Kaapstad ontmoet lneke
Holzhaus drie dichters. Pa-
trick Petersen is een zwarte
dichter die in het Afrikaans
schrijft. Tijdens de periode
van de Apartheid hadden
hij en zijn collega's geen
mogelijkheden om te publi-
ceren. Uitgeverijen ware'n in
handen van de blanken. Nu
is hij voorzitter van de

GabrÎ de \Vagt
(18 november)

Nieuwe Afrikaansc Schrij-
versvcreniging en maakt
zich stcrk voor het Afri-
kaans dat ook een levende
'bruine en zwarte' raai is.
Stephen Watson is een En.
gclstalige schrijver die ge-
dichten publiceerde geba-
seerd op orale vertellingen
van de laatst levende Xam
(Bosjesmannen), de oor-
spronkelijke bewoners van
het Westen van Zuid-Afri.
ka.
De gedichten werden vcr-
taald door Eva Gerlach.
De dichteres Antji Krag
volgt als verslaggeefster van
de Zuidafrikaanse radio de
zittingen van de Waarheids-
commissie van bisschop Tu-
tu. Kan een dichteres, dic
zich zo nauw betrokken
voelt bij de verschrikkelijke
verhalen uit het verleden,
tegelijk poëzie schrijven?
Ineke Holzhaus probeert in
gesprekken met schrijvers
iets meer van het nieuwe
Zuid.Afrika te begrijpen.
Samenstelling: Ineke Holz-
haus.

18 november
13.08 - 14.00 uur

Het voordeel van de
twijfel

Uw zoon is gevallen
\'Veinen. \'Veinen. Wcinen.
Het waren aan hct eind van
1914 vaak de laatste woor-
den in het soms opstandige
dagboek van Käthe Koll-
witz (1867-1945). Haar
IS-jarige zoon Peter was in
dat najaar optimistisch
meegemarcheerd naar het
front in Vlaanderen en
kwam daar in die gruwelij-
ke veldslagen bij leper bin-
nen enkele weken om.
Tachtig jaar later steken
vrijwel elke dag tientallen
en soms honderden het
Kanaal over om enkele van
de paar honderd militaire
begraafplaatsen te bezoe-
ken. '\'Vij willen die oorlog
en die slachtoffers niet ver.
geten.' Het is de strijdbarc
schilderes en beeldhouwstcr
Käthe Kollwitz haar leven
lang nict gelukt haar zoon
te vergeten. De kwetsbare



moeder was jaren OIltred~
derd, de dood bleef een
Z\vart thema in haar werk.
Scherp en bitter bracht zij
armoe en onrecht in beeld.
Voor één van de massagra~
ven bij leper ontwierp ze
het ontroerende monument
'Vader en ,\Ioeder'.
Ze was humanist, koos par-
tij, was socialist en commu~
nist. Nadat ze door Je na.
zi's aan de kant was gcscho.
ven, werd haar werk na de
oorlog opgeëist en gebruikt
door de voormalige DDR.
Hierdoor kreeg ze in het
\Vesten veel minder bekend.
heid dan ze verdiende.
Samenstelling: Gabri de
Wagt.

14.03 - 14.45 uur

Boven het dal

Dorothee Forma in gesprek
met j\larian Vcrkerk, Je
nieuwl' voorzitter van het
I fumanistisch Verbond.

21.00 - 21.45 uur

De verbeelding

Literair programma onder
redactie van Yolande :Vian~
te, Rina Spigt en Ilonka
Verdurmen.
Aandacht voor acht eeuwen
Italiaanse Poëzie, naar aan~
leiding van de door Frans
van Dooren samengestelde
bloemlezing Gepolijst Al-
bast.
Samenstelling: Rina Spigt.

• TELEVISIE

Woensdag 13,20 en 27
november
22.00 • 22.40 uur,
Nederland 1

Filmfront 96

9 persoonlijke statements
over liefde.
Jossy Albertlls, Peter
Boonstra, Simcha de
Haan/Ruth Louz, Ulrikc
Helmcr, l\larlies Louz,
Coco Schrijber, Iskander
SoIrani, Froukje Tan,
Marieke van der \X1inden.

Als vervolg op het succes.
volle project Filmfront 95 -
waarin negen jonge cineas~
ten in een workshop onder
leiding van Marjoleine
Boonstra een korte film
maakten over de oorlog-
gaat Filmfront 96 van start.
Opnieuw \vordt jonge cine~
asten de kans geboden een
film te maken, niet snel,
niet gemakzuchtig, niet
oppervlakkig, maar over~
dacht. betrokken en zinvol.
De filmers krijgen in drie
afleveringen de kans hun
statel1lCnt te verbeelden
over het thema liefde. Dit
thema zal vanuit zeer uit~
eenlopende invalshoeken
worden benaderd, zoals de
lidde in de muziek, liefde
na de dood en liefde voor
geboortegrond.

Dinsdag 19 november
22.00 - 22.40 uur,
Nederland 1
(herhaling: woensdag
20 november, 10.00.
10.40 uur, Nederland 1)

Stoppen met je ver-
slaving wat dan ...

Verslaving staat in een
kwaad daglicht - misschien
ten onrechte. Langzamer~
hand blijkt dat veel mensen
een weg vinden om zich
hiervan te bevrijden.
Eén daarvan voert naar de
plek, waar (ex)-verslaafden

wekelijks bijeen komen, de
werkgroep Buitenveldert te
Amsterdam.
De documentaire geeft een
eerste indruk van deze
ontmoeting. waaraan de
deelnemers telkens door
vrijwillige en wederkerige
communicatie hun persoon~
lijkc huishouding en lecf-
programma toetsen, door-
lichten en verder ontwik~
kelen.
Samenstelling en regie:
Evelinc van Dijck. Produc~
tie: Inge Alhers~Visser

Woensdag 4,11 en 18
december
22.00 - 22.40 uur,
Nederland 1

Grensgevallen

Een documentaire serie V.ln
drie delen met als thema het
stoffelijk overschot van de
oorlog. Temidden van een
verscheurd landschap ligt
het kamp Kuplensko, het
laatste vluchtelingenkamp
op de grens van Bosnië en
Kroatië. De bewoners kecr~
den zich aanvankelijk tegen
het oorlogsgeweld ~alles
werd echter verloren. In de
film wordt de kijker gecon-
fronteerd met ongebruike-
lijke verhalen van een
vluchtelingenkamp. Er val-
len lange stiltes, de he\vo~
ners van het kamp proberen

,/

hun ogen te sluiten voor
wat er gebeurd is. 'Americu'
galmt als verre hoop en uit-
weg, maar vriendschappen
vallen uiteen. 'Grensgeval.
len' verbeeldt het gevoelsle~
ven vall enkele lotgenoten
in en om dit kamp.
Regie: ~1arjoleinc Boonstra,
\X1alter Stok man, Stijn van
Santen, Rikken Boonstra,
Jaap van Hoewijk & Jeroen
Berkvells.
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De verwondering van Koos van Zomeren

zoektocht
naar het geluk

Zo veelzijdig als zijn schrijftalent, zo gevarieerd verliep tot
nu toe ook het leven van de persoon Van Zomeren (50) zelf.
Hij begon als journalist bij het Vrije Volk, raakte in de
politiek verzeild, was in de jaren 70, lid van de Socialistiese
Partij, stapte daar in 1975 volkomen gedesillusioneerd weer
uit, werkte voor de Nieuwe Revu en oogstte kort geleden
alom bewondering met zijn dagelijkse natuurcolumns in de
NRC. Ten diepste gaat het er bij hem om, via het schrijven
vorm te geven aan zijn verwondering, zijn hang naar het
leven, zijn zoektocht naar geluk.
Zijn thema's zijn schuld, boetedoening, dood, goed en
kwaad, het menselijk tekort, en niet in de laatste plaats de
natuur: landschap, milieu, vogels, koeien en de immer
dreigende teloorgang van dit alles. Kortom: de onzegbare
ingewikkeldheid van het bestaan.

,

DOOR TRUDY KUNZ

Zijn huis in Woerden ligt ;lan een stille,
doodlopende straat, op loopafstand
van het Hollandse polderlandschap
waaraan hij zijn han heeft verpand.
Vaak dwaalt hij cr rond met zijn hond
Rekel, aait links en rechts een koe over
de neus, praat met een boer of tuurt
l'CIl vlucht vogels na. Zijn verschijning
heeft iets jongensachtigs. Open gezicht.
eerlijke ogen (blauw als een zomer-
lucht) en in die eerste minuten van we-
derzijdse verkenning een zweem van
verlegenheid. Koffie voor mij, een si-
gaar VOOf hcm. Geruststellende geuren.
Hij schopt zijn schoenen uit en neemt,

benen onder zich opgetrokken, zijn po-
sitie in op de zwartleren bank. Uitnodi-
gend, eerder dan afwachtend. Als hij
eenmaal praat, neemt het strak inge-
richte vertrek geleidelijk de kleur aan
van zijn aanwezigheid. De kleur van
warmte en bewogenheid.
"Ik heb van jongsafaan heel veel in
bossen en uiterwaarden rondgezwor-
ven'" beantwoordt hij mijn vraag naar
zijn binding met de natuur, "in een pe-
riode dat ik er nog niet aan dacht om
erover te gaan schrijven. Zelfs hier, op
de Hollandse Kade, heb ik nog langdu-
rig rondgelopen - gewoon, om tot rust
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te komen. Niet om er iets mee te
'doen', Ik voel mij aangenaam nietig in
de natuur. Rondlopen en erbij horen,
er deel van uit maken en ervaren dat

ik ab-
soluut
niet bijzon-
der ben. Dat
vind ik er zo prettig
aan. In de natuur kom ik
los van ambities, van het
gevoel dat ik iets moet be~
reiken. AI lopende, en den-
kende, kom ik vanzelf op
de punten die belangrijk
zijn; of die niet belangrijk
zijn, en die me juist daarom
zo zacht kunnen stemmen."
Aandachtig zuigt hij op zijn
sigaar.

Het lot van de koe
"Gisteren nog," gaat hij verder,
met dichtgeknepen ogen alsof hij een
beeld op zijn netvlies zoekt, "gistcrl'n
zat ik in de trein naar Delft. Het was
een mooie, zachte najaarsdag, en bij
dat overvloedige, maar heel laag inval-
lende zonlicht, waren die koeien zo
mooi van kleur. De een is zwart~bollt,
de ander rood-bont ~ je ziet één groot
schilderij waar je langsrijdt en daar
mag ik nu puur esthetisch van genie-
ten, sinds ik er geen stukje voor de
NRC meer over hoef te schrijven."

Heeft u uw doel met die stukjes be-
reikt? Is het lot van de Nederlandse
koe erdoor verbeterd?
"Dat is de vraag," stelt hij zijn ant-
woord uit. "Het feit dat het niet alle~
maal koek en ei is met onze koeien heb
ik allemaal uitvoerig uitgezocht, ik heb
erover geschreven en er voor de VPRO
een documentaire over gemaakt. De
dag nadat die was uitgezonden, stapten
er hier in de polder boeren van hun
tractor en zeiden tegen me: 'Koos, ik
heb niets met de VPRO, maar die uit~
zending was zó!'" Hij steekt een krach-
tige duim in de lucht. "In eerste instan-
tie begreep ik dat niet," gaat hij door,
"omdat die boeren hun koeien precies

~ op die manier behandelen die ik vrese.
:z lijk vind, Zij hebben van die grote
... boerderijen \vaar tachtig, negentig
~ koeien worden gemolken en waar de
:: individuele koe niet meer de aandacht
'" kan krijgen die dat beest gewoon nodig
o heeft. Maar hlter begon ik te beseffen

, ,~dat di~ boeren in feite hetzeI de vbe n
, : 'Jr!. I~ i /"
. U~ ~

Wat wil de koe? Door het stellen
van de v,-aag neem je aan dat de

koe iets te willen hééft

toen zij op winter.
a vonden nog het
rammelen van de

kettingen in de stal
konden horen. Ik besef-

te ineens hoe het werkt:
dat die boeren ook maar een

nietig schakeltje zijn in dat hele
proces, dat in feite buiten hen om ge-

beurt. Het verbrijzelde in één klap de
perspectieven die ik had gezien om iets

aan de situatie te doen. Ik vodde me
op dat moment alleen nog maar

machteloos. "

Gebeurt u dat vaker?
"Ja, ik word moedeloos op

als ik.
Ik heb
voor die
documen-
taire allerlei
professoren
in \Vageningen
geïnterviewd, die
dat hele proces
hebben opgezweept
van die steeds hogere
productie, die steeds
verdergaande uitbui-
ting van de koe. En die
boeren, die zo waren
aangegrepen door die
film, zijn allemaal boe-
renzonen en ze verlan-
gen. allemaal terug naar
de l1:al de jaren '50,

/,



Koos van Zomeren:
Ik beschouw mezelf als
een vrolijke pessimist.

Je momenten dat ik mij realiseer dat
slechte ontwikkelingen helemáá! niet
veroorzaakt worden door slechte men-
sen, maar door slechte ontwikkelingen.
Waarmee ik niet zeg dat er geen men-
sen zijn die niet deugen, maar dat is het
punt niet. Het punt is dat slechte men-
sen - mensen die in hun hart slecht zijn
. hele goede dingen tot stand kunnen
brengen en dat mensen die goed zijn
hele slechte dingen tot stand kunnen
brengen. "

\Vaar blijf je dan met de moraal? Met
de ethiek? Moet je dan alleen nog maar
kijken naar wat de mensen tot stand
brengen?
"Dat is een norm. En een belangrijke
norm, volgens mij. Ik vind dat mensen
verantwoording moeten afleggen voor
wat ze doen, en niet moeten zeggen: ik
bedoelde het toch goed. Maar aan de
andere kant: met bedoelingen en zo

hebben wij toch ook wel te maken.
Hebben wij hier te maken met goede of
slechte mensen? Dat fascineerde mij al
in de tijd dat ik die thrillers schreef. Ie-
mand kan wel een moord begaan,
maar betekent dat ook dat hij slecht is?
En iemand kan dan wel géén moord
begaan, maar betekent dat ook dat hij
een goed mens is? Dat is niet automa-
tisch zo. Het zijn wel aanwijzingen, je
komt wel op het spoor, maar het is niet
alles. En dat maakt het leven onzeg-
baar ingewikkeld en als iedereen alleen
maar uit mijn werk concludeerde dat
het leven onzegbaar ingewikkeld is,
dan zou de maatschappij denk ik op
staande voet tot stilstand komen. Dat
zou ook weer niet goed zijn. nee, ik ge-
loof dat het meer gaat om de confron-
tatie mèt - en dat mensen daarna dan
maar weer moeten zien wat zij daar-
mee doen, in hun situatie, met hun ka-
rakter en met hun normen. Maar dat
ene moment dat er even over wordt na-
gedacht - dat zou ik al heel belangrijk
vinden. Temeer omdat ik als politicus
volledig gefaald heb.
Daarom kan ik niet zeggen: volg mij
nou maar. Zelfs als schrijver probeer ik
juist zoveel mogelijk dat soort punten
te vermijden - dat ik zou weten hoe het
zou moeten."

te schrij-
van uw

.I

visie, uw levensgevoel, een onhaalbare
kaart is?
"Ik zou willen dat mensen, als ze wor-
den geconfronteerd met wat ik doe, mij
serieus namen. En daarbij tot hun ei-
gen kern zouden doordringen. niet to[
de mijne. Dat is wat andere schrijvers
voor mij óók doen: dat ze mij helpen -
niet zozeer om Nabokov te begrijpen,
maar om mijzelf te begrijpen."

Dat is een heel wat beperkter ideaal
dan het ideaal dat u in uw communisti-
sche tijd nastreefde, toen u een paar
jaar lid was van de Socialistiese Partij.
"Dat was ook allemaal zo naïef. Het
idee dat de wereld op jouw schouders
rust en dat het aan jou is om de wereld
te verbeteren. En als je dat niet doet,
dat het dan door jou komt dat de we-
reld verloren gaat ... Dat is toch een
druk die niet iedereen individueel kan
dragen. Ik hield het tenminste niet vol.

Gezamenlijk dragen wij die druk mis-
schien wel; een diffuus gespreide ver-
antwoordelijkheid. Waarmee ik niet
zeg dat mensen niet verantwoordelijk
zijn voor wat zij doen of denken of wil-
len, maar wel dat die verantwoorde-
lijkheid toch wel heel erg binnen ka-
ders gezien moet worden."

Ervaart u uw partijlidmaatschap nog
steeds als traumatisch?
"Jazeker. Het enige waar ik blij om
ben, is dat ik ervan geleerd heb dat er
situaties zijn die het slechte in mij acti-
veren, en dat er omstandigheden zijn
die het minder slechte of het goede in
mij wakker maken. De kunst is dan om
het ene soort situaties te vermijden en
het andere soort op te zoeken. Ik was
geen goed politicus omdat ik, als ik op-
portunistische dingen moet doen, of
groepen mensen tot bepaalde ideeën of
activiteiten moet brengen - dan begin
ik te manipuleren. Dan ben ik karak-
terloos, dus dat moet ik niet doen. Dat
moeten andere mensen dan maar doen.
En een heleboel andere mensen die dat
doen zijn óók slechte mensen. ze ma-
nipuleren, enzovoort - maar er zijn er
ook die dat kunnen zonder zichzelf
werkelijk geweld aan te doen, en zon-
der hun omgeving werkelijk geweld
aan te doen. Een man als Den Uyl kon
cOTPromissen sluiten en manipuleren,
zonder dat hij zijn eigenheid prijsgif.

I

En dat gevoel heb ik van mezelf niet. Ik
had eerder het gevoel dat ik in iets heel
modderigs aan het rondwroeten was.
Dat heb ik ook gehad toen ik bij de
Nieuwe Revu werkte, waar ik ook heel
aktief was in het organiseren van de re-
dactievorm, of in het strijden tegen een
bepaalde hoofdredacteur of weet ik
veel wat. Ik zeg niet dat mensen dat
niet moeten doen, maar îk moet dat
niet doen."

Als schrijver loopt u het minste risico?
"Natuurlijk. In de politiek word je di-
rect gemobiliseerd voor of tegen een
nieuwe snelweg, terwijl je in een roman
het punt aan de orde kunt stellen van:
moeten wij ons überhaupt verplaatsen?
Daarmee zeg ik niet dat het stellen van
die literaire vraag niet van belang is.
Alleen is het, als ik iets over winterko-
ninkjes schrijf, niet mijn bedoeling om
mensen te laten kiezen voor of tegen
winterkoninkjes, maar om ze op het
idee te brengen dat er winterkoninkjes
bestáán, en dat die óók een bedoeling
hebben met hun leven. Dat is ook de
essentie van mijn boek 'Wat wil de
koe?' l\;1ensen vragen me weleens: 'wat
wil de koe dan?' Ja, dat weet ik ook
niet. Het gaat er alleen om dat je je de
vraag stelt, want door het stellen van
de vraag neem je aan dat de koe iets te
willen hééft. Dan kom je automatisch
tot een andere benadering van de koe,
dat kàn niet anders ..Maar hoe het dan
precies moet - laten we dat in gods-
naam aan de boeren overlaten. Of aan
de minister van landbouw. Dàt is het
niveau waarop ik werk. Ik zou graag
willen dat mensen zich verbazen over
die koe die ze vanuit de trein zien. Dat
daar een wereld achter zit, waarin ook
de emoties van de koe een rol spelen.
Als mensen dat beseffen kunnen ze de
koe wat mij betreft ter plekke slachten.
Dat is dan hun verantwoordelijkheid."

Een collega-journalist kwam in een ar-
tikel over u tot de conclusie dat het bij
de vraag 'wat wil de koe?' uiteindelijk
gaat om de vraag 'wat wil de mens?'
"Natuurlijk! Die vraag lag al die tijd
impliciet achterop mijn tong, maar ik
had het niet zo geformuleerd. Dat ie-
mand dat signaleert vind ik treffend,
heel raak. Dat zijn ook de momenten
waarop ik heel mild over mensen denk:
iemand komt via jou een stap verder;
verder dan jijzelf, zelfs. Dat zijn de mo-
menten waarop ik hoop heb."



Slechte mensen kUllIZen hele goede
dil/gen tot stalui brengelI. En mensel/ die

goed zijn hele slechte dingelI.

veel relaxter sinds ik niet meer zozeer
de wereld hoef te redden. Ik was een
uitgesproken optimist in de tijd dat ik
communist was. Toen had je het per-
spectief dat de wereld steeds beter zou
worden en dat de mensheid steeds he-
ter georganiseerd zou worden. Nu had-
den \\'e toen ook wel humor, maar het
was verder een buitengewoon beladen
tijd. Ik ben van al dat optimisme uit-
eindelijk heel somber geworden. Ik kan
me herinneren dat ik, vanaf het mo-
ment dat ik uit de Partij ging, twee of
drie jaar niet gelachen heb. Zo erg was
het. "

U gelooft niet langer dat het goed af-
loopt met de wereld?
.•Die vraag stellen betekent misschien
een onvermijdelijke, persoonlijke voor-
bereiding op je eigen dood. Als je zegt:
hoe loopt het af? dan weet je: het kàn
niet goed aAopen, want voor jezelf kan
het niet goed aAopen. Met het ouder
worden leef je onvermijdelijk steeds
meer in een wereld die signalen afgeeft
van: jij hoort hier niet. Dat kan een au-
to zijn die een straat inrijdt met van die

keiharde housemuziek erin. Zo'n auro
zegt tegen mij: 'jij hoort hier niet'. Ik
zie jongere mensen - mijn eigen kinde-
ren - die in dezelfde wereld leven als ik,
maar die die signalen niet zien. Nog
niet. Maar uiteindelijk gaat de mens-
heid, waar je vroeger zoveel over na-
dacht, van de ene ramp naar de andere.
Dat is nooit anders geweest."

Zo vrolijk is uw pcssimisme dus ook
\lt'ccr niet.
"Toch wel. Ik behoor niet tot de cynici
die zeggen: hoc kun je je nou druk ma-
ken over koeien en vogeltjes, tenvijl er
op de wereld zoveel te doen is? !\:1ijn
gevol'! is eerder: als \ve ons om te be-
ginnen inspannen om goed met koeien
en andere levende wezens om te gaan,

dan kan ik me niet voorstellen dat je
vervolgens zegt: 'en laat die mensen in
Joegoslavië maar barsten'. Voor mij
begint het allemaal met het zinnetje dat
ik ooit schreef: misschien is dat bescha-
ving: het besef van andermans pi;n; en
andermans piill vind ;e bi; mensen,
maar die vind je ook bi; dieren."

Heeft u nog een utopie?
"Ik geloof dat ik in Je natuur altijd een
utopie zoek, of gezocht heb, maar ook
in het schrijven. Iets willen schrijven
dat alleen maar mooi is. Iets Jat :lIleen
maar ontroert, dat zuiver is, zonder
kwaad. ~1aar dat hestaat niet, want
wie bepaalt dat? Dat is ook het punt:
soms weet je precies waar het leven toe
dient, en dan gaat het toch nog verder.

Boeren verlangen
terug naar de stal

van de jaren '50, toen
ze op wintemvonden
nog het rammelen van
de kettingen kondel/

horen
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Ik denk dat de meeste mensen
een geweten !Jebben, en dat ze daardoor

,'ekening met elkaar !JOl/dei/

Vervolgens raak je weer de draad kwijt
- tot je weer zo'n punt bereikt. Enzo-
voort. Dat is het verschil met een ro-
man. Een roman heeft een einde, die is
af, maar het leven gaat gewoon verder.
Dat is wel mooi, maar ook weleens
heel hinderlijk."

Zult u uw schuld ten opziclue van uw
panijverleden ooit oplossen?
"Nee, dat denk ik nic[, \VeI het schuld-
gevoel, maar niet de schuld zelf. Ui[
mijn Ia~ltsre boek, 'Het meisje in het
veen', blijkt dat het nog heel virulent
aanwezig is. De \'faag die ik mij daarin
stel is: waarom rrekt die hoofdpersoon
zich dat vermoorde meisje zo aan?
\Vaarom worsrelt hij daarmee? Hij
heeft dat meisje niet zelf vermoord en
toch eigent hij zich een schuldgevoel
toe. Tocn kwam ik via mijn eigen boek
rot een dieper inzicht: die hoofdper-
soon is iemand die aan een netjes ge-
dekte tafel zit. en helemaal aan de an-
dere kant van de tafel wordt er met

soep geknoeid. En dan bloost hrj.
\'('aarom is dar? Ik denk dat dat is om-
dar hij het wel mooi vindt dat er met
die soep geknoeid wordt. Maar dat ge-
voel kan hij niet bij zichzelf toelaten.
Dat sentiment heb ik oneindig verhe-
vigd rond die moord. Uiteindelijk
komt de hoofdpersoon rot de bekente-
nis dat hij dat meisje zo mooi vond in
haar dood. De volgende srap is dan na-
tuurlijk: wat mooi is, zou je zelf ver-
oorzaakt willen hebben. En dat kan
nier. Je kunt niet zeggen van een meisje
dat vermoord is: 'dat had ik zelf willen
doen'. Dat is het conflict dat behandeld
wordt. Dat zit heel diep en dat móest ik
uiren. na al die jaren van onschuldige
stukjes in de krant, waarbij ik steeds
mooier en liever en aardiger werd."

Zegt u daarmee ook dar u het schuldig
zijn nodig heeft als een soort houvast?
"Ja. Schuld of verdriet. Laat ik het lie-
ver verdriet noemen. Want her structu-
reert wèl je hele leven, het geeft er
vorm aan."

Bent u eigenlijk niet voortdurend bezig
uw verdrier - of schuld - op te lossen
door schoonheid?
"Dat is wat ik probeer. Schoonheid is
de rol die ik betaal, de boere die ik doe.
Dan is het misschien maar goed dat ik

zo christelijk ben opgevoed, want als ik
niet schuldig was, had ik misschien
ook niets gecreëerd."

U gelooft niet in een moreel besef van
nature, zonder daarvoor het christen-
dom nodig te hebben?
"Dar geloof ik alleen omdat mensen
van nature in groepen leven. Daar
hangt ons moreel oordeel mee samen.
Ik kan me nier voorstellen dar een
mens, wanneer hij alleen op de wereld
was, een ge\veten zou hebben. Als er
rwee zijn, begint het pas. Geweten Îs
een onontkoombaar facet van ons le-
ven als sociaal dier. Het is een vorm
van gehoorzaamheid aan iers dat nier
ziclltbaar is, dat niet strafr, maar dat
zozeer verinnerlijkt is dat het he1cInaal
van jezelf is geworden." Het blijft even
stil. Tot cr een lach over zijn gezicht
glijd[, Dan zegt hij: "Wat ik werkelijk
denk, is dat de meeste mensen een ge-
weten hebben, en dat ze daardoor rc-
kening met elkaar houden. Als je beseft

hoeveel mensen er in Nederland \\/0-

nen, en hoc weinig mensen cr ver.
moord worden. We doen elkaar vcr-
bijsterend weinig aan. Dat doen we
door in hoge mate langs elkaar heen te
leven, maar als de beloning voor die
gebrekkige gemeenschapszin Îs, dat we
met betrekkelijk weinig rampen mer el-
kaar kunnen leven, dan is her feit dat
we elkaar meestal negeren niet meer zo
erg. Het maakt ons geschikter voor dit
soort leven. Met 15 miljoen honden
zouden er veel grotere aantallen \vor-
den verscheurd. En dat wij dit land met
z'n allen delen, en dan ook nog vinden
dat er ruimte moet zijn voor dieren -
want dat vindt vrijwel iedereen - dan is
dat eigenlijk nog wonderlijker."

Her vair mij in dat wc al een hele tijd
praten over liefde, zonder dat dat
woord gevallen is.
Peinzend: "Liefde voor het leven ... ja.
Verwondering, zou ik liever zeggen.
Maar misschien is dat hetzelfde. Lief.
de, verwondering, aandacht. Een hang
naar het leven, een hang om er iers van
te maken, een hang naar geluk. I\lis-
schien is dàt de reden van mijn schrij-
ven. Omdat ik vorm \vil geven aan die
eeuwige zoektocht naar geluk."

•

Soms zit het in een lach.

In een blik van verstandhouding.

Maar ahijd is er het respect,

Je waardering en her menselijke comact.

Dat vrijwilligerswerk loom,

kunnen drie miljoen NeJerianders

inmiddels beamen.

Doe ook iets.
Bel 06-899 86 00.

40 ct. p.m.

SIRE

Nieuw.
Samuel Ram.

Anarchisme, Chaos of orde ....
f.45,-

2e druk.
Samuel Ram

Anarchisme in denken en doen ...
f .45,-

Samen inplaats van f ,90,.
voor f ,80,'

Anarchisme is meer dan een
samenleving~wensdroom van
en voor idealisten of ideologen,
meentdeauteur.

Te verkrijgen bij de boekhandel
en rechtsteeks bij de uitgever

0Uilgeverii Sasserhein
Postbus 76, 9750 AB Haren Gn
Tel. 050-5349360
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Holbewoner tussen kranten, radio en tv

Cartoonist Tom:
verslaafd aan de grap

Al twintig jaar lang maakt politiek tekenaar
Tom Jansscn cartoons over brandende kwesties In

de wereld. Vier dagen per week zet hij zich aan
zijn tekentafel en broedt net zo lang op een onderwerp
tot hij een goede grap en een pakkende vorm heeft
bedacht. De volgende dag staat die tekening in de
krant. Ook de Humanist ruimt al jaren een vaste plek
in voor de cartoons van Tom.

HUMAHIST 30 NOVEMBER 19116

Tom Janssen lijdt aan een leuke vorm
van beroepsdeformatie. Schijnbaar
moeiteloos rijgt hij de ene grap aan
de andere, steeds gevolgd door een
aanstekelijke lach. De luisteraar
lacht automatisch mee en realiseert
zich daarom net te laat dat een
grap soms tegen het zere been
was. Maar de lach heeft gewon-
nen, tot groot genoegen van
Tom. Gelukkig is ook zelfspot
hem niet vreemd, zoals een
getekend zelfportret (zie
links) laat zien.

Cartoonist wilde
Tom altijd wo[-
den, al snapt hij
zelf niet waarom
het al op jonge
leeftijd zo'n aan-
trek ki ngs krach t

op hem had. Zijn
ouders ontdekten
zijn aanleg om te
tekenen en moe-

digden hem aan ermee door te gaan.
Tom: "Ze benadrukten dat het iets ei-
gens van me was, dat het een talent
was. Ze zeiden niet dat er misschien
geen droog brood mee te verdienen
viel." Zijn stijl onnvikkelde hij door
veel stripboeken te lezen en de kunst af
te kijken van zijn grote voorbeelden, de
Amerikaanse cartoonist Searle en de
Nieuw-Zeelandse tekenaar Low. Bij
gebrek aan opleiding voor politiek te-
kenaar belandde hij op de Rietveld
Academie in Amsterdam. Dit uitstapje
naar de 'echte kunst' duurde echter
niet langer dan vijf jaar. Amper van de
kunstacademie af kon hij op proef car-
toons maken voor het dagblad Trouw
en al snel werkte hij als politiek teke.
naar. Hij is er niet rouwig om dat hij
geen beeldend kunstenaar is geworden,
vindt het idee om elke dag kunst te
moeten maken zelfs verontrustend:
"Het lijkt me vreselijk moeilijk. Ik vind
het makkelijker om te tekenen over de
actualiteit. Cartoons maken is voor mij
dan ook meer ambacht dan kunst. "





Ik bell lIiet radicaal. Eli zeker
lIiet cYllisch. Ik lIoem mijll tekellillgell

liever relativerelld.

In zijn atelier aan de Prinsengracht in
Amsterdam domineren een televisie en
stapels opengeslagen kranten waaruit
Tom elke ochtend zijn inspiratie put.
Steeds wikt en weegt hij of een onder-
werp zich leem voor een cartoon. "Bij
alles vraag ik mt\ af: Is het interessant?
Zit cr een mooie grap in? \Xfanneer ik
na een paar llllr een onderwerp heb ge-
kozen, is het tijd om mijn standpunt te
bepalen en een grap of onverwachte in-
valshoek te verzinnen. Staren naar de
horizon, noem ik dat. Soms weet ik het
snel. !vlaar het kan ook een enorme
worsteling zijn, dan weet ik drie uur
's middags nog niet wat ik wil maken.
Dat worden meestal niet mijn beste
cartoons, meer gelegenheidstekenin-
gen. ~laar ik kom er altijd uit, ik heb
nog nooit een deadline gemist."

De essemÎe van een goede cartoon is de
grap, de pointe. Maar wanneer is een
grap nou leuk? ,\loeilijk te zeggen,
vindt Tom. Soms krijgt hij nauwelijks
positieve reacties op een tekening
waarover hij zelf erg tevreden is. En
andersom zijn mensen soms heel en-
thousiast over een cartoon die hij maar
matig vindt. Hij laat een voorbeeld
zien: een prent die hij maakte over de
IRT-affaire, toen de commissie-Van
Traa de criminoloog Bovenkerk ver-
hoorde. Bovenkerk stelde dat een groot
deel van de Turkse bevolkingsgroep in
Amsterdam banden heeft met de crimi-
naliteit. Op de tekening lopen twee
burgers van middelbare leeftijd op
straat. De een zegt: 'Het is toch wat, al
die allochtone jongeren in de drugs-
handel!' De ander reageert: 'In ieder
geval één arbeidsmarkt waar ze niet ge-

discriminecrd worden.'
Tom legt uit waarom hij ontevreden is
over deze cartoon: "Ik neem hier een
beetje bangig standpunt in. De mening
die ik verwoord is politiek erg correct,
maar ik sta er zelf eigenlijk niet 3chter.
Uitspraken over allochtonen liggen ge-
voelig en ik wil mensen niet onnodig
kwetsen of verkeerd worden begrepen.
Het resultaat is dan een weinig held-
haftige tekening. En juist deze cartoon
wordt vaak opniell\v gepubliceerd.
Daar ben ik niet blij mee."
Is dat zelfcensuur, rekening houden
met de gevoeligheid van een onder-
werp? Tom beaamt het volmondig.
Toch is het voor hem geen probleem.
Zo tekent hij voor het dagblad Trouw
geen hemelpoorten of andere verwij-
zingen naar religie. "Zolang ik de
ruimte krijg om zelf de inhoud te bepa-
len en mijn eigen visie te geven, vind ik
dat geen probleem. Bij Trom\' zijn ze
daar altijd heel lankmoedig in." Er is
maar één keer een relletje geweest, toen
hij het onderwerp sterilisatie had ge-
koppeld aan de maagd "''taria. Sinds-
dien worden z'n cartoons gepubliceerd
onder de kop 'Tom in zwart-wit'.

Oude tantes
Verbeelden zijn cartoons dan zwart-
wit denkbeelden? ~laakt hij harde

grappen? Tom ontkent het stellig: "Ik
ben niet radicaal. En zeker niet cy-
nisch. Ik noem mijn tekeningen liever
'relativerend'. Kritisch geëngageerd
mag ook. Ik hecht in ieder geval aan
mijn onafhankelijkheid. Dus als het zo
uitkomt, zal ik ook Greenpeace een
veeg uit de pan geven en niet alleen
grappen maken over Shell."
Wel heeft hij de neiging om conflicten
uit de weg te gaan, terwijl een cartoon-
ist soms juist het vuurtje moet aanbla-
zen. Tom grapt: "Ik wil zelfs mijn oude
tantes ontzien. Ik houd niet van kroeg-
gevechten waarbij onschuldige om-
standers worden betrokken. Iemand
als Theo van Gogh hanteert in zijn co-
lumns vaak een fileermes. Dat doet
echt pijn. Ik houd het liever bij mijn
penseel en papier."

Hij heeft niet de illusie dat hij mensen
aan het denken zet met zijn cartoons.
In het gunstigste geval zullen mensen
het als bevestiging zien van hun eigen
mening. De boodschap is ook niet de
reden waarom hij tekent. Het mooiste
is om met één beeld een heel complexe
situatie neer te zetten.

Routine

Is het leven van een cartoonist flam-
boyant? Tom begint smakelijk te la-

lil het gUllstigste
geval ziell melIselI mijll

ca,-toollS als eell
bevestigillg vall hUil. .elgell melllllg

Een tekening
waar Tom niet
tevreden over is
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Tom janssell: Het mooiste is
om met één beeld een heel complexe

situatie neer te zettell

chen. Preroogjes. "Ik kan me geen
droogkloteriger bestaan voorstellen. Ik
ben hier gewoon een holbewoner rus-
sen m'n kranten, radio en tv. Ik begin
elke dag om negen uur, maak een teke-
ning en ga naar huis ..Met af en toe een
uitstapje naar de bittertafel. Daar hoor
ik wel eens wat over het echte leven; ik
maak zelf nooit wat mee. Het is een en
al routine, en roch is dit het leukste wat
ik me kan voorstellen. Ik ben eraan
verslaafd om een goede grap bij een
onderwerp te verzinnen. En cartoonis-
ten zijn enorme individualisten. Ik
moet er niet aan denken om veel onder
de mensen te zijn. Of naar het Binnen-
hof re moeten om zelf met politici te
spreken. Ik zou ze nog aardig gaan vin-
den!"

Tom hoopt zijn vak van politiek teke-
naar nog lang uit te oefenen. Niet al-
leen om het geld, maar vooralomdar
hij van zijn werk houdt. Hij gruwt
zichtbaar bij het idee dat de kranten
eens tegen hem gaan zeggen: wc willen
met een andere tekenaar in zee. "Dat
lijkt me zeer pijnlijk." Voorlopig hoeft
hij zich echter weinig zorgen te maken,
zijn ster is rijzende. Z'n cartoons ver-
schijnen regelmatig in buitenlandse

bladen en enkele van zijn tekeningen
staan in de geschiedenisboeken die op
school worden gebruikt. Redenen ge-

noeg om trots op z'n werk
Tom: "Trots? Trots ben ik
dochters en m'n zoon."

Een favoriete
cartoon van Tom:

Arafat aan de onder-
hamlelillgstafel.

te zijn?
op m'n

•
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Evert Wassellaar

Verticaal
1 wandeling, 2 porder, 3 meel, 4 til, 5 de-
menti, (-)vertrouwen, 8 energiek, 9 meer, 10
air, 15 zeem, 16 wijs, 17111cifer, 18 Pers, 21
onmin, 22 arts, 23 eerst, 26 Tros, 28 net, 30
t'AP.

Horizontaal
3 moet, 5 Deventer, 7 edelman, 11 immor-
tellen, 12 ei, l3 reder, 14 onkruid, 15 zege,
17 liturgie, 18 pijp, 19 es, 20 actie, 21 op-
maker, 24 non, 25 Est, 27 Fin, 29 monter,
31 as, 32 slot, 33 ratten.

Oplossing cryptogram
oktobernummer

7 Familie van I vert.? (12)
II Explosie die een kleur feller maakt. (4)
15 Blauwe rivier. (5)
18 '\leezingen omdat men het ermee eens is.

(9)
Langdurige eigenschap. (6)
Schouwspel van twee meisjes. (6)
Werd netzomin als Keulen in een dag ge-
bouwd. (4)

23 Dier (geen vis) met schrijfgerei. (7) .
28 Wat hierin ligt spreekt vanzelf. (4)
29 Ouderwetse vluchtheuvel. (4)

CRYPTOGRA
~ ;- 'j""'- •••• I

5 •
7 ,y ,y11 11

18 I. I
,y ,y11 11

10

,y ..y 11

11 11
I" - 13

" 15 ,y
- 11I. H 18 I.

1'0 21

22 '3 ,.

125

,y ,y -

"'"-
11 !l,. 27 '8 ,.

,y ,y- 11 ;,
30 I

orizontaal
5 Strijd die begint met zoenen. (13) - "'"- - -8 Artistiek eetgereI. (9)
9 Bihherig dier. (5)
10 Gezamenlijke opleiding? (13)
12 Kerend getij. (4)
13 Hier kunt ti beter niet buiten raken. (6)
14 Als dit van zijde is kan je leven er van af-
haogen. (7) 19

16 la opdracht (1+1); in Italië. (2) 21
17 Bij erge kou kan men in dit metaal veran- 22
deren. (6)

20 Tilt, maar niet dan na afwachten. (5)
22 Poezenliefkozing. (3)
24 Vogel die in de war is van 26. (5)
25 Gave, waarvoor geen (kunst-)academie op~

leidt. (11)
26 Serieuze jongen. (5)
27 Kooplui leert u bij het scheiden hiervan

kennen. (5)
30 Plaats voor een aanvoerder. (10)

Verticaal
1 Onecht familielid. (11)
2 Hiervoor zijn minstens twee mensen nodig.

(10)
3 \XTiehierin genomen wordt deelt een ge-
heim. (10)

4 Dit lijkt kapot, maar dient juist ter voorko-
ming daarvan. (10)

6 j\liddel om hogerop te komen. (4)

H
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Zoveel hoofden,
zoveel zinnen
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Vlucht voor de dood
of leren sterven?
Op zondag 10 november
praat Paul van Tongeren
over de vraag of het streven
van mensen naar Icvensver-
lenging geen vlucht voor de
Jood is. \'{'aarom willen we
eigenlijk leven (en verder le-
ven)? Paul van Tongeren is
verhonden aan de faculteit
der wijsbegeerte van de Uni-
versiteit in Nijmegen.
Plaats: Wijkcentrum Dc
Schakel, Archimedesstraat 9
in Nijmegen. Tijd: van
14.00 rot 16.00 uur. Zaal
open om 13.30 uur. Meer
informatie: 024-3441091.

11.00 uur 'Kennemer Prins'
Alkmaar: 'Van verspiller tot
vrek'. Het vrekkcnpaar Bob
van Eeden en Hanneke van
Veen verrellen hoe het is om
zo zuinig mogelijk te leven.
Een geheel verzorgde lunch
maakt deel uit van deze bij-
eenkomst. ~leer informatie
en aanmelding: 072-
5124108.

Wilt u deze vergadering
bijwonen? Bel dan:
030-2392100.

voorstellen die zijn bin-
nengekomen. Voorts zal
een aantal voortgangs-
rapportages plaatsvinden,
o.a. over de vcrenigings~
structuur, de discussie
impliciet-expliciet en het
Humanistisch Centrum
voor Levensvragen.

Verslavend lekker &
nooit genoeg

In het kader van dit project
zijn er in Alkmaar en Den
Helder de volgende bijeen-
komsten:
- Donderdag 7 november
20.00 uur 'Du passage'
Alkmaar: 'Groei en geld-
systemen' .•\Iet medewer-
king van \'{'illem Hoogcil-
dijk, coördinator project
moderne economie en lid
van de stuurgoep van de
NCDO-werkgroep Soci-
aal beleid van het Kritisch
Landbouw Beraad en van
het Europese ncnverk
voor economische zelf-
hulp en locale ontwik~
keling.

- Zondag 1 december 14.30
uur 'De Beuk' Den Hel-
der: 'Vrije tijd en duurza-
me recreatie: hoe ver moc~
ten \ve gaan?'. Deze twee
bijeenkomsten worden in-
geleid door Flora te Riet,
medewerkster van het Ni-
von.

- Zondag 15 december

Op het programma staan
de jaarverslagen en be-
leidsplannen van het Hu-
manistisch Verbond en
zijn werkstichtingen als
ook de jaarrekening over
1995 en de begroting over
1997. Verder staan op de
agenda: de invulling van
vacatures binnen het
hoofdbestuur, een voorstel
tot revitalisatie van het
Humanistisch Perspectief,
en eventueel nog andere

•
schriftelijke toelichtingen
bij een aantal onderwerpen
die voor de ALV zijn ge~
agendeerd en met nadere
verduidelijkingen in de ALV
zelf tracht her hoofdbestuur
op landelijk niveau, dus
voor het geheel van de le-
den, de koers re zenen in de
\'\:etenschap dat sommigen
zich naar hun strikt indivi-
duele opvaning daarin niet
zullen kunnen vinden. Dat
is volstrekt legitiem en aan-
vaardbaar. Maar juisr als
men vrijwillig deel uitmaakt
van een grotere gemeen-
schap is één van de voor-
\••..aarden het vermogen tot
aanvaarden van meningen
die kennelijk door een rui-
me meerderheid wel wor-
den gedragen. Daarover
hoeft niet per se te worden
gestemd.
In die geest hopen wij dat
de aanstaande Algemene
Leden Vergadering op 30
november zal verlopen.
J\len kijkt ook van buiten
regen ons aan.

Namens het hoofdbestuur
JooP Puls, algemeen secre-
taris

Zo'n uitlating zou dit ru-
briekje kunnen betreffen.
.\laar cr wordt iets anders
bedoeld. \Xlij hebben alweer
l'en aamal weken de regio-
bijeenkomsten achter de rug
en opnicU\v is ons opgeval-
len hoc tegen vele onder-
werpen [Oraal verschillend
wordt aangekeken. Als er
één vereniging is die uit in-
dividualisten bestaat, die
zich ook het liefst als zodJ-
nig laten kennen, dan is het
wel her Humanistisch Ver-
bond. En (schrik niet) daar-
voor is de humanistische be-
weging er ook, want zij
biedt een ieder de ruinne
zich levensbeschouwelijk te
gedragen zoals men dat wil,
maar toch niet helemaal on-
begrensd.
Is dar individualisme een
\....aardevolle factor, die op
zich. een beetje paradoxaal
misschien - juist tot 'vereni-
ging' bijdraagt, het is ook
ecn weerbarstig gegeven
wanneer her Humanisrisch
Verbond zich naar bui ren
wil preseoreren. \X'anr een
beweging, die als geheel
meer wil doen en bereiken
dan uirsluitend mer elkaar
in klein verband plezierige
dingen re doen moet een be-
hoorlijke mate van homoge-
niteit, dus van samenhang
en eensgezindheid, uitdra-
gen wil men anderen 'mee
krijgen'.
Die homogeniteit, die sa-
menhang moet in de eerste
plaats uitgestraald worden
op lamlelijke bijeenkolll-
sten, die ook door buiten-
staanders en de pers worden
bijgewoond en ook bij an-
dere publieke meningsuitin-
gen.
J...1ethet 'vraag en aor-
woordspcl' in dt, al genoem-
de regiobijeenkomsten, met
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Het milieu

Op maanJ<1~ 1I november
houdt mcvrou,\' J.c. van
Noordwijk-van Veen, bio-
loog, humanist en actief
voor milieuhygiëne en na.
ruurbcschenning, een lezing
over dl.' natuurlijke ontwik.
kdingcn op aarde en dc in-
vloed van de mens daarop.
Plaats: De j\ kent, Zuider-
parkweg, 's-Hertogenbosch,
aanvang 20.00 uur .•\kef
informatie: 073-6415677
(~larjan van der Busse).

De goede ouderdom
Op dinsdag 12 novcmber
houdt Rob Houtcpctl, do-
cent Gezondheidsethiek en
\X'ijsbegccrtc van de Rijks-
univl..'rsircir Limburg een
voordracht over ouderen als
gelijkwaardige burgers met
recht op ;1JIH.bchr voor hun
specifieke mogelijkheden en
beperkingen. Toelichting
aan de hand V<ln hisrorischc
voorbeelden. Plaats: Ge~
meensehapshuis 'De Kol'''
Ambachtenlaan 1, Breda.
Aanvang 20.00 uur. Meer
informatie: 076.5211966.

Geestelijke verzorging
Op zondag 17 novemher
houdt !\larjon RagetIie,
geestelijk raadsvrouw, een
lezing over de dagelijkse
praktijk van haar werk en
haar overwegÎngen daarbij.
Plaats: Dienstencentrum
"Schapenkamp", hoek
Schapenkamp/Groest, Hil-
versum, aanvang 10.30 uur,
zaal open 10.00 uur.

HV~cafë

Schrijven, therapeutisch he~
geleiden, politiek en milieu.
Dat ell nog meer verenigt
Ann Philipsen in zich. Zij is
op maandag 18 november
de spreekster in het HV-
café. \'(!ar dragen deze as-
pecten bij aan de zingeving
in haar leven. Vanaf 20.00
uur, Cafe de la Station,
Stationsplein 9, Roermond.

Mirad
'\laandag, 1R november:
indringend mini-theater van
Ad de Bont, gespeeld door
Rennv van \X'eert en
\XIille~ van l.eer onder
regie van \,(!il ter Horst.
Voorstelling in samenwer~
king met
Vluchtelingenwerk
Nederland en het Kunst &
Cultuurinstituut Drenthe.
Plaats: Cultureel Centrum
'De Tump', Groencweg la,
Ruinen, aanvang 20.00
uur. ~leer informatie:
0528-251592.

Informatie
Op dinsdag 19 november
houdt Philippe Bre)', docent
informatica & ethiek aan
de TU Twente, een inlei.
ding met het accent op de
problematiek van de priva-
cy en de tweedding tussen
diegenen die weUniet toe-
gang hebben tot informa.
ticnet\ ••..erken. Aanvang:
20.00 uur. Plaats:
Brandpunt, Turfmarkt 58
te Gouda. Inlichtingen:
0348-401753.

Nieuwe uitvaart~
rituelen
Op donderdag 21 novem-
ber vindt op de Hogeschool
Venlo een symposium, een
beurs en discussie over nieu-
we uitvaartrituc!en plaats.
:Yledewerking verlenen mu-
sici, kunstenaars (grafmo-
numenten, bloemsierkunst,
gedenkstenen, urnen) uit-
vaartondernemers en de hu.
manistische uitvaartbegdei-
ding. Bert Boclaars leidt de
discussie. Meer informatie:
Paul Paulusma, tei. 077-
3543312.

Actieve tolerantie
Op zondag 24 november
spreekt Aad van Oosten,
oud-ho()fdbestuurslid, over
:1ctieve tolerantie. Aan de
hand van voorbeelden en fi-
losofische doorkijkjes zal
hij het begrip nader toelich-
ten. Plaats: Het Centrum,

Kalksteeg 16, Arnhem, aan.
vang 14.00 uur. Meer infor.
marie, 026-3649378.

Kinderen van oorlog
Onder de titel 'Kinderen
van de oorlog' organiseert
HV Afdeling Heuvelrug-
Krommerijn een lezing op
zondag 24 november.
Spreekster is Jacqucline Bo.
nekamp, Humanistisch
Raadsvrouw. De lezing zal
gaan over kinderen van ou-
ders met een oorlogsverIe.
den: Joodse ouders, ouders
die in een Jappenkamp heb~
hen gezeten, verzetsouders
of ouders die lid waren van
de NSB. Plaats: de Recre-
atiezaal van Park Boswijk,
Bo~",..'ijklaan, Doorn. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang
voor leden f 2,50 en voor
niet-leden f 5,- (incl. koffie
of rhee).

Pesten op school
Op maandag 25 november
spreekt Yvonne de Jong,
docente bij de Stichting Spel
en OpvoedingsH)orlichting
in Den Haag, over pesten,
wat dat is, \vat je eraan
kunt doen en welke rol ou~
ders en leerkrachten kunnen
spelen. De lezing maakt deel
uit van de crc1us 'Agressie,
ja (on)naruurlijk'. Plaats:
DSHB Verzorgingshuis,
Vorrinkplein 99, Delft.
f\.,leer informatie: 015-
2566024 (Wil van de
Broek) of 015-2158464
(Trudr van Iperen).

Inleiding in het
humanisme
Dit najaar verzorgt J.
Hoogervorst weer een cur-
sus 'inleiding in het huma-
nisme'. Er is veel gelegen-
heid voor discussie. De cur-
sus wordt gehouden op drie
maandagavonden: 25 no-
vember, 2 december en 16
december, steeds om 20.00
uur. Plaats: Speerstraat 9,
Amsterdam. Kosten, inc1u-

sief lesmateriaal: f 45,00.
Aanmelding, 020-6763712
(van 10.00 tot 12.00 uur) of
schriftelijk bij HV Amster.
dam, Speerstraat 9, 1076
XM Amsterdam, onder ver-
melding van 'cursus huma.
nisme Iloogervorst'.

Elektronische
snelweg
Op zaterdag 30 november
viert het Humanistisch Ver.
bond in Groningen zijn 50-
jarig bestaan met een sym-
posium over 'Humanisme
op de elektronische snel-
Wl..'g:\vaarde(n)vol of waar-
de(n)loos?'. Meer informa-
tie van maandag tot en met
vrijdag van 10.30-13.00
uur op 050-3128750.

Atheïsme in discussie
Op zondag 8 december
spreekt Jan Vis, voorzitter
van De Vrije Gedachte, over
atheïsme en de geschiedenis
van de 140.jarige vrijden-
kersbeweging. Plaats: De
Schakel, Archimedesstraat
9. Nijmegen, aanvang
14.00 uur. ~let,.'r informatie:
024-3605207 (Hilde van
Vlaanderen) of 024-
3441091 (Berrie Verhoe-
ven).

Socrateslezing 1996
Op dinsdag 10 december
zal Cox Habbema de der-
tiende Socrateslezing hou-
den. Zij zal spreken over de
maatschappelijke functie en
Je maatschappelijke positie
van theater heden ten dage.
De lezing word[ van com-
mentaar voorzien door
Hans van den Bergh (cOl.
hoogleraar taal- en letter.
kunde aan de Open Univer-
siteit). Verder is er toneel-
spel vall theatergroep De
Nieuw Amsterdam. Ida
Jongsma. directeur van Ho-
tel de Filosoof, is voorzitter.
Aanmelding door overma-
king van f 15,- (voor niet.le-
den f 20,-) per toegangs.
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020-6262620

HOUD JE KLEP DICHT!
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Op donderdag 21 n()vem~
ber is in de Hogeschool
Venlo een symposium, een
beurs en discussie over nieu~
we uitvaartrituelen. "'lede-
werking verlenen verschil~
lende musici, kunstenaars
(grafmonumenten, bloem~
sierkunst, gedenkstenen, ur-
nen) uitvaartondernemers
en de humanistische uit-
vaartbegcleiding. Rert Boe~
laars, o.m. medewerker bij
de HOS, leidt de discussie.
Informatie: Paul Paulusma,
tel. 077-3543312.

Nieuwe uitvaartritu-
elen

Humanisme op de
elektronische snel.
weg

Op zaterdag 30 november
viert het Humanistisch Ver-
bond in Groningen zijn 50~
jarig bestaan met een sym-
posium over 'Humanisme
op de elekrronische snel-
weg: waarde(n)vol of waar-
de(n)loos?'. Meer informa~
tic van maandag toe en met
vrijdag van 10.30- 13.00
uur op telefoon 050~
3128750.

Schoon genoeg van al die reclamefolders?

Plak de GRATIS sticker op uw
brievenbus

Haal 'm bij uw gemeente of bel de
MilieuTelefoon:

De informatiemaat-
schappij
Op dinsdag 19 november
organiseert HV ,,"'lidden-
Holland een avond over de
in formatiemaa tscha ppij,
vooruitlopend op de lande-
lijke hoorzitting op 2S ianu~
afl,

Dr. Philippe Brey, docent
informatica & ethiek aan de
TU Twente, houdt een inlei-
ding met het accent op de
problematiek van de priva-
cy en de tweedeling tussen
diegenen die wel/niet toe~
gang hebben tor informatie-
netwerken.
Aanvang: 20.00 uur. Plaats:
Brandpunt, Turfmarkt 58 te
Gouda. lvieer informatie:
tel. 0348-401753 ..

•
Ann Philipsen

Schrijven, therapeutisch be~
geleiden, politiek en milieu.
Dat en nog meer verenigt
Ann Philipsen in zich. Zij is
op maandag 18 november
de spreekster in het HV.
cafe. \Xlat dragen deze as~
pecten bij aan de zingeving
in haar leven. Vanaf 20.00
uur, Cafe de la Station,
Stationsplein 9, Roermond.

Fi losofi ecursussen
'Filosofie voor een breed
publiek' - onder deze [itc!
organiseert HV Friesland
sinds 1992 regelmatig bij-
eenkomsten. In het najaar
van 1996 gaat de vijfde c}"~
dus van zes lezingen van
start. Alle lezingen van de
vier voorgaande jaren zijn
samengevat en uitgebracht
in de vorm van brochures.
Het betreft de volgende uit~
gaven: boekjes la en Ib
(over algemene thema's uit
de filosofie): per deel f 7,10,
samen f 12,80; boekje 2
(over autonomie): f 12,50;
boekjes 3a en 3b (over zin-
geving): per deel f 7, 10, sa-
men f 12,80 en tot slot
hoekjes 4a en 4b (over
vooruitgang): ook weer
f 7,10 per deel en samcn
f 12,80. De serie van 7
boekjes in één keer besteld,
kost u f 42,50. U kunt deze
boekjes bestellen door over~
making van het verschlildig~
de bedrag op giro 857558
t.n.v. HV Leeuwarden te
Giekerk o.v.v. de gewenste
boeknummers. Voor mcer
informatie: Ron l\.:luijzer,
Nieuwe HollanJt'rdijk 13,
8932 ES Leeuwarden,
tel. 058.2126162.

formatie in het winternum-
mer van de Humanist.

De goede ouderdom
Op dinsdag 12 november
houdt Rob Houtcpcn, do~
cent Ge7,ondheidsethiek en
Wijsbegeerte van de Rijks-
universiteit Limburg een
voordracht over ouderen als
gelijkwaardige burgers met
recht op aandacht voor hun
specifieke mogelijkheden en
beperkingen. T oclichting
aan de hand van historische
voorbeelden. Plaats: Ge-
meenschapshuis 'De Koe"
Ambachtenlaan I, Breda.
Aanvang 20.00 uur. Meer
informatie: tel. 076~
5211966.

Betekenis feestdagen
Op 16 december stelt zich
de vraag: wat Joe ik met het
feest en wat doet het feest
met mij. Over het thema
'welke betekenis ken je toe
aan feestdagen' wordt een
speelse discussie gevoerd,
waarbij plannen maar ook
herinneringen aan Je orde
zullen komen. Locatie: Café
Je la Station, Stationsplein
9, Roermond. Aanvang
20.00 uur.

kaart op giro 582293 ten
name van stichting Socrarcs
te Urrt'chr. O.V.\'. 'Socratcs-
lezing 1996' en het gc\vcns.
te aantal kaarten. Het adres
op de ovcrschrij\'ing geldt
als verzendadres. Tm'gangs-
kaarten worden eind no-
vember versruurd. Gezien
de re verwachten belangstel-
ling is tijdig reserveren drin-
gend gewenst. Plaats: de
Rode Hoed, Amsterdam,
aanvang 19.30 uur. Meer
informatie: tel. 030-
2392100 (Andrè Hielke-
ma).

Knipselkrant drugs
De afdeling Alkmaar/Dcn
Helder organiseert op 27 fe~
hruari een symposium over
'het reguleren van drugs'. In
verband hiermee is een
knipselkrant gemaakt met
boeicnde artikelen uit kran.
ten, tijdschriften en week~
bladen. U kunt deze krant
bestellen door f 4,50 (ko~
pieer~ en verzendkosten)
over te maken op giro
617989 ten name van Pen~
ningmeester HV, Hergerweg
IS, Alkmaar, onder vermel~
ding van 'drugs'.

Vrouwen/ma n nendag
Op 8 maart gaat de \xrerk~
groep Humanisme-feminis-
me met vrou\ven en manncn
over de bevindingen van de
\Verkgroep in discussie. Be~
langstcllcnde HV-ers, hou
die dag alvast vrij. ~lcer in-
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Soms zit het in een lach. In een blik van verstandhouding.
Maar altijd is er het respect, de waardering cn

het menselijke contact. Dat vrijwilligerswerk loont,
kunnen drie miljoen Nederlanders inmiddt'ls beamen,

Doe ook iets. Bel 06 - 899 86 00.
40<'1. p.m

SIRE

~akkenvuller - Schoftelaar -levensliedzanger
~olstoelduwer - Moppentapper - Wiswasser
Soe sche er - Krijtstreeptrekker - Klaarover
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De vrijwilliger. onz~ s.amen!e-ing drUit er

op. Meer dan ~en kwart van de voh./a\senen in

Nederland Zet zich belangeloos in voor de

m~demen\. On~taald en on~taalbaar .••.erk.

Instellingen in sport. politiek. gezondheidszorg

en andere \ectoren die dag in dag uit r~kenen op

d~ inzet van 2.7 milj~n vrijwillige"

Aan de bcddvonning van de;::e bi:langrijke

factor in de \amenleving .•••ordt op 7 decem~r,

Internationale VrijwilligeMag, e-co sympo\ium

ge .•••ijd. Nederland\C' Organis.atiC'li Vrij.••.illige".

.•••erk (NOV) .••.erpt op deze- dag in s.amen.•••erking

met SIRE de- vraag op: hoe Khattco journalisten

NOVEMBER 1996

de maatKhappdijke betekenis in van he-t vrij.

.•••illi8ers .•••erk~

Het sympo\ium maakt de balans op van ~~n

jaar SIRE-campagn~ 'VriJwilligen .•••erk d~ je nkt

voor niet\', SIRE maakt de resultaten b~k~ndi de

NOV-mediaprijs 1996 wordt uitg~reikt aan een

lokal~ of regional~ omr~p di~ e-~n aansprekend

en e-ven.•••ichtig be-dd heeft gcsch~tsl van het

vrij.•••illigers .•••erk. Paul \X!ilt~man 'columnt' over

cyni\me in de journalistiek; Slaats\ecrelari\

Aad Nui\. Ed Nijpds (WNF). Fons van WC'literloo

(SBS6) en Hans Verpl~g (NV) di\OJuiè!ren.

Symposium
Berichtgeving in balans

• Zaterdag 7 december 1996
• Hoofdkantoor Rabobanlt Utrecht
• van 10.00 tot 12.30 uur

Toeil"9 vrijYOOfjoumar,S'.enllll pubkUflSmed~rUrs

en voorlich'letlivan org&nisatles doemel ~1erIi wenen.

AeM>elde<l viii NOV, Iel. OJJ .231 $ .•.•.

Vrijwilligerswerk doe je niet voor niet •.



Vrijheid, rechtvaardigheid en respect voor menselijke
waardigheid. Het Humanistisch Verhond draagt deze
waarden uit door zich stcrk te maken voor hct recht op
zelfbeschikking, voor gelijke behandeling, voor mcnsen~
rechten. Door het bevorderen van maatschappelijke dis-
cussies over medische ethiek, de vluchtelingenprnblcma-
tiek en het consllmpticvraagstllk. J\laar ook door bij.
voorbeeld in l-ickenhuÎzen en gcvangenissen gt'cstclijke
verzorging te bieden.
Pasklare antwoorden heeft het Humanistisch Verbond
niet, wel een inspircrende visie en kritische vragen.
Hieronder drie rnogdijkhcdell om kennis te maken met
het HUI1l;lnistisch Verbonu.

Abonnee op de Humanist
Een jaarnbonncmcnt kost u slechts f 42,50. Hiervoor
ontvangt II negen nummers per jaar. waaronder een
dubbdJik themanummer (dccember/januari). \'<'ilt ti
eerst kennismaken met de Humanist, dan is een prod-
abonncment ook mogelijk (3 nummers voor f 10,-).
Voor een abonnement in het buÎtenland bet:'lalt u
f 67,50 per jaar.

Donateur van het
Humanistisch Verbond
U hent al donateur van hct Humanistisch Verbond voor
f 35,- per jaaf. Uw financiële bijdrage is van groot be-
lang nu de O\'erheid elk jaar minder subsidie verstrekt
(.'n andere inkomsten niet meer groeien. Als donateur
ontvangt u tcnminste twee keer per j~lar informatie,
waarbij één keer een nummer van de Humanist.

Lid van het
Humanistisch Verbond
Met ingang van 1 januari 1996 hedraagt de minimum-
contributie f 85,.; een hogere bijdrage is natuurlijk wel-
kom! Leden met een minimul11.inkomen betalen
f 50,-. Jongeren tot 27 jaar betalen slechts f 35,- per
jaar. Bij het lidmaatschap van het Humanistisch Ver-
bond is de Humanist inbegrepen. Per lid kan één per.
50011 op hetzelfde adres kiezen voor ecn gratis medclid-
maatschap (zonder Humanist). Als u eerst mcer infor.
matie wilt, kan dat natuurlijk ook.

Wij hopen u als abonnee, donateur of lid te mogen be-
groeten!

Verras
iemand met
een cadeau-
abonnement
op de
Humanist!

Kent u iemand
die de Humanist
graag zou willen
lezen? En wilt u
hem of haar een
jaarabonnement van f 42,50
schenken? Vraag dan snel de
kaart aan waarmee u familie,
vriend(in), kennis of buur kunt
opgeven. Op de kaart is ook
ruimte voor een persoonlijke
,"'ens of boodschap aan de
ontvanger van het cadeau. Eén
telefoontje naar het Humanistisch Verbond IS

genoeg: 030-2392107.

De Humanist: een blad dat prikkelt
tot nadenken en inspireert tot keuzes

Het volgende nummer is het
speciale winternummer en gaat helcmaal

over het thema 'verlics'
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Wanneer financiële zaken
een probleem zijn ...

De meeste c1iënrcn komen bij Protecta terecht via
bemiddeling van instanries, bijvoorbeeld door
instellingen voor de thuiszorg. Prorecta richt zich,
als \\'l'rkstichting van Iluillanitas, op dienst-
verlening voor lederecn die daar behoefte aan
heeft, zonder enig onderscheid. Dl.: cliënten zijn
dan ook een redelijke afspiegl"ling van de gehele
bevolking.
j\;Icerinformatie ()l!el"wat Protecta uoor 11of
iemand iJl Ul{Iomgel'iJIg kaH hetekel1C11kUilt lf uia
ol1dershli.1Ilde hOH amlliragell.

Prorccra is een werksrichring van de vereniging
HUlllaniras. Zij treedt op als beheerder of bewind-
voerder van inkomens en vermogens van mensen
die zelf niet (meer) in staat zijn hun financiële
zaken fl" organiseren. Zij doet dit op basis van een
mer de c1iënr vrijwillig gesloten contract, of in
opdracht van een k:11ltol1rechrer.

PrOfeeta kan ook een rol spelen bij nalatenschap-
pen, bijvoorbeeld wanneer zij per testamcnr als
cxcclltcur-[csramcnrair wordt aangewezen. Of
omdat ze door erfgenamen wordt aangewezen als
gevolmachtigdt, bij het beht'cr van ("enonverdeelde
boedel. Deze werkzaamheden worden dan verricht
tegen het gebruikelijke tarief.

Voor sommige mensen is het regelen van
hun financiële zaken een probleem
(geworden). Vanwege een geestelijke of
lichamelijke handicap. Of bijvoorbeeld
vanwege bun leeftijd. In dat geval kan
men een beroep doen op de stichting
Protecta.

het Humanisme
warm hart toe?

~\Iaak dan kennis met het Steunfonds HUI11.1nisme.
Hct Stcunfonds zamclt geld in voor het Humanistisch
Verhond. Actief werven is nodig. \'('ant het geld dat
het Verhond krijgt uit contrihuties en suhsidies is
niet voldoende 0111 de velc activiteitcn te financieren.

Draagt u
een

~

/\ STEUNFONDSf ti Humanisme

Twee maal per jaar organiseert het Steunfonds
dan ook een gcldwervende actie. Daarnaast
\vorden schcnkingen en legaten verworven.

!\.laar het Steunfonds doet meer. Het treedt
bijvoorbeeld ook op als executeur-testamenrair.
Als u het humanisme postuum wilt steunen.
kunr u de uitvoering van uw nal;1fenschap over-
laten aan het Steunfonds. Voorwaarde is dan
wel Jat het fonds een tl"gaat of erfstelling krijgt.

stielJti,l.J/l'ROTECTA
U'crkstic/)till/T I'a" Hllm""itas

Een groot deel van de inkomsten draagt het
Steunfonds direct af aan het Humanistisch
Verbond. Een deel wordt gespaard en door hl"t
Steunfonds belegd om te zorgen dat het
Verbond ook op lange termijn kan blijven
werken.

Ja, ik wil graag meer informatie over:

Steunfonds Humanisme

;...•.
Deze bon in een envelop zonder postzegel sturen naar: .~.
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 2181,3500 va Utre,.<

Het Humanistisch Verbond strijdt voor een
humane, tolerante samenleving. Betrokkenheid
bij die missie kenmerkt de donateurs van het
Steunfonds. Sommigen zijn lid van het HV,
anderen willen dat juist niet. "laar het zijn
;ll1el11aalmensen die willen bijdragen aan het
instandhouden van de traditie van vrijheid,
verbondenheid en verdraagzaamheid.
\Vilt 11{J(Jk hieraan biidragcn? Stort dan een gift
0/) giro 6168 t.ll.U. Steunfonds Humanisme te
Utrecht. Öf uul de nCl'cnstaande bOll il1uoor
meer informatie.

Protecta

Beide organisaties

Naam:

Adres'

Postcodelwoonplaats:

M-
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