


STEUNFONDS
Humanisme

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid

Bij een overlijden moet er snel heel veel
geregeld worden. Dat gaat vee! gemakkelij-
ker als u zelf al maatregelen heeft geno-
men. Maar veel mensen vinden het moeilijk
of onaangenaam om zulke maatregelen te
treffen,

Het Steunfonds Humanisme heeft betrouw-
bare, ervaren mensen die u kunnen helpen.
Als uw executeur-testamentair bespreken ze
met u hoe uw laatste wil er uit moet komen
te zien. En uiteindelijk dragen ze ook zorg
voor punctuele uitvoering,

Het Steunfonds Humanisme is opgericht
door het Humanistisch Verbond. Het
Humanistisch Verbond strijdt voor een
humane, tolerante samenleving.
Vraag gerust meer informatie, telefonisch..e,,/ op nummer (030) 23921 00 of met deV onderstaande bon.

(\
JA ik wil meer informatie over een executeur-testamentair van het Steunfonds Humanisme.

naam

adres

pc I plaats

telefoon

Vrijheid, rechtvaardigheid en respect voor
menselijke waardigheid. Het Humanistisch
Verbond draagt deze waarden uit door zich
sterk te maken voor het recht op zelfbe-
schikking, voor gelijke behandeling, voor
mensenrechten. Door het bevorderen van
maatschappelijke discussies over medische
ethiek, de vluchtelingenproblematiek en het
consumptievraagstuk. l\.1aarook door bij-
voorbeeld in ziekenhuizen en gevangenissen
geestelijke verzorging te bieden.
Pasklare antwoorden heeft het Humanis-
tisch Verbond niet, wel een inspirerende \'i-
sie en kritische vragen.
Hieronder drie mogelijkheden om kennis te
maken met het Humanistisch Verbond.

Heeft u uw geliefde via Internet ontmoet, of bent u net weer
alleenstaand omdat u meer naar het beeldscherm dan naar uw partner
keek? Bent u af en toe geneigd de staart van uw muis te trekken, of bent
u zo iemand die genoeglijk met een boekje in een hoekje zit en niets van
computers moet hebben? Ziet u de digitale toekomst somber in, of
komen uit de computer juist talrijke zegeningen voor de mens voort?
Hier is de kans om uw frustraties van u af te schrijven, of uw
liefde voor de computer te betuigen. Beschrijfop een originele en
prikkelende manier uw relatie met de computer of uw visie op de
digitale toekomst en maak kans op de hoofdprijs van f 1000.- en
publicatie van uw essay in het tijdschrift Intermediair.

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Steunfond<; HumanÎ<;me, Antwoordnummer 2781,3500 va Utrecht.

~l
ensentaal?

De computer, machine of lawine?

Vraag de folder aan:
Humanistisch Verbond, Postbus 114, 3500ACUtrecht.
Telefoon: (030)239 21 92 of (030) 239 2107, e-mail: hv@euronet.nl.

'XUitgeSCh,"ven doo. het Humanistisch Ve.bond

"
Abonnee op de Humanist
Een jaarabonnement kost u sledlts f 47,50.
Hiervoor ontvangt u negen nummers per
jaar, waaronder een dubbeldik themanum-
mer (december/januari). Wilt u eerst kenni-
smaken met de Humanist, dan is een proef.
abonnemenr ook mogelijk (3 nummers voor
f 10,.). Voor een abonnement in het buiten-
land betaalt u f 75,- per jaar.

Donateur van het
Humanistisch Verbond
U bent al donateur van het Humanistisch
Verbond voor f 35,- per jaar. Uw financiële
bijdrage is van groot belang nu de overheid
elk jaar minder subsidie verstrekt en andere
inkomsten niet meer groeien. Als donateur
ontvangt ti tenminste twee keer per jaar in-
formatie, waarbij één keer een nummer van
de Humanist.

Lid van het
Humanistisch Verbond

Met ingang van 1 januari 1996 bedraagt Je
mininlllm.conrributie f 95,.; een hogere bij-
drage is natuurlijk welkom! Leden met een
minimum-inkomen betalen f 55,-. Jongeren
rot 27 jaar betalen slechts f 40,- per jaar. Bij
het lidmaatschap van het Humanistisch Ver-
bond is de Humanist inbegrepen. Pcr lid kan
één persoon op hetzelfde adres kiezen voor
een gratis medelidmaatschap (zonder Hu.
manist). Als u eerst meer informatie wilt,
kan dat natuurlijk ook.

Wij hopen ti als abonnee, donateur of lid te
mogen begroeten!
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PAGINA 12

Zwart en wit op de werkvloer
Bedrijven nemen steeds vaker allochtonen
in dienst - omdat hun fatsoen hen dat in-
geeft, of om puur commerciële redenen.
Veel werknemers vinden zo'n collega uit
een andere cultuur wel interessant. Toch
gaat het er op de werkvloer niet altijd even
soepel aan toe. Zwarte man: "Ik lach maar
mee met de grappen over buitenlanders .••
\Vitte vrouw: "Soms sla ik spontaan een
arm om iemand heen. Dat kan eigenlijk
niet."

Afzien op het ijs

Friezin Karin Anema reed deze winter
voor het eerst de Elfstedentocht mee.
Illegaal. Zonder werkelijk re overzien
wat haar te wachten stond. De steun
van het publiek tilde haar over haar
grenzen heen: ••.Meiske! Rijd het gaatje
dicht. Toe maar, zet hem op!"

PAGINA 10

24PAGINA

Bemoei je d'r mee!

Ze zijn er genoeg: vrijwilligers
die tolerantie in de praktijk
brengen. Dat ondervond het
Humanistisch Verbond na het
uitschrijven van een prijs voor
de beste bemoeial van Neder-
land. Bezoek aan drie genomi-
neerde projecten. "We offeren
ons niet op, want dat hou je
toch niet lang vol."

Gevraagd: structuur en
houvast
Iedereen heeft verdriet van een schei-
ding. Maar de kinderen lijden mis-
schien nog wel het meeste; zij heb-
ben de scheiding immers nier gewild.
Twee recente boeken geven prakti.
sche tips aan ouders die hun kinde-
ren veilig door een scheiding willen
loodsen.

PAGINA 28

EN VERDER

MarÎan Verkerk
'Theater is ketchup'
HV-nieuw$
Idealen aan het werk
Radio en televisie
Colofon/Cryptog ram
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30
31
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Uw brief is van harte welkom.
Maar schrijft u zo kort en
bondig mogelijk (maximaal
200 woorden). De redactie
behoudt zich het recht voor
uw brief in te korten of niet
te plaatsen.
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Handelingsbekwaam
Bij het lezenswaardige arti-
kel van Karin Anema in de
Humanist van november
wil ik graag een kanneke-
ning plaatsen. Op bladzijde
8 citeen u Jan Schaonen-
boom: "Pas in 1956 werden
vrouwen als handelingsbe-
kwaam aangemerkt. '" Het
betrof echter de handelings-
bekwaamheid van de ge-
huwde vrouw. Die had tot
dan de handtekening van
haar echtgenoot nodig bij
rechtsgeldige handelingen.
De ongehuwde vrouw was
wel handelingsbevoegd. Bij-
na alle vrouwenverenigin-
gen uit die tijd en daarvoor
hebben, verenigd in de Na-
tionale Vrouwenraad, voor
die verbetering geijverd. De
toenmalige Minister van
Justitie was er ook een dui-
delijk voorstander van!
8. Muglerloza

Uiterlijk
Ik wil reageren op het ver-
haal van mcvrouw Maria
Visser in de Humanist van
november. Om te beginnen
wil ik mijn begrip en be-
wondering uitspreken voor
mensen die zich niets aan-
trekken van heerscnde
schoonheidsnormen; men-
scn die in staat zijn om ook
in dit opzicht eigen normen
en waarden tc bepalen. Uit-
eindelijk gaat het in het le-
ven toch om de inhoud en
niet om de verpakking. Het
is daarom heel goed om
mensen aan het woord te la-
ten die weten dat het om
andere dingen behoort te
gaan dan om uiterlijkhcden.
Mij kunncn ze niet luid en
duidelijk genoeg hun me-
ning verkondigen.
Helaas vond ik echter me-
vrouw Visser niet tot die ca-
tegorie mensen behoren. Zij
is duidelijk nog lang niet zo-

ver. Ze is dunkt mij nog
heel jaloers op mensen die
niet dik zijn en zit nog vol
rancune jegens de maat-
schappij. Ze ziet de wereld
daardoor merkwaardig ge-
kleurd, getuige haar opmer-
king over artsen die nict
zouden mogen zeggen dat
zij zich zorgen maken over
haar gewicht. Nee, die mo-
gen alleen zeggen dat zij
zich zorgen maken over
haar gezondheid. Terwijl
het toch algemeen bekend
mag worden geacht dat het
hele beroep als zodanig is
ontstaan uit bezorgdheid
om de gezondheid. Zo goed
als het de taak van een arts
is, te achterhalen waar een
eventuele óngezondheid
vandaan komt. En men mag
toch óók wel aannemen dat
het aan mevrouw Visser be-
kend is dat overgewicht heel
vaak oorzaak is van kwalen
en aandoeningen. Doorre-
denerend in de trant van
mevrouw Visser zou een
dokter tegen een astmalijder
slechts mogen zeggen dat hij
zich zorgen maakt om de
longen maar niet dat het
misschien beter is met roken
te stoppen.
Maar wat ik véél erger vind
en zelfs ronduit schandálig
is haar suggestie als zou hct
uiterlijk van slanke ionge-
meisjesachtige vrouwen er
oorzaak van zijn dat kerels
zich aan kinderen gaan ver-
grijpen! Hoe haalt ze het in
haar hoofd om de schuld
van een zo misselijkmakend
misdrijf voor een deel neer
te leggen bij mensen die er
totaal niets mee tc maken
hebben. Uitspraken als "Die
magere mannequins lijken
erg op kleine meisjes. We
schrikken ons dood als ke-
reis zich daadwerkelijk aan
kleinc meisjes vergrijpen
maar ondertussen is het

maatschappelijk volstrekt
geaccepteerd dat vrouwen
streven naar magertc" ge-
tuigen van een demagogie
waar dc honden geen brood
van lusten. Zijn de korthari-
ge meisjes cr dan wellicht de
schuld van dat er ook zo-
veel kleine jóngetjes het
slachtoffer zijn van seksmis-
drijven?
1. Smit
Benningbroek

Humanisme en bio-
industrie
Hoewel de bijbel in het al-
gemeen bepaald geen dier-
vriendelijk boek is, zijn het
de laatste jaren juist groepe-
ringen in christelijke kerkcn
die ten aanzien van dieren
een humaan geluid laten ho-
ren, terwijl het HV in gebre-
ke blijft. Het besteedt wel
eens aandacht aan dierlijke
aangelegenheden, een pro-
gramma over een dierenop-
vangtehuis, iets over or-
gaantransplantatie, een le-
zing over vegetarisme, maar
bij mijn weten is er in het
maandblad nooit gewezen
op de levenslange hel waar-
toe in Nederland 30 maal
zoveel levende wezens als de
menselijke bevolking telt,
veroordeeld zijn door de
eetgewoonten van die men~
selijke bevolking - ook van
humanisten. En daar komt
nog de schade bij die onze
eetgewoonten veroorzaken
voor medemensen in Derde
Wereld landen, die vaak ver-
pauperen doordat hun
grond veevoer moet op-
brengen voor het rijke Wes-
ten.
Zelfs in artikelen over duur-
zame landbouw wordt aan
het aspect 'dierenwelzijn •
voorbijgegaan, het lijkt wel
of het HV bang is dat
woord te gebruiken.
Het humanisme is toch een

levensbeschouwing met op
z'n minst een idealistisch
tintje. Hierin past niet de
wereldwijd heersende men-
selijke arrogantie 'Alleen
onze diersoort is belangrijk,
alle andere soorten mogen
we gebruiken, ook als dat
gebruik ernstig lijden voor
hen meebrengt.' Iedereen
die min of meer geregeld uit
de bio.industrie eet, onder-
schrijft dit principe en helpt
het gruwelijke systeem in
stand te houden. De ver-
koopcijfers wijzen uit dat
verreweg de meeste Neder-
landers door hun koopge-
drag medeplichtig zijn aan
het schrikbewind van de
bio-industrie.
Ik heb het HV al eens hier-
over geschreven en kreeg als
antwoord dat het HV geen
politieke organisatie is - wat
dieren beschermingsorgani-
saties ook niet zijn - en geen
actiegroep. Het HV toont
zich wel voorstander van
een zorgvuldigcr omgaan
met het milieu, wat in ons
eigen belang is, maar het
massale en barbaarse mis-
bruik van andere diersoor-
ten betekent het einde van
onze beschaving. Om dit te
laten doordringen hoeft
men nog geen actiegroep te
zijn. En men hoeft niet van
dieren te houden om te wei-
geren aan het mishandelen
ervan mee te doen.
A.L. Stoel-Margadant
Zwolle
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'Wat doe je?' vroeg mijn vrouw, toen
ze me ongewoon lang zag treuzelen
voor de spiegel. 'Niets', antwoordde
ik, 'ik kijk hier, in mijn Ileus, in dit
neusgat. Als ik erop druk, doet het een
beetje zeer.' !\.lijn vrouw glimlachte en
zei: 'Ik dacht dat je stond te kijken hoe
scheef hij staat.' Ik draaide me om als
een hond die op zijn staart is getrapt.
'\Vat? Scheef? ~liin neus?' En mijn
vrouw, op rustige toon: 'Jazeker,
schat. Kijk maar eens goed: hij staat
scheef, naar rechts!'

Met deze woorden begint Luigi Piran-
dello, Italiaans schrijver en Nobelprijs-
winnaar van begin deze eeuw, het le-
vensverhaal van Virangclo l\loscarda.
Moscarda is een 28-jarige bankier die
tot nu toe een zorgeloos leven kende:
geld in overvloed, een gelukkig huwe-
lijk en met vrienden omgeven. Met het
ontdekken dat zijn neus scheef staat-
iets wat hij nooit van zichzelf had ge-
zien - raakt Moscarda in een volledige

Mariall Verkerk

Spiegel
identiteitscrisis. De iemand die hij zelf
altijd had gedacht te zijn blijkt niet te
bestaan. Hij is een 'niemand' gewor-
den, dat \vil zeggen, alleen maar de
honderdduizend verschillende ieman-
den zoals anderen hem zien.
Het thema dat Pirandello hier aan-
snijdt heeft iets fascinerends: ontdek-
ken dat jouw 'iemand' eigenlijk 'nie-
mand' is, want honderdduizend ieman-
den. Niet alleen heeft het iets fascine-
rends, het is ook zo herkenbaar. Som-
migen humanisten hebben een uitge-
sproken en helder beeld van wat huma-
nisme is. Net als Moscarda zijn neus
weliswaar niet echt mooi, maar in ie-
der geval redelijk had gevonden, zoals
trouwens zijn hele lichaam, vinden zij
hun humanisme weliswaar niet echt
mooi, maar in ieder geval redelijk.
Trots verstaan zij zichzelf als humanist.
Anderen - ook humanisten - gaan zich
spiegelen. Zij trekken zich aan wat de
ander over hen zegt en lopen de kans
niemand of honderdduizend iemanden

te worden. Sommigen gaan daarin
zelfs zo ver dat zij hun gelaat trachten
te verbergen voor die spiegel en noe-
men zichzelf nog maar zelden huma-
nist.
Het verhaal over Moscarda gaat echter
verder. Niet zonder boosaardigheid
gaat hij het beeld dat anderen van hem
hebben stelselmatig afbreken. Deze
wending in Moscarda's leven blijft ui-
teraard niet zonder gevolgen: zijn ver-
houding met vrouwen vrienden wordt
bijzonder problematisch, hij neemt
merkwaardige beslissingen als ban-
kier. Kortom, hij wordt een raadsel
voor zijn omgeving. Uiteindelijk her-
vindt Moscarda zichzelf. Hij heeft zijn
oude 'ik' vernietigd en hij bouwt een
eigen authentieke persoonlijkheid op
door een daad van vrije wil: hij trekt al
zijn geld terug uit de bank en bouwt
een armenhuis waar hij zelf in gaat
wonen. De afbraak van alle zekerhe-
den biedt precies de mogelijkheid om
de werkelijkheid op een vrije en cre-
atieve manier vorm te geven.
'Want ik, ik sterf elk ogenblik, en
word weer geboren, nieuw en zonder
herinneringen: levend en compleet,
niet langer in mezelf, maar in alle din-
gen buiten mezelf'.
Het is dit motto dat ik aan een huma-
nistische levenshouding zou willen toe-
wensen. Een humanistische levenshou-
ding die van openheid en creativiteit
getuigd en een gerichtheid naar de bui-
tenwereld kent.

(Bron: L. Pirandello, niemand en hon-
derdduizend, Amsterdam: Rainbow
Pocketboeken, 1992).

Marian Verkerk is voorzitter van het
Humanistisch Verbond.

Abonnementsprijs Humanist
"Het leven wordt duurder"'. Dat
geldt helaas ook voor een abonne-
ment op de Humanist. Met name de
gestegen papier- en portokosten ma-
ken deze maatregel noodzakelijk.
Met ingang van 1 januari 1997 be-
taalt u voor negen nummers vijf gul-
den meer. namelijk f 47,50 per jaar.
\Vij hopen dat u begrip heeft voor dit
besluit en dat 1I ondanks deze prijs-
stijging de Humanist met plezier
blijft lezen.
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Cox Habbel1la houdt de Socrateslezillg 1996

•:er IS
,

"Het grote publiek is te ver van taal als theatermiddel afge-
dwaald", vindt Cox Habbema. Habbema - actrice, voormalig
directeur van de Amsterdamse Stadsschouwburg en inmiddels
hoofd drama bij het televisieproductiebedrijf IDTV - hield
vorig jaar december voor een publiek van tweehonderd
mensen de dertiende Socrateslezing van het Humanistisch
Verbond. Zij sprak daar over de functie en positie van het
hedendaagse theater. "Laten we in het theater de rust zoeken
die wc cIders niet meer kunnen vinden."

Leerstukken voor de toeschouwers: dat
is wat het theater tradiriegerroU\v
bood. Waarschuwingen tegen de men-
selijke hovaardij, of tegen het feit dat
we denken zelf over ons lot te kunnen
beschikken. Tor ver na de Tweede We-
reldoorlog stond het Nederlandse to-
neel in het teken van goed en kwaad. In
de jaren zestig veranderde de functie
van het theater. Habbema: "We kregen
de Actie Tomaat. Jonge acteurs zaten
op uw plek in het publiek en begonnen
zich ook te vervelen. Ze gooiden toma-
ten naar boven en de acteurs braken in
tranen uit. Begrijpelijk, als iemand uit
de zaal roept: 'Lul, doe die baard eens
af', terwijl je zelf denkt 'Ik ben Hcn-
drik de Vierde'."
"Ja, het was erg in die tijd. Jonge men.
sen namen de macht over. Daardoor
verbeterde het theater niet, maar het
veranderde wel. We kregen heel andere
vormen van toneel: wc gingen zelfon.
derzoek doen, de psychologie kwam
op. Van louter zelfonderzoek kwam
het soms nict eens meer tot een opvoe-
ring."
Ook al ging theater stecds meer over

Multiculturele theatergroep De Nieuw
Amsterdam (DNA) zet op verzoek
van Habbema haar lezing luister bij

het zielenleven en over het theater zelf,
toch had het publiek wel belangstelling
voor die nieuwe vormen van theater:
de kleine zalen in Nederland waar de
vernieuwing van het toneel gestalte
kreeg, trokken veel toeschouwers.
Maar toen het moderne toneel door.
drong in de grote zalen en bij de grote
gezelschappen, kwamen de podia niet
langer vol.

Lege zalen
Een werkgroep onder leiding van
theaterfilosoof Jan Kassies boog zich
over het probleem van de lege zalen en
opperde dat het grote publiek vroeg
om 'klassieke' opvoeringen. Om stuk-
ken van de grote meesters, niet teveel
vervormd, gespeeld door topacteurs.
Betekent dit nu dat het hedendaagse
publiek in groten getale naar bijvoor-
beeld Joscph in Dothan van Hans
Croiset komt kijken? Habbema: "Nee,
dat doet het niet. Tenminste niet me-
teen. Daarvoor is het grote publiek al
te ver van de taal als theatermiddel af-
gedwaald. Je kunt zien dat ze zo'n stuk
eigenlijk moeilijk vinden. Mensen ko-
men wat zuchtend en steunend uit de
voorstelling. Ze kunnen de vorm niet
meer vinden in de gebeurtenissen op
het toneel, en de gevoelens niet meer in
de tekstmassa. "
De lege zalen ontnamen de toeschou-

wers op den duur de motivatie om naar
het theater te gaan. Het teleurgestelde
en wantrouwend geworden publiek
wierp zich liever op beproefde musi-
cals: "lichtvoetig, zonder diepte, char-
mant, muzikaal, van gegarandeerde
technische perfectie. En voorspelbaar,
want het publiek heeft de cd al een tijd-
je in huis en kan de melodieën meezin-
gen. Je weet wat je krijgt. Je weet waar
je je vrienden en vooral je zakelijke
partners mee naartoe neemt."
De gesubsidieerde gezelschappen ver-
keren ondertussen in een buitenge-
woon moeilijke positie. Ze moeten mo-
dern en vernieuwend toneel maken dat
bovendien aanslaat bij het publiek. Ga
er maar aanstaan! Habbema: "Ons
subsidiesysteem speelt onduidelijkheid
in de kaart. Kleine theatergezelschap-
pen die een keer scoren, krijgen daarna
nooit meer geld, zodat de naam weer
verdwijnt en de acteurs bij een ander
gezelschap weer opduiken. Daardoor
weet u niet dat u ze al eens gezien heeft.
U weet niet of u het wat vond, die
keer."

Meer. meer. meer subsidie
Maar zolang de subsidiestroom blijft
binnenkomen, (hebben theatermakers
geen direct belang bij veranderingen.
Dus krijgen politici te maken met
theatermakers die almaar meer, meer,
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\Ve schamell 0115 voor ollze dromelI

Hans van den Bergh, theatercriticus en emeritus hoogleraar taal. en letter-
kunde aau de Open Universiteit in Heerlen, hield een co-referaat bij de
lezing van Habbema. Hieronder een parafrase.

Het huidige toneel kent geen duidelijk onderscheid meer tussen gewone on-
zin en kwaliteit, vakmanschap, besef van traditie en eruditie. Ook de toneel-
kritiek weet dit onderscheid niet meer te maken: alles is eigenlijk wel leuk,
ontwapenend, grappig, speels. Je hebt helemaal niet meer het gevoel dat je je
best moet doen om toneel te begrijpen. Kunst is gemakkelijk geworden. \X'eg
is het onderscheid tussen zingevende kunst en zinondergravende kunst, tus.
sen hoge-school-acteren en een potje malligheid, tussen ontroering en be-
spotting. \X'ie bepaalde maatstaven wil hooghouden, wordt als reactionair
belachelijk gemaakt .
•\lensen in onze cultuur kunnen geen betekenissen meer aanwijzen. Er zijn
geen grote verhalen meer, geen ideologieën die we kunnen uitdragen en aan-
hangen. Cultuuroverdracht is een zeer hachelijke zaak geworden. Ook intel-
lectuelen volgen het liberale marktdenken, dat leidt tot het idee dat wat de
meesten mooi vinden, ook wel mooi zal zijn. Als er massale voorkeur bestaat
voor Goede Tijden Slechte Tijden, is GTST dus mooi en interessant.
\X'e zouden misschien moeten denivelleren. \V/e zouden weer kwaliteit en
vakmanschap moeten toejuichen. \X'e zouden rotzooi moeten durVl'n afwij.
zen. Ik zie ons als nijvere tuinlieden. Wie niet snoeit, krijgt geen mooie tuin.
\X'ie geen waarden aanhangt en verdedigt, krijgt geen bloeiende cultuur.

•

der te vervelen. I-iaast, rennen, stress,
druk, druk, druk. U kent het: jc rijd ge.
bruiken om geld te verdienen in plaats
van geld re verdienen om tijd te ver-
werven - en van die tijd te genieten." In
zo'n situatie is kunst belangrijk. Kunst
m{)et zolang wij behoefte houden aan
dingen buiten deze realiteit, aan dro-
men en aan een zinvol leven. Kunst is
nodig als we een beetje willen weten
hoe en waarvoor we willen leven.
\X'aar de televisie hyper-realiteit ver-
toont, biedt goed theater een droom.
Habbema: "Theater is gelogen, het be-
staat uit ketchup. Het bloed is vals, de
tranen ook. Laten wc in hl't theater de
rust zoekcn die we elders niet meer
kunnen vinden. Een rust die op den
duur nergens anders meer te vinden zal
zijn dan in woorden en in de literatuur.
Laten wc voor de schoonheid kiezen in
het theater. Laten we voor dromen kie-
zen - de werkelijkheid is al hard ge-
noeg. Laten we voor de taal kiezen. La-
ten we hardop denken over een leefba.
re toekomst in deze geglobalisecrde
wereld. Tenslotte, zoals Goethe zegt, is
het slechtste theater toch beter dan de
beste verveling ...

risico. Het eventuele verlies moet hij
ergens in de loop van het jaar weer te.
rug zien te verdienen. Zo stuurt de
markt de kleine, vrije producenten
naar samenwerking of naar de afgrond
en de gesubsidieerde gezelschappen
naar niet al te experimenteel, niet al te
opvallend theater.

Snoeien

Babbelbox

Ondertussen speelt de 'alom tegen-
woordige televisie' het theater ook par-
ten. "Televisie vervangt het sociale
contact, de familiebanden, de kinder-
oppas. Televisie toont het geweld van
de hedendaagse realiteit, stompzinnige
babbelbox~talkshows en ecn overmaat
aan menselijke lichamen. Welk geloof
in de toekomst biedt de televisie." De

~ vrolijkheid op televisie bestaat vaak uit
~ het uitlachen van andere mensen. Ook
~ 'led hedendaags theater slaat een ironi-
o
: sche of cynische toon aan. Habbema:
"Hoc kan het ook anders als we zelf
niet meer geloven in dromen. \X'e dro-

o men stiekem, thuis. En als ons naar on-
;; ze dromen gevraagd \\'ordt, dan scha-
men we ons ervoor."
.,Mensen vervelen zich, ik weet niet
waarom. Ze zoeken kicks 0111 zich min-

mcer subsidie eisen. Dat maakt het
voor politici steeds verleidelijker om
dan maar nicts te geven. Zeker nu ze
zien dat de musicals zichzelf bedrui.
pen. Habbema: "!\'1ijn angst is, dat de
politiek de gesubsidieerde kunsten van
deze theatermakers niet met rust zalla-
ten, maar steeds harder af zal rekenen
op succes en bezoekersaantallen. Be-

zoekersaantallen kunnen helaas nit:t de
maatstaf van tht:atermakers zIJn.
Theatermakers kunnen alleen maar
maken wat zij zelf mooi vindctl. \X'ij
kunnen niet zeggen: 'Ik ga nu iets ma-
ken waar heel vecl publiek voor komt'.
Dat moeten we aan JooP van den Ende
overlaten ...
"Ik ben bang dat er een publieksjacht
zal beginnen met inzet van alle midde-
len. Theaterondernemers verkopen nu
al het product 'theater'. Daar is niet zo-
veel mis mee, ware het niet dat de di-
recteurell van theateraccomodaties
moeten concurreren met de vrije on-
dernemers van buiten. JooP van den
Ende heeft daarvoor doorgeleerd, die
weet hoe het moet. Gemeenren moeten
niet gaan beconcurreren wat de vrije
ondernemers doen, '''''ant dat kunnen
ze niet."
De 'eeuwig afgeknepen' theaterdirec-
teuren van de gemeentelijke schouw-
burgen hebben volgens Habbema be-
lang bij een voorstelling van gesubsi-
dieerde gezelschappen, omdat die vaak
zelf deels de theaterhuur betalen. De
directeur kan bij de voorstelling gaan
zitten en bidden dat de zaal vol komt.
Is het theater let:g, dan heeft hij geen
leuke avond, maar het is ook geen fi-
nanciële ramp. Betaalt hij een kleine,
Hije producent, dan loopt hij een groot
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HOM op gesprek bij staatssecretaris Schmitz
Nederland moet vrouwen die vanwege
hun sekse worden vervolgd eerder een
vluchtelingenstatus toekennen, vindt
het Humanistisch Overleg Mensen~
rechten (HOM). Het HOM pleit er-
voor om vrouwen onafhankelijk te ho-
ren in asielprocedures en zou graag
zien dat vrouwen een zelfstandige ver-
blijfsvergunning krijgen.
Staatssecretaris E. Schmitz van Justitie
heeft de actiegroep 'Vrouwen tegen
Uitzetting' uitgenodigd om op 3 febru-
ari met haar over de problemen van
vluchtelingenvrouwen van gedachten
te wisselen. De staatssecretaris nodigde
de vrouwen uit tocn deze een petitie
aan haar en het parlement aanboden.
De actiegroep vroeg het HOM om bij
dit gesprek aanwezig te zijn. Dit vroe-
gen de vrouwen naar aanleiding van de
HOM~publicatie 'De ZIjkant van het
asielbeleid', Dit boek geeft inzicht in de
problemen van vrouwelijke vluchtelin.
gen en doet concrete aanbevelingen
voor een vrouwvriendelijk asielbeleid,
Schmitz heeft het boek inmiddels on-
der ogen gehad en liet per brief weten
dat zij 'de aanbevolen ingrediënten
voor een vrouwvriendelijk asielbeleid
(.. ) zorgvuldig zal laten meewegen In
mijn beleid te.rzake.'

'De ZIjkant van het aûe/beleid' is
geschreven door Winde Evenhttis van
het Humanistisch Overleg
Mensenrechten, kost f 19,50 en is te
verkrijgen in de boekhandel of bij
Greber Uitgever & Distributeur,
Informatie: telefoon 030~231 3194.

Rekenschap over de rijkdom van migranten
Het decembernummer 1996 van
'Rekenschap' is getiteld 'De rijkdom
van migranten, 18 kunstenaars, 18
verhalen'. Gastredacteur Fans Elders,
hoogleraar aan de Universiteit voor
Humanistiek, benadert de wereld van
de kunsten door interviews met acht~
tien dichters, schrijvers en vormge-
vers, Door de dialoogvorm is er een
vergelijkingsmogelijkheid tussen hun
boeiende, zeer uiteenlopende ervarin.
gen en leefwerelden. Het accent ligt
op de wisselwerking tussen culturen
en de waarde hiervan voor de per-
soonlijke bewustwording, het creativi.

teits-proces en een humanistisch-plur-
ale cultuur.
Dichters, schrijvers, kunstenaars en
vormgevers zijn de mensen die aan
hun samenleving de beelden leveren,
waardoor de burgers zich bewust kun.
nen worden van hun verlangens, drijf-
veren en angsten. Zij zijn vaak ook het
geweten van een samenleving, met na-
me als deze zich dreigt te ontwikkelen
in een totalitaire richting. Openheid,
zelfexpressie en communicatie zijn be-
palende kenmerken van de wereld van
de kunsten, en ook van de humanisti-
sche traditie.

U kunt dit nummer van 'Rekenschap'
bestellen door f17,50 over te maken
op giro 582293 t,n,v. Stichting Socra-
tes te Utrecht, o.v.v. 'Rekenschap de.
cember 1996', Een jaarabonnement
(vier nummers) kost f55,~ (voor niet.
leden HV f60,-, studenten f50,-) en
kan worden aangevraagd door te
schrijven naar: Humanistisch Ver-
bond, Antwoordnummer 2181, 3500
VBUtrecht (postzegel niet nodig). Bel-
len kan ook: tel. 030-2392100 (André
Hielkema).

FeBRUARI 1997 9 HUMANIBT



De Elfstedentocht

Tocht vol contrasten
Wat bezielt een mens om de Elfstedentocht te rijden? Die vraag biologeerde jour-
naliste Karin Anema (41) al jaren, want zij groeide in Friesland op en hoorde
van jongs af aan de verhalen, mythen en heroïek die onlosmakelijk met deze
barre tocht verbonden zijn. Dit jaar kreeg ze een antwoord op haar vraag. Toen
de Elfstedenkoorls uitbrak, zette ze alles opzij om mee te kunnen doen.
Een persoonlijke impressie van de tocht die ondanks de massaliteit toch heel
individueel is. Niet alleen omdat de deelnemers vooral strijd leveren met zich-
zelf, maar ook omdat de Friezen iedere schaatser welgemeend steunen en aan-
moedigen.

DOOR KARIH AHCMA

Waarom? Zo'n uitputtende tocht? Ik vroeg het me ook af-
winter na winter voordat ik vier januari het antwoord
kreeg. !\.lijn bezieling was niet het elfsredenkruisje. Wel was
ik vreselijk nieuwsgierig waar îk mijn grenzen zou trekken.
Voor het eerst in mijn leven zette ik alles opzij. Ik annuleer-
de een reisje met mijn gezin. dar zich daar redelijk snel bij
neerlegde en me zelfs beloofde te komen aanmoedigen. Ook
mijn \'\.'erk moest wijken, ik zag geen agenda, fax of ant-
woordapparaat meer. Ik vertrok.
Zeer zenuwachtig. Zonder het zo fel begeerde startnummer.
l\laar de berichten over het harde optreden tegen zwan- en
grijsrijders konden me niet tegenhouden. \'VeI was ik zó
bang voor de frustratie om van het ijs gehaald te worden,
dat ik me in de Frieslandhal met moeite kon bedwingen om
een oranje band te stelen toen ik een onvermoede kans zag.
Daarvoor ontbrak me toch net de moed. Ik kocht een
zwachtel, verfde die oranje en tekende met viltstift het em.
bleem. Daarmee voelde ik me gesterkt voor kritische ogcn.
Wat be\\'oog mij om op te stappen als een schichtige, zwart-
rijdende haas en vervolgens die 200 kilometer te rijden?
Wat ging er in me om?

Zaterdagmorgen werd ik gewekt. Niet dat dat nodig was,
want sinds nachten lag ik van alle opwinding wakker. Na
de weersvoorspelling van windkracht 6,7 gehoord te heb-
ben, wisselden mijn schaatsmaat en ik een veelbetekende
blik: zó, een extra uitdaging. Op het industrieterrein, cen
honderd meter van de officiële start, zette hij me om 7.15
uur af - hij had wel een startnummer en vertrok naar de
startkooi. We zouden ieder onze weg gaan en elkaar bij de
finish wel weer ontmoeten.
In het donker liep ik naar de Zwettehaven. Ik schrok. Drang-
hekken. Politie om de zoveel meter. Daar zat ik, nict in de
starrkooi, maar in de leeu\\'enkooi. Ik verschool me in het
riet, trok mijn schaatsen aan, schoot geluidloos langs de hek-
ken, dook tussen twee politiemannen de donkere vaart op en
mengde me russen de roerrijders. Nat van het angstzweet,
met te haastig ondergebonden schaatsen ..Maar: ik reed!

In een lint van zwijgende schaatsers in het ochtendduister,
geniet ik van iedere minuut dat het lichter wordt. Ik vlieg

met de wind in de rug over het ijs. Het feestelijke onthaal in
de stadjes verrast me. Dat zo vroeg in de ochtend mensen
bereid zijn de schaatsers moed in te spreken.

Het zijn de contrasten die me boeien: de zwijgende schaat-
sers tegenover de juichende massa. De Elfsteden-cracks te-
genover schaatsers die met een plastic tasje en scheef op de
schaatsen het Slotermeer overschaatsen. Gezien de vaart die
ik maak, voel ik me een beetje bij de cracks horen. En ik
denk aan de tip van mijn meer ervaren schaatsmaat: spaar je
niet, maak zoveel mogelijk kilometers in het daglicht.

Na Sta voren tegen de wind in. Reed ik eerst nog mooi diep,
nu komt het op tactiek en de korte, krachtige elfstedenslag
aan. Traag haalt een groepje cracks mij in. De voorste
roept: 'Famke! Kom maar bij ons schuilen.' Achter brede
ruggen leer ik me de elfstedenslag aan. Met Bolsward (95
km) in zicht, ga ik uitkijken naar mijn gezin. Ik vind het be-
langrijker om ze te zien dan ik had gedacht. Bij hen tank ik
een paar minuten bij en rijd op wolken verder naar Harlin-
gen. Op naar Franeker. Ik z\valk van groepje naar groepje,
rijd dan weer alleen, voel dat ik krachten verspil aan tact-
loos rijden. Pak bekertjes lauw water en bouillon aan van
mensen langs de kant, die het uit kinderbadjes en teilen
scheppen. Zo lekker en zo aandoenlijk. Het publiek gaat
steeds meer de kilometers meevoelen en ik heb het publiek
steeds harder nodig. Ik raak achterop in een groepje. Jon-
gens aan de kant roepen: 'Meiske! Rijd het gaatje dicht. Toe
maar, zet hem op!' En ik doe het, haak weer aan.
Al geruime tijd kijk ik nauwelijks naar het landschap, het
zijn de schaatsers en het publiek die me fascineren. Kleine
gebaren - schaatsers die een mede-schaatser even laten inha-
ken of duwen om op krachten te komen. een enkel woord,
een spandoek met de trotse woorden 'mijn pappa is boer en
schaatser' zuig ik in me op. Er is zelfs een bord 'hup, Karin',
maar dat is vast voor een andere Karin.

De tocht lijkt zo massaal, maar is zo individueel. Het is een
strijd met jezelf. Met de wind. Met tactiek. Het publiek oogt
ook massaal, maar is het evenmin. Kom je Sloten of Frane-
ker binnenrijden, dan kom je min of meer individueel onder
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de bruggen door, en word je - ik verbeeld het me niet. per-
soonlijk toegejuicht. Vrouwtje! Meiske! Doorgaan! Tranen
schieten me in de ogen. Voor één keer in mijn leven voel ik
me wereldkampioen. En iedereen - goede en minder goede
schaatsers - wordt zo de steden binnengehaald. De schaat-
sers zelf zwijgen. Alleen bij de kluun plaatsen wissel je een
enkel woord. 'Nu komt het ergste: 50 kilometer tegenwind
naar Dokkum.' Of: 'Hoe laat ben jij gestart? Goed zo. Maar
denk er aan: kruip achter een brede rug.' Een goed advies,
maar het lukt me lang niet altijd. Ik ploeter te veel alleen.
.Mijn lichaam is heerlijk warm, ik heb geen moeie voeten,
geen moeie rug. Wel maak ik me zorgen dat het me niet lukt
te eten. Drink dus zoveel mogelijk, maar moet ook plassen.
Ik begin te dippen. 'Mam!' hoor ik ineens de kinderen langs
de kant. Ik duik de kant in. '145 km, mam! Je haalt het!' Na
twee minuten bijbabbelen rijd ik verder. Hun schitterende
ogen hebben me flink opgepept. Ik probeer de tocht in over-
zichtelijke happen in te delen ..Maar ik raak al bij de simpel.
ste rekensom de tel kwijt. Gelukkig doet het publiek het
voor me: voor Barthlehiem hoor je steeds de kilometerstand.

De duisternis is bijna compleet als ik om half zes in Barthle-
hiem ben. Ik ben moe, maar denk geen moment aan ophou-
den. Denk wel aan de waarderende woorden die ik vroeger
van mijn vader over de Elfstedenrijders hoorde: 'Jongens, ze
zijn op weg naar Dokkum. Tegen de wind! Kranig, hoor!'
Op naar Dokkum. Het is stikdonker. Groepjes vallen uit el-
kaar. Ieder rijdt voor zich. Ik heb geen zin meer om op te
letten waar ik me bij zou kunnen aansluiten. Ik meen mijn
schaatsmaat in het donker te herkennen, maar vind het niet
eens meer de moeite waard hem aan te roepen, terwijl ik
hem vooraf bijna heb gesmeekt om samen de tocht te rijden
- omdat ik dacht dat ik het nodig had me aan iemand op te
trekken. Maar het is een pure strijd met mezelf geworden.
Houvast vind ik bij mijn techniek. Ik denk dat ik Dokkum
binnenrijd, maar het is een dorp eerder. Ik zet me over deze
telerustelling heen, en 3 km voor Dokkum raak ik bijna in
tranen van de verlichte draaiende molen, de aanzwellende
muziek. De stad zuigt aan me. Ik ga toch weer harder en sla
iedere slag met 'ik rijd hem uit, ik rijd hem uit.'
Dokkum. Alles explodeert in licht en zichtbare en hoorbare

vrolijkheid. Voor het eerst kan het zwartrijden me niets
meer schelen, doe niet meer net alsof ik langs de stempclpost
ga om niet op te vallen. Midden op de vaart, in mijn eentje,
zuig ik een druivensuikertje op om zo lang mogelijk te ge-
nieten van het feest. Tegelijkertijd maak ik de grote vergis.
sing te denken: 'zo, Karin, je hebt het bijna gehad. Wind in
de rug, laat je lekker naar Leeuwarden waaien'. Op het mo-
ment dat Dokkum achter me ligt, schrik ik. Na het verlichte
Dokkum is de Dokkumer Ee stikdonker. Een tunnel. Ik zie
niets meer. Geen oever, nauwelijks schaatsers, geen scheuren.
Ik krijg een forse vaart. En maak een smak. Gestruikeld over
een paaltje. Zeker net uit de route geraakt. Na nog t\Veeval-
len in scheuren, probeer ik houvast te vinden bij het spoor
van andere schaatsers. Ik zuig nu voortdurend op mijn wan-
gen - zo geconcentreerd ben ik aan het rijden. Tweede keer
Barthlehiem. Ik word weer zekerder en droom een beetje weg
bij vertrouwde herinneringen: hier schaatste ik zo vaak als
kind. Nog een luttel aantal kilometers en dan is er de finish.
Ik boor mijn blik in de duisternis. Met een noodvaart blijf ik
steken in een sneeuwhoop. Val plat voorover. Bewusteloos.

Na de stilte is er het licht van de EHBO-post, bloed, gewon-
de mensen, het geluid. Het geluid van het eind. ~let een lich-
te hersenschudding, scheve tanden, en door de schaafwon-
den een elfstedenkruisje in mijn gezicht, hoor ik het verhaal.
Dat ik door mensen van het ijs ben gehaald, in hun huis ben
gebracht, dat politie me naar de EHBO-post heeft gedragen.
Ik hoor ze zeggen: 'Ze moet zich nog wel even afmelden.' Ik
wijs op mijn nep-band en zeg dat het niet nodig is. Enkele ki-
lometers van de finish verwijderd, in de verlichte EHBO-tent,
beseffend dat het buiten pikdonker is, dat ik mijn schaatsen
opnieuw zou moeten aantrekken, raak ik volledig ontnuch-
terd. Ik ben duizelig en besluit intuïtief: 'Het spel is uit.'
Pas die nacht komt de diepe teleurstelling. \Vaarom ben ik
niet geblesseerd en al doorgegaan? Ik laat me pas geruststel-
len door de opmerking van een arts: 'Gefeliciteerd met je
tocht, en vooral met je beslissing om die laatste kilometers
niet uit te rijden.' Mijn grens lag blijkbaar daar!
Maar ondertussen hoop ik alweer op mijn tweede Elfsteden-
rocht, zodat ik op zoek kan gaan naar nieuwe grenzen.

•
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DOOR LEONIE VIlN DEN SCHOOR

Multicultureel management is 'in': elk zichzelf respecterend
bedrijf heeft inmiddels wel een cursus of training kleurrijk
personeelsbeleid achter de rug. Toch zijn veel ondernemers
nog steeds bang voor conflicten als ze allochtonen aanne-
men. En ook op de werkvloer botert het niet altijd even goed
tussen collega's van verschillende culturen. "Collega's moe-
ten de confrontatie met elkaar aandurven. Alleen zó kun je
tot een multiculturele organisatie komen."

en?'
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Een paar voorbeelden van interculture-
le conflicten op de werkvloer. Weder-
zijdse vooroordelen, een verschil in
werkhouding, misverstanden en puur
discriminatoir gedrag zorgen voor
wrijvingen en irritaties. Overal waar

Een Nederlandse vrouw krijgt de gele-
genheid om een aantrekkelijke zaken-
reis te maken en grijpt die buitenkans
met beide handen aan. Haar Arabische
collega, met wie ze haar kamer deelt,
vraagt: ":Vloet je dat niet eerst aan je
vriend vragen?" "Nee, we laten elkaar
vrij in dat soort dingen", antwoordt ze.
Prompt vraagt de man: "Ga je van-
avond mce naar de film?" De vrouw
weigert, waarop haar collega kwaad de
kamer uitbeent. Vijf minuten later
komt hij terug: "Jij hebt mij afgewe.
zen!" Pas na een maand was de situatie
bespreekbaar.

•Je ons
biedte

at heb

Een bode van de gemeenre Utrecht
brengt de post rond. Telkens als hij op
de kamer van een allochtone ambte~
naar komt en er zijn geen witte colle-
ga's in de buurt, praar hij krom Neder-
lands met een zwaar Surinaams accent.
Als de ambtenaar cr iers van zegt, ba-
gatelliseert hij haar opmerking met:
'Doe toch nier zo gevoelig, het is maar
een grapje'.
Een allochtone uitzendkracht, die
werkt op het secretariaat van een afde.
ling, is jarig. Het gebruik wil dat de
chef de jarige personeelsleden felici-
teert en een bloemetje geeft. De chef
negeert de allochtone uitzendkracht
echter volledig. Niet alleen tijdens haar
verjaardag, maar gedurende de hele

•. werk periode doet dc chef alsof ze niet
bestaat. Alleen als hij vervelende klus-

o jes heeft, weet hij de uitzendkracht te
~ vinden.



Tien procent van de personeelsfunctionarissen van
middelgrote en grote bedrijven zegt openlijk geen

allochtonen te zullen aanstellen

autochtonen en allochtonen met elkaar
samenwerken, komen deze problemen
,vel eens voor. In hoeverre de proble-
men werkelijk terug te voeren zijn op
verschillende culturele achtergronden,
is moeilijk te achterhalen. De onenig-
heid kan ook alles te maken hebben
met de persoon zelf, ongeacht of dat nu
een Ghanees, Turk, Fries of Amster-
dammer is. I\laar dat cultuurverschil-
len vaak ergernissen opleveren, staat
buiten kijf.
Organisaties moeten leren met die cul.
turele diversiteit om te gaan. Neder-
land krijgt immers steeds meer 'kleur'.
Het bedrijfsleven zal wel migranten
aan móeten nemen nu allochtonen een
steeds groter deel uitmaken van het
personeelsaanbod. Bedrijven beseffen
ook wel dat ze maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid dragen: ze mogen
migranten eigenlijk niet aan de kant la-
ten staan. De overheid wakkert dit et-
hisch besef lichtjes aan, bijvoorbeeld
via de \VBEAA (de \Vet Bevordering
Evenredige Arbeidsdeelname Allochto-
nen), die bedrijven verplicht om hun
allochtone werknemers te registreren.
Maar ook uit commercieel oogpunt is
het slim om allochtonen in dienst te ne-
men: allochtone werknemers trekken
allochtone klanten.

Onbekend maakt onbemind
Zo kijkt lIa Kasem van organisatie-ad-
viesbureau Van de Bunt in Amsterdam
er het liefst tegen aan: nuchter en prak-
tisch. "Je moet er niet te veel poeha
over maken. Een zakelijke aanpak is
het beste. Ik wijs de bedrijven op het
voordeel van een multiculturele orga-
nisatie. Door een allochtoon in dienst
te nemen, kun je een nieuwe afzet-
markt aanboren."
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Dat dit argument niet iedere perso~
neelschcf overtuigt, blijkt uit een on-
derzoek van de Rotterdamse Erasmus
Universiteit. Zeker tien procent van de
personeelsfunctionarissen van de mid-
delgrote en grote bedrijven zegt open-
lijk geen allochtonen te zullen aanstel-
len. Nog eens vijfentwintig procent
zegt bepaalde groepen allochtonen sys-
tematisch uit te sluiten. Onbekend
maakt onbemind, zou je kunnen zeg-
gen, want personeelschefs die al erva-
ring hebben met allochtonen zijn veel
sneller bereid allochtonen in dienst te
nemen.
Trainingen in inrercultureel manage-
ment helpen ondernemers en hun lei-
dinggevende staf over de drempel. De
cursisren krijgen tijdens de training te
horen hoc ze allochtoon personeel
kunnen werven ('via hun eigen kana-
len'), selecteren ('kijk niet door een
witte hril') en binnenhouden ('zorg er-
voor dat ze kunnen doorstromen naar
hogere functies'). Bedrijven krijgen het
advies om op zijn minsr drie allochto-
nen aan te nemen, want een allochtoon
die in z'n eentje op een witte afdeling
werkt, moet wel erg sterk in zijn schoe-
nen staan. Natuurlijk ligt er in de kan-
tine niet alleen varkensvlees, maar
voor elk wat wils. Ook kan een hedrijf
de multiculturele sfeer bevorderen
door middagen rond bijvoorbeeld de
ramadan te organiseren of een Turks
feestje te plannen. lla Kascm: "Het zijn

geen wondermiddelen, maar kleine
speldeprikjes die het wederzijds begrip
kunnen vergroten."

Brutaal
"Nederlanders zijn zo direct. Sommige
gewoonren vind ik erg brtnaal" , zegt
Dan Zhu. Drie jaar geleden kwam hij
uit China naar Nederland. Binnen een
half jaar had hij werk bij Muziekcen-
trum Vredenburg in Utrecht: jassen op-
hangen, koffie schenken, kaartjes knip-
pen. Aanvankelijk verliep de samcn~
werking met z'n collega's nict altijd
even soepel. Eén van zijn collega's had
voortdurend kritiek op zijn wcrkwijze.
De koffiekopjes moestcn niet in rijen
van drie, maar van twee op het buffet
staan. Of de wijnglazen stonden te ver
uit elkaar. Telkens slikte Dan Zhu het
commentaar, zwijgend stapelde hij de
kopjes opnieuw op. "Ik hield me in,
dat hoon bij de Chinese cultuur ..• T ot-
dat hij bij de zoveelstc terechtwijzing in
woede uitbarstte. "Mijn Nederlandse
collega snapte niet waarom ik opeens
zo kwaad werd. "
Inmiddels is Dan Zhu wel gewend aan
'de Nederlandse manier van werken'.
Op aandringen van zijn chef probeert
hij zelf ook wat meer open en direct te
zijn. "Als mijn baas me vroeger belde
om in te vallen voor een zieke collega,
zci ik altijd ja, ook al kon ik niet. Nu
durf ik sneller nee te zeggen."
Dan Zhu heeft zijn snelle inburgering
te danken aan zijn grote taaIgevoelig-
heid, meent hij. In China was hij
tolk/vertaler Chinees-Engels. "Hoc be-
ter je Nederlands spreekt, hoe kleiner
de kans op conflicten en hoe meer je
geaccepteerd wordt."

Witte, snelle jongens
Maar zelfs als je accenrloos Neder-
lands spreekt, word je soms vreemd
aangekeken, wect Sibel Köklü {27J.
Tot haar elfde woonde ze in Turkije.
Haar vader, die al een tijd in Neder-
land werkte, haalde in 1980 zijn gezin
hier naartoe. Sibel groeide op met Ne-
derlandse vriendjes en vriendinnetjes.
Tijdens haar studie psychologie liep ze
stage in een organisatie vol 'witte, snel-
le jongens'. "Opeens was ik een al-
lochtoon, dat was een rare gewaarwor~
ding. De eerste vraag die ze me srelden
was: 'Ben je wel assertief genoeg?' De
tweede: '\Vat is je achtergrond? Turk.
se? Goh, dat had ik nooit gedacht, je



'Nederlanders zIJn zo direct. Sommige gewoonten
vind ik erg brutaal'

hebt geen accent'. Dat moet ik dan als
compliment opvatten." Sibel Köklü
kreeg het gevoel dat ze zich extra
moest bewijzen en probeerde continu
spitse opmerkingen te plaatsen. "Voor
het eerst kreeg ik het gevoel: ik ben dan
misschien Turkse, maar ik kàn het
wel."
Inmiddels werkt ze als junior.adviseur
bij een groot organisatie-adviesbureau
in het midden van het land. Ook daar

was het in het begin even wennen. "Ze
waren heel voorzichtig, ik zag hen den-
ken 'mag ik haar Turkse noemen?' Een
Turkse vrouw, dat ziet er op een be-
paalde manier uit: een hoofddoek, lang
haar, een beetje vrouwelijk, niet asser-
tief, onderdrukt. Nou, dat is bij mij
niet het geval. "
Sibel Köklü is via een werkgelegen.
heidsproject voor migranten bij haar
huidige werkgever terecht gekomen.
Ze blijft het vreemd vinden dat hoog
opgeleide allochtonen, die toch al lang

bewezen hebben dat ze wat kunnen,
zo'n opstapje nodig hebben. "Bedrij-
ven denken vaak dat ze een groter risi-
co lopen met allochtonen. Met zo'n
werkgelegenheidsproject kunnen ze na
een jaar tenminste weer van hen af."
Sibel Köklü kan blijven. Niet om het
lage percentage allochtonen binnen het
organisatie-adviesbureau wat op te
krikken, maar vanwege haar capacitei-
ten. "Ik sta ervoor en straal dat uit. Ik

bied anderen niet de kans om aan me te
twijfelen. Het zou erg kwalijk zijn als
ik me onzeker zou gaan voelen omdat
ik Turkse ben. Helaas gaan sommige
allochtonen zich haast excuseren dat
zij als allochtoon op die plek zitten. Als
je je zo klein maakt, dan gaan mensen
je ook klein behandelen. Bij hoger op-
geleide allochtonen zal dat niet vaak
voorkomen, maar ik hou mijn hart
vast voor wat er in de fabrieken ge-
beurt. "

Honger
Daar kan Badr Rouine (30) uit Tunesië
over meepraten. Een vaste baan zit er
voor hem niet in; al jaren knapt hij via
uitzendbureaus produktiewerk op.
Vaak ongezond en slecht betaald werk,
zonder eetpauzes of beschermings-
maatregelen, dodelijk vermoeiend en
saai. Kortom, de trieste 'Ik, AH-verha-
len'. Zo moest hij bij een vuilverwer-
kingsbedrijf het gestorte afval in een
brandende oven vegen, zonder be-
scherming regen de verbrandingsgas-
sen. Tijdens een klus met isolariemate-
riaal op een dak kreeg hij zoveel last
van stof, dat hij na drie dagen z'n opge-
zwollen ogen niet meer kon sluiren.
Nederlanders kwam hij op die plekken
merkwaardigerwijs niet tegen, alleen
buitenlanders. "De enige Nederlanders
die ik zag, waren de chefs. Als ik iets
zei over de slechte arbeidsomstandig-
heden, kreeg ik te horen: 'Ben je niet te-
vreden, ga dan terug naar Afrika. \Vees
blij dat je hier een baan hebt.'''
Bij betere uitzendbaanrjes kwam Badr
Rouine opeens wel Nederlandse colle-
ga's regen. Ze lachten hem vaak uit om
zijn snelle manier van eten. 'Jij bent ze-
ker naar Nederland gekomen omdat je
honger had in Afrika?' Ook kreeg hij
ronduit discriminerende opmerkingen
naar zijn hoofd geslingerd. '\Vat doe je
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Sibel Köklii: Als je je kleill maakt, gaall melIselI
je ook kleill behalldelell.

hier eigenlijk? Je bent niks en zult ook
nooit iets worden.' Badr Rouine re-
ageert daar al lang niet meer op, hij
kijkt die collega's slechts doordringend
aan .•• Daar worden ze kwaad van, ze
gaan nog meer domme dingen zeggen.
Ik hoop dat ze zichzelf dan ook dom
voelen. Dan heb ik mijn doel bereikt."
Hij neemt het ze overigens niet kwa-
lijk, vindt hun opmerkingen geen dis-
criminatie. "Discriminatie? Dat zit ho-
gerop. Het begint bij de uitzendbu-
reaus. Die sturen Nederlanders naar de
goede en buitenlanders naar Je slechte
bedrijven. Dat vind ik veel erger."

Afgang

De gemeente Utrecht doet moeite om
zijn personeelsbestand meer op kleur te
krijgen. Van de ruim vierduizend amb-
tenaren zijn er 240 allochtoon. Dat is
bijna zes procent. Het streven is dit
naar tien procent te brengen: dat zou
een redelijke afspiegeling van de
Utrechtse bevolking zijn. Daartoe on-

derneemt de gemeente op allerlei fron-
ten actie. Een non-discriminatie code
voor ambtenaren, een positieve-actie-
beleid bij het aannemen van personeel
en cursussen intercultureel manage-
ment hebben tot nu toe echter niet mo-
gen baten. De instroom van allochtoon
personeel bij de gemeente Utrecht stag-
neert zelfs. En ook op de werkvloer
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'Ach, ik /leem het ze /liet kwalijk. Nederla/lders
hebbe/l wei/lig bagage over a/ldere clIlture/l'

kunnen de ambtenaren niet altijd even
goed met elkaar opschieten. In oktober
vorig jaar is een klachtencommissie be-
noemd en zijn 19 vertrouwensperso-
nen aangesteld die klachten over seksu4
ele intimidatie en discriminatie behan-
delen.
"Veel allochtonen praten liever niet
over problemen met Nederlandse col4
lega's", weet Joyce Overdijk-Francis
van de sector Personeel Organisatie en
Informatie van de gemeente Utrecht.
Het lijkt op onmacht als je jezelf niet
kunt handhaven op de \verkvloer. Al-
lochtonen schamen zich er een beetje
voor, zien het als een mislukking of af4
gang. Daarom verzwijgen ze vaak dat

ze last hebben van discriminatie of ra-
cisme.
Niet alleen allochtonen, ook autochto-
nen hoeden zich ervoor kritiek te spui-
en over hun allochtone collega's, bang
om voor racist uitgemaakt te worden.
Over conflicten uit het verleden willen
ze met een journalist nog \vel praten,
maar zodra het hun huidige werkkring
betreft, schrikken ze ervoor terug de
vuile was buiten te hangen.
Kritiek staat zo zeurderig en onsoli-
dair, zegt Marjolein. Sinds een klein
jaar werkt ~"larjolein voor een migran-
tenorganisatie waar overwegend mi-
granten in dienst zijn. Daar loopt ze te-
gen twee dingen aan: andere normen
over respect en andere normen over
man/vrouw-verhoudingen. "Als de
voorzitter van het bestuur onverwacht
langskomt, staat iedereen meteen op en
wordt hij met overdreven veel respect
behandeld. Mijn collega's begroeten
hem, geven een hand, vragen hoe het
gaat, maken een uitgebreid beleefd-
heidspraatje. Ik zeg vaak alleen maar
'hallo', denk al gauw 'ik heb nu even
geen tijd'." Met haar mannelijke colle-
ga's probeert ze wat afstand te bewa-
ren. Dat vindt ze moeilijk, want ze is
graag maatjes met haar collega's.
"Soms sla ik spontaan een arm om ie-
mand heen. Dat kan eigenlijk niet. In
feite gaat het om codes en beelden die
je van elkaar hebt. Als je elkaars codes
goed kunt lezen, dan kun je prima met
elkaar omgaan."

Vijf seconden
"Taal is voor ons barrière nummer
één", zegt Annette Vermeulen van de
Stichting Octopus voor kinderopvang

in Delft. Annette Vermeulen is adjunct-
locatiemanager op een van de kinder-
dagverblijven en heeft net een cursus
intercultureel management achter de
rug. Ze is enthousiast over wat ze er
heeft opgestoken. "Een allochtone sol-
licitant moet je niet helemaal naar Ne-
derlandse maatstaven beoordelen. Veel
Chinezen bijvoorbeeld wachten twee
seconden voor ze antwoord geven. Dat
is hun spraakritme. Maar op ons kan
dat al gauw sloom overkomen. Een
:Vlarokkaanse vrouw moet je nooit
vragen naar haar hobbies of naar haar
man. Dat is voor veel .\1arokkanen
privé. En tijdens een sollicitatiegesprek
kun je beter niet vragen '\Vaar ben je

goed in? Wat heb je ons te bieden?',
want dan klappen veel allochtonen
dicht. Dat is te direct. Het is natuurlijk
onmogelijk om al die gewoonten tot in
detail te kennen, maar je moet je wel
bewust zijn van de verschillen."
Het is aan Annette Vermeulen om die
open houding op de werkvloer uit te
dragen. Want dáár moeten de mensen
tenslotte met elkaar samenwerken. Ze
begrijpt de bezwaren van autochtone
groepsleidsters: de \verkdruk is al hoog
en dan moeten ze ook nog een allocht-
one collega inwerken. "Als je alles drie
keer moet uitleggen aan een allochtoon
die slecht Nederlands spreekt, is dat
een extra belasting. Toch moeten we
meer allochronen aannemen, daar ben
ik van overtuigd."

Grens
Shams Raza (39) woont sinds 1979 in
Nederland. In Pakistan studeerde hij
psychologie, toen hij in Nederland
aankwam was hij opeens een onge-
schoolde arbeider. "Ik werd uitgela-
chen om mijn diploma, het stelde niks
voor. Dat was een grote klap." Shams
Raza begon als schoonmaker, werd
barkeeper in een hotel en werkte ver-
volgens als magazijnmedewerker. Het
ging altijd goed met Nederlandse colle-
ga's, hij lachte mee met grappen over
buitenlanders en pareerde vragen van
Nederlanders: 'Eten ze in Pakistan met
hun handen? Ja, hoe doe jij het dan,
met je voeten?' "Ik paste me aan. Tot
een bepaalde grens. Als een mop over
buitenlanders me te ver ging, dan nam
ik de grappenmaker later apart om
hem te vertellen dat het echt niet kon.
Ach, ik neem het ze niet kwalijk. Ne-

derlanders hcbben weinig bagage over
andere culturen. Maar ik moet ze \\'e1
corrigeren. "
Via via kwam hij terecht bij het Cen-
trum voor Beleid en Management van
de Universiteit Utrecht. "Hier maakt
het niet uit wat je herkomst is, er wordt
gekeken naar je capaciteiten." Maar
ook op de universiteit moest hij zich
aanpassen. Shams Raza houdt niet van
verjaardagen ('in Pakistan vieren we
dat niet'), maar trakteert inmiddels op
gebak in de kantine als hij jarig is. Ook
gaat hij naar personeelsfeestjes en der-
gelijke. Zijn eigen normen en waarden
kan hij echter niet zomaar \veggooien.
"Ecn echte Nederlander word ik nooit.
In de trein of op straat merk ik dat Ne-
derlanders naar me staren. Voor hen
blijf ik altijd een alien."

'Aanpassen of oprotten' gold heel lang
als stelregel voor migranten. Zeker ten
tijde van de 'gastarbeiders' was het in-
tegratieproces puur eenrichtingsver-
keer. "Zo werken wij hier, zo moet je
het doen", kregen migranten te horen.
Maar in een multiculturele organisatie
moet het van twee kanten komen: niet
alleen allochtonen, ook autochtonen
moeten zich openstellen voor andere
culturen. Bovendien gaat het niet al-
leen om multicultureel denken, maar
vooral om multicultureel dóen: goede
omgangsrnanieren, duidelijk zijn, el-
kaar met respect behandelen. "We ver-
wachten incasseringsvermogen en to-
lerantie van allochtone èn autochtone
werknemers", zegt Jorce Overdijk-
Francis van de gemeente Utrecht: "Dat
leren we pas als we de confrontatie met
elkaar aangaan. Alleen zo kun je tot
een multiculturele organisatie komen.
That's a heli of a iob."

(Omwille van de privacy zijn enkele
namen niet genoemd of gefingeerd)

•

Met dank aan Mohamed Sini van het
Multicultureel Instituut Utrecht en
Ann Cairo van het GemeenteIiik
Allochtonen Ol/erleg in Utrecht.
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De redactie

Door een misverstand in de communicatie is in het win-
ternummer onder het artikel 'Taboe op rouwen kan gene-
raties lang doorwerken' per abuis komen te staan dat fa-
milietherapeute Else-Marie van den Eerenbeemt geen
mensen meer in therapie neemt. Dit is niet het geval. Wat
er wel had moeten staan was dat zij naast haar therapeu-
tische praktijk ook werkzaam is als stafdocent aan de op-
leiding Jeugd-, Gezin- en Pleegzorg aan de Hogeschool
van Amsterdam.

Vrouwenhulp met
man en macht
Op maandag 3 maart houdt
Prof. Jr. Annemarie Rich-
ters een lezing over vrou-
wenhulpverlening en ge-
zondheidszorg. Zij is arts-
antropoloog, socioloog, fi-
losoof en bijzonder hoogle-
raar Vrouwen hulpverlening
bij de Rijksuniversiteit Lei-
den. Is de medisch-maat-
schappelijke ontwikkeling
van dit moment in strijd
met de pas verworven mon-
digheid van de vrouw?
Plaats: Oude Vest 133, Lei-
den. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: vrij. Meer infor-
marie: 071-5171720 (Mieke
Priem us-Noach) of 071-
5217587 (Maria van Ber-
gen).

Ecologisch wonen
Op zondag 6 maart is er een
inleiding en discussie over

Politiek
Op zondag 2 maart houdt
Marianne Stas, lid van de
gemeenteraad van Eindho-
ven, een inleiding over 'het
bestuur van een stads regio'.
Plaats: Wijkgebouw 'De
Ronde', Tongelresestraat
146, Eindhoven. Aanvang:
11.00 UUf, Meer informatie:
Leo Hoogeveen, 040-
2831566.

uur. Toegang f 5,- incl.
koffie: over te maken op
giro-nt. 617989 r.n.v. HV,
Bergerweg 15, Alkmaar of
te volJoen aan de zaal.
1>v1eerinformatie: 072-
5124108 (Emmy Kuiper).

leren van een publieke ma.
raaI, nu de kerken daarin
hun rol verloren hebben?
Plaats: Dienstencentrum
'Schapen kamp', Hilversum.
Aanvang: 10.30 uur, zaal
open 10.00 uur. Informatie:
035-6245801 (Ties Grijp-
stra).

Blijf van m'n lijf
Op zondag 23 februari is er
een inleiding en discussie
over het werk van 'Blijf van
mijn lijf' in het Erasmus-
hiem, Trosdravik 2 in
Leeuwarden. Aanvang:
10.00 uur. Meer informatie:
058-2126162.

Pa ra psycholog ie
Op zondag 23 februari
wordt een lezing georgani-
seerd over 'parapsychoio.
gie' door mevrouw Van der
Zanden. Plaats: Het Cen-
trum aan de Kalksteeg 16,
Arnhem. Aanvang: 14.00
uur. Meer informatie: Wiep
de Jong, 026-3649378.

Angst voor drugs
Op donderdag 27 februari
is er in Alkmaar een forum-
discussie getiteld 'de angst
voor drugs'. Onderwerpen:
Wat zijn drugs, verslavende
werking, psychische/sociale
problemen, angst voor de
gevolgen voor jongeren en
de rol van de overheid. Het
panel bestaat uit prominen-
te werknemers binnen het
drugs hu lpverleningscircuit.
Plaats: Restaurant 'Koeken-
bier' voorheen 'Ken nemer
Prins', Alkmaar. Aanvang:
20.00 uur, zaal open 19.30

Democratie op de
tocht
Op zondag 23 februari ver-
zorgt Hans Vertegaal, poli-
ticoloog en stafmedewerker
bij het NIVON, een lezing
over democratie. Nederland
behoort tot de landen met
een lange democratische
traditie. Toch is er veel on-
vrede over de invulling die
hieraan op dit moment ge-
geven wordt. Heeft de over-
heid een taak in het formu-

eenkomst over vluchtelin-
genwerk. Mevrouw Sarah
M., afkomstig uit het Mid-
den- Oosten, vertelt over
het leven in haar vaderland
en over haar ervaringen als
vluchteling in Nederland.
Plaats: Hunehuis, l'-Iunebed-
weg I, Darp. Aanvang:
13.15 uur. :Vleer informatie:
0528-251592.

Arbeid. verantwoor-
delijkheid en
automatisering
Op dinsdag 18 februari ver-
zorgt Henk Visser een le-
zing met als trefwoorden:
kwaliteit van arbeid, ethiek
en veiligheid, aandacht voor
privacy. Henk Visser is 50.
crates-hoogleraar en geeft
aan de Rijksuniversiteit
Limburg onderwijs over de
gevolgen van de computer-
revolutie. Plaats: Nivon-
huis, Voorhelmstraat 3,
Haarlem. Aanvang: 20.00
uur. Meer informatie: 023-
5282952 (Gett-Jan Bink-
horst).

Introductiecu rsu s
Humanisme in
Maastricht
Frits van der Kolk, huma-
nistisch raadsman in het
Academisch Ziekenhuis
,\laastricht leidt op de
Volksuniversiteit de cursus
humanisme. Data: de dins-
dagen van 18 februari tot
en met 25 maart. Kosten:
f 125,-, informatie en aan-
melding 043-3624810.

VIuchte Iingenwerk
Op zondag 16 februari or-
ganiseren het HV Hooge-
veen en het Nivon een bij-

Verhuizen
Pcr 1 april aanstaande zal
ons landelijk bureau verhui-
zen naar Amsterdam, Sarp-
hatikade 13/14. Dir pand
ligt direkt achter het pand
van Humanitas aan de
Sarphatistraat. Hiermee is
Je voorwaarde geschapen
voor de inrichting van een
gemeenschappelijk facilitair
bedrijf, wat Jan ook nu
wordt opgetuigd. Hiermee
is een belangrijke stap gezet
om te komen tot nauwere
samco\ ••..erking!
De Sarphatikade is heel
goed bereikbaar met open-
baar vervoer. Deze huisves-
ting is kwalitatief beter dan
de huidige in Utrecht en
door een betere afstemming
van beschikbare en beno-
digde vierkante meters is
ook de exploitatie een stuk
gunstiger.
De facilitaire samenwerking
omvat de financiële admini-
stratie, de leden- en contri-
burieadministratie, de sala-
risadministratie, de postbe.
handeling, archief, telefoon
en receptie, repro, keuken,
bibliotheek, huismeester,
automatisering en juridisch
advies. De leiding komt in
handen van Paul Biersteker,
die nu verantwoordelijk is
voor dit soort zaken bij Hu-
manitas. De directeuren van
HVen Humanitas vormen
samen de directie van deze
afdeling.
Het HB is zeer verheugd dat
de samenwerking met Hu-
manitas zo concreet vorm
begint te krijgen.
jan Stringer

Het komend iaar zullen
steeds andere HB-leden
deze rubriek vullen, afhan-
kelijk van het onderwerp.
Deze keer een bericht van
de penningmeester.
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Op 26 december 1996 overleed Govert Stellinga, geboren
17 maart 1913 en oud-hoofdbestuurslid. Zijn oud-col/ega,
H. Bonger, kent hem nog uit de beginperiode van het Hu-
manistisch Verbond.

In memoriam: Govert Stellinga
Wat zou de reden kunnen zijn, dat zoveel werkers van het
eerste uur van het H.V. neerlandici waren? Waren zij hu-
manisten en gingen zij daarom nederlands studeren of gin-
gen zij nederlands studeren en daardoor werden zij huma-
nisten? Ik heb geen flauw idee, maar ik weet wel dat het
geen toeval kan zijn, dat Van Praag, Brandt Corstius, Stui-
veling, Huygens uit Den Haag en Huygens uit Rotterdam,
Banger en Stellinga van het begin af aan voor het H.V. ge-
werkt hebben. En nu is een van die eersten, Stellinga, de
anderen in de dood gevolgd. Ik denk dar ik de enige ben
die nog leeft.
Govert Stellinga was kort lid van het hoofdbestuur, maar
het werken aan zijn dissertatie over de geijkte middel-
eeuwse toneelstukken en zijn baan als leraar hielden hem
al gauw in Groningen.
Hij was een bescheiden mens, een overtuigde humanist en
de betrouwbaarheid straalde van hem af.

H. Banger

Ecologisch wonen. Plaats:
Humanistisch Centrum
Groningen, W.A. Scholren-
straat 2. Aanvang: 10.30
uur. .Meer informatie: 050-
3128750 (maandag rlm
vrijdag 10.30-13.00 uur).

Vrouwen- en
mannendag
Op 8 maart presenteert de
werkgroep Humanisme-Fe-
minisme haar rapport,
waarin het grote verschil in
tijdsbesteding van vrouwen
en mannen als thema is uit-
ge\','erkt. Genoemd verschil
heeft alles te maken met
machtsongclijkheid tussen
de seksen en tussen groepen
onderling. Ons mensbeeld
wordt mede gevormd door
nOflnatief geladen ideeën
over tijdsbesteding van indi-
viduen. De ongelijke tijds-
besteding raakt ook aan an-
dere actuele discussies, zo-
als de 24-uurs-economie en
de herziening van de verzor-
gingsstaat. De werkgroep
wil de discussie plaats laten
vinden binnen het gehele
HV. Naast aanbieding van
het rapport aan het hoofd-

bestuur omvat het program-
ma een toelichting door Ul-
la Jansz, de reactie hierop
van Marian Verkerk, een
voorstelling van Inspring-
Theater 't Wicht en het pra-
ten in discussiegroepen.
Plaats: CSB-gebouw, Krom-
me Nieuwegracht 39,
Utrecht. Programma en
routebeschrijving worden
toegestuurd na overmaking
van f 25,- (met lunch +
f 6,50) op giro 197930
t.n.v. het Humanistisch
Verbond te Utrecht o.v.v.
'Vrouwen- en mannendag
1997'. Mensen met een mi-
nimum inkomen kunnen
volstaan met f 10,- ..Meer
informatie: Dini Boer, tel.
030-2392129.

Humanisme en
literatuur
Op zondag 9 maart houdt
Hilde van Vlaanderen,
voorzitter van de afdeling
Nijmegen, een lezing over
humanisme en literatuur.
Aanvang 14.00 uur, de
Schakel, Archimedesstraat
9, Nijmegen. Info: 024-
3442764.

Jaap van Praag
centraal

Op zaterdag 1 maart 1997
organiseren het Humanis-
tisch Studiecentrum en het
Humanistisch Archief en
Documentatiecentrum de
studiedag 'J.P. van Praag,
vader van het moderne Ne-
derlandse humanisme' - ver-
leden, heden en toekomst
van het moderne Neder-
landse humanisme-

Dit ter gelegenheid van de
presentatie van een boek
met dezelfde titel over de
betekenis van Jaap van
Praag voor de humanisti-
sche beweging.
Men biedt u een gevarieerd
programma, waaraan o.a.
Fans Elders, Peter Derkx,
Bert Gasenbeek, Jan Hein
Mooren, Rob Tielman, Paul
Cliteur en Marian Verkerk
meewerken. De bijeenkomst
duurt van 10.15 tot 17.00
uur en vindt plaats in de
Universiteit voor Humanis-
tiek, Drift 6 (grote zaal) in
Utrecht. De toegangsprijs
bedraagt f 30,- p.p. incl.
koffie en lunch, f 25,- voor
donateurs HADC, studen-
ten UvH en HVO (o.v.v.
collegekaartnummer). Aan-
melding geschiedt door
overmaking van het ver~
schuldigde bedrag op giro-
nummer 550334 t.n.v. Hu-
manistisch Studiecentrum
Nederland, Postbus 797,
3500 AT Utrecht. Meer in-
formatie: Hans Hammel-
burg (HSN), rel. 030-
2390189.

ALV 1997 op 8 november
De eerstvolgende Algemene
Leden Vergadering zal
plaatsvinden op 8 november
1997. Nadere informatie
vindt u te zijner tijd i.n de
'Humanist'.

Winnaar zeefdruk van
Corneille

Mevrouw R. uit Utrecht
nam onlangs de zeefdruk

'Evation' (1995) van Corn-
eille in ontvangst. Ze was
winnaar van de prijsvraag
uit de jubileum krant van
Humanitas en Humanis-
tisch Verbond. In totaal
hebben 1.000 lezers van de
krant de (informatie)hon
ingestuurd, waarvan de
helft in aanmerking wilde
komen voor de zeefdruk.
De goede oplossing: 'De
roeping van de mens is
mens te zijn'.

Contributie
HumanistischVerbond

De Algemene Ledenverga-
dering van het Humanis-
tisch Verbond heeft op 30
november 1996 ingestemd
met een contributieverho-
ging. l>.1etingang van 1 ja-
nuari 1997 is de minimum-
contributie vastgesteld op
f 95,- per jaar. Aan leden
met een minimum-inkomen
vragen we een bijdrage van
f 55,-. Jongeren tot en met
27 jaar betalen f 40,- per
jaar. Ook een abonnement
op de Humanist is duurder
geworden, f 47,50.

Begin december hebben alle
leden de jaarlijkse conrribu-
tiehrief met acceptgirokaart
ontvangen. Op de acceptgi-
rokaart stond een storende
fout. Op de smalle linker-
strook, bedoeld voor uw ei-
gen administratie, stond
abusievelijk een bedrag in-
gevuld. \Xlij zijn van mening
dat u als lid zèlf de minima-
le hoogte van de contributie
bepaalt. Dit vakje had dus
blanco moeten zijn. Onze
oprechte excuses voor deze
fout.

Mocht u geen contributie-
brief hebben ontvangen of
vragen hebben over de con-
tributie, belt u dan het HV
030 -239 21 00 of 030-
23921 92 (publieksvoor-
lichting).
Bestuur Humanistisch Ver-
bond
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De tweede Algemene Ledel/vergadering

Zestienduizend helden

jur)'l'oorzitter
jacob
Kohnstamm en
telel'isie-presen ta-
tor Guill)' Koster
na afloop l'an de
lIitreiking van de
'Bemoei-;e-d'r-
mee' pri;s
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DOOR BOY GEURS

Achteraf zou je je kunnen afvragen of de manier waarop de
jury van de 'Bemoei je d'r mee'.prijs de winnaar heeft geko.
zen wel humanistisch was. Volgens de voorzitter van de ju-
ry, staatssecretaris Kohnstamm, ging dat als volgt. De jury
stelde objectieve criteria vast aan de hand \vaarvan de inzen.
dingen \vcrJen beoordeeld en maakte een hegin mer een dis-
cussie over de volgorde van de kandidaten. Doch, in het ge.
speek dar zich daarop russen de juryleden ontspon, kwamen
eigenlijk als vanzelf drie winnaars bovendrijven. Het profiel
van de grootste bemoeial van Nederland laat zich blijkbaar
niet gemakkelijk in objectieve maatstaven vangen. Er dringt
zich een parallel op met de Elfstedentocht: zestienduizend
helden, maar slechts enkelen kunnen de eersten zijn.
Halverwege de beraadslagingen zette de rector van de Uni-
versiteit voor Humanistiek, Henk Manschot, het humanis-
me in een historisch perspectief. Iedereen weet dat het hu-
manistische gedachtengoed veel ouder is dan de eeuw dat er
georganiseerd humanisme in Nederland bestaat. Er zijn spo-
ren terug tt' vinden in de oudheid en de Renaissance en
daarvan kunnen moderne humanisten nog veclleren. Zo
kozen humanisten in de Renaissance voor zelfspot als le-
vensbeschouwelijke grondslag, omdat zij zich realiseerden
dat er geen absolute waarheid bestaat over ethische en es-
thetische kwesties. Er zijn slechts visies, die niet al te serieus
moeten worden genomen. Het verabsoluteren van opvattin-
gen heeft zich in de geschiedenis een bron van onderdruk-
king en bloedvergieten betoond.

Spannender

.\-1ct de lezing van Henk .\1anschor en de uitreiking van de
'Bemoei je d'r mee'-prijs zette de Algemene Ledenvergade-
ring twee belangrijke bakens uit voor het beleid van de ko-
mende jaren: voortbouwend op een rijke historie en met oog
voor de maatschappelijke relevantie van humanistische
waarden werken aan een inspirerende toekomst. De Alge-
mene Ledenvergadering koos daar aan het einde van de dag
een gezicht bij: dat van .\1arian Verkerk, de eerste vrouwe-
lijk voorzitter van het Humanistisch Verbond. Deze voor-
vechtster van humanisme als levenshouding wil het HV
graag wat spannender en levendiger maken.
Tijdens de vergadering bleek dat het Humanistisch Verbond
zich langzaam maar zeker uit een diep dal aan het werken
is. In 1995 zijn cr veel onaangename dingen gebeurd, zoals
het wegvallen van subsidie van VWS, \••..aardoor het perso-
neelsbestand met een niet gering percentage moest worden
ingekrompen. Dit tegen de achtergrond van een slecht ge-
starte discussie over impliciet en expliciet humanisme die de
vereniging in twee kampen dreigde te delen. Het Humanis-
tisch Verbond heeft daardoor aan slagkracht ingeboet, met
als gevolg dat zijn maatschappelijke positie afkalft en leden-
winst uitblijft. De kentering kwam met de succesvolle jubi-
leumviering in 1996.

Valse tegenstelling
Besloten is een punt te zetten achter de discussie over impli-
ciet en expliciet humanisme. Zelf spreek ik het liefste van
uitgesproken en vanzelfsprekend humanisme. Dit maakt
duidelijk dat de discussie een valse tegenstelling oproept.
Immers, niets is vanzelfsprekend als het niet ooit is uitge-
sproken en wat is de waarde van uitgesproken zaken die
nooit iets vanzelfsprekends krijgen? Zo is er geen impliciet
humanisme zonder expliciete uitgangspunten, en stellen ex-
pliciete uitgangspunten niets voor als er geen impliciet hu-
manistische daden uit volgen.
Tussen uitgangspunt en concreet standpunt ontbreekt ech-
ter een uitwerking op hoofdlijnen. Die uitwerking zal gestal-
te krijgen in het Humanistisch Perspt'ctief. Zo ontstaan drie
trappen: de basis wordt gevormd door de beginselverkla-
ring, de beginselverklaring \vordt vertaald in een visie, neer-
gelegd in een Humanistisch Perspectief, en die visie krijgt
vervolgens een praktische uit\verking in concrete acties en
uitspraken. Daarbij concentreert het Humanistisch Verbond
zich bij voorkeur op een aantal onderwerpen, die de Alge-
mene Ledellvergadering vastlegt in een jaarplan. Binnen af-
delingen, in landelijke werkgroepen en op het bureau wor-
den die onderwerpen uitgediept.
Een commissie van (onder anderen) ervaren afdelingsbe-
stuurders zal voorstellen doen voor
het verbeteren van de organisatori-
sche basis van het Humanistisch Ver-
bond. Afdelingen gaan een grotere rol
spelen in het vertalen van het lande-
lijk vastgestelde beleid naar de plaat-
selijke situatie. Natuurlijk beschikken
niet alle afdelingen over voldoende
draagkracht en organisatorisch ver-
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mogen om deze rol goed te kunnen vervullen. Het landelijk
bureau ondersteunt dan ook de afdelingen op meerdere ter-
reinen. Hoe dat in de toekomst vorm krijgt, staat op de
agenda van de Algemene Ledenvergadering in 1997. Dan
presenteert de commissie haar aanbevelingen over de rol
van de afdelingen.
Een stelsel van bezuinigingen en inkomsten verhoging moet
de financiële basis van het Humanistisch Verbond gezond
maken. Bezuinigd zal er met name worden op de kosten
voor personeel en huisvesting, te realiseren door gezamen-
lijk met Humanitas één facilitaire afdeling op te zetten.
Daarnaast zal het HV in de toekomst meer werken met kos-
tendekkende projectsubsidies. Om het Humanistisch Ver.
bond minder afhankelijk te maken van externe financiers is
besloten de minimum contributie met een tientje te verho-
gen. Naar het zich laat aanzien zal het Humanistisch Ver-
bond in 1998 uit de rode cijfers zijn en kan een begin wor.
den gemaakt met het herstel van het kapitaal van het Steun-
fonds Praktisch Humanisme, waarop de afgelopen jaren
sterk is ingeteerd. Deze voornemens zijn verwoord in een
pragmatisch beleidsplan en een sobere begroting.

Ik bewaar goede herinneringen aan de tweede Algemene Le-
denvergadering van het Humanistisch Verbond. Dat is na.
tuurlijk te danken aan de aanwezige leden. en niet in de
laatste plaats aan Gert Jan Binkhorst, de voorzitter van de
vergadering, die de aanwezigen met losse hand door de
agenda leidde. Wederom dringt er zich een parallel op met
de Elfstedentocht: zestienduizend helden, maar één was die
dag wel heel bijzonder.

Roy Geurs is algemeen secretaris van het HV

Elders in dit nummer een reportage over de pri;swimzaars
van de 'Bemoei-je-d'r-mee'-wedstri;d.

'Verlies' verloren?
Veel mensen bestellen nog
steeds extra nummers van
het speciale winternummer
over 'Verlies'. Bijvoorbeeld
omdat ze hun exemplaar
hebben weggegeven aan
vriend, vriendin, familie,
buur of kennis.

U kunt nog exemplaren be-
stellen! !vlaak per exemplaar
f 8,95 over op giro 58 van
het Humanistisch Verbond
in Utrecht onder vermelding
van 'Verlies 9702HUM'.
Als u meerdere exemplaren
wilt bestellen, gireer dan het
gewenste aantal maal f 8,95
en vermeld hoeveel exempla.
ren u wenst. Bijmeer dan 10
exemplaren geven \'le korting.
Telefoon: 030 - 2392107
(redactiesccretariaa t).

Regi obijeen komsten
over Humanistisch
Perspectief
De visie van het HV op
diverse onderwerpen is
sinds 1988 vastgelegd in het
Humanistisch Perspectief.
Dit Humanistisch
Perspectief biedt de algeme-
ne inhoudelijke lange-ter-
mijndoelen die het HV zich
stelt en is thematisch
samengesteld. Aangezien dit
Perspectief bijna 10 jaar
oud is zal het worden geac.
tualiseerd. Om de leden
over de nieuw vast te leggen
visie te consulteren, organi.
seert het hoofdbestuur in
het voor- en najaar een aan-
tal regiobijeenkomsten.
De eerste regiobijeenkom.
sten, die voor maart staan
gepland, hebben tot doel om
de hoofdthema 's te bepalen
die aan de orde zullen ko-
men. Bij de tweede serie re-
giobijeenkomsten (septem-
ber) zal inhoudelijk op de
vastgestelde thema's worden
ingegaan.
Het hoofdbestuur roept alle
leden op deel te nemen aan
de discussie hierover. Dat
kan bijvoorbeeld door bin-
nen de afdelingen discussie.
bijeenkomsten re organise.
ren en de uitkomsten daar-
van in te brengen in de re-
giobijeenkomsten. Ook
kunnen schriftelijk voorstel-
len worden gedaan aan het
hoofdbestuur.
Eerste serie regiobijeenkom.
sten: 4 maart (Amsterdam,
Ibishotel); 6 maart (Zwolle,
Hotel Wiemjes); 12 maart
(Den Bosch, Golden Tulip
Hotel Central). De bijeen.
komsten beginnen om 19.30
uur en zijn goed bereikbaar
met het openbaar vervoer. U
kunt zich opgeven bij Dini
Boer, Humanistisch Ver-
bond, postbus 114,3500
AC Utrecht, 030-2392129.
U omvangt dan achter.
grondinformatie over het
Humanistisch Perspectief,
een routebeschrijving en de
agenda voor de avond.

De tweede serie is op 10
september (Amsterdam), 11
september (Zwolle) en 16
september (Den Bosch).

Van Praags
'Grondslagen' weer
te koop
Enige tijd geleden heeft het
HV het initiatief genomen
om het uitverkochte boek
'Grondslagen van het
humanisme' van Jaap van
Praag, mede-oprichter van
het Humanistisch Verbond,
opnieuw op de markt te
brengen. Uitgeverij Boom
bleek bereid een vierde
druk uit te geven van dit
fundament van het moder-
ne humanisme.
Van Praag (1911-1981) be-
schrijft de humanistische
leef- en denkwereld en de
motieven van de mensen die
vlak na de Tweede Wereld.
oorlog het humanisme in
een georganiseerd verband
gestalte gaven.
Het boek kost zowel in de
boekhandel als bij het Hu-
manistisch Verbond
f 38,50 (Uitg. Boom, ISBN
90-6009-286-4 ).
Aanbieding: 'Grondslagen'
samen met het boek 'Ge.
schiedenis van het humanis.
me' (redactie Paul Cliteur
en Wim van Dooeen, 1991;
ledenprijs f 37,50) kost
geen f 76,- maar slechts
f 65,- (inclusief f 6,- porto-
kosten). U kunt bestellen
door het bedrag over te ma.
ken op giro 58 t.n.v. Huma.
nistisch Verbond in Utrecht
o.v.v.: Aanbieding boeken
'Grondslagen 'I'Geschiede-
nis'. N.B. Deze aanbieding
geldt tot 1 april 1997. Meer
informatie: 030-2392192,
publieksvoorlichting.
HSN), tel. 030-2390189.
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Idealen aan hel werk
Idealisme, hebben mensen dat nog? Is het niet achterhaald, iets uit
de tijd van de grote ideologieën? Het tegendeel blijkt waar: heel veel
mensen geven hun idealen concreet gestalte in hun streven naar een
menselijker en rechtvaardiger samenleving. Dat doen ze niet hoogdra.
vend maar heel praktisch - in hun werk, in hun beroep of in activitei-
ten 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.

'Ik wil de pijn helpen
verzachten'

MarcelIa Levie heeft als moeder van twee kinderen, coördinator bij
een joodse culturele instelling en een flink aantal nevenactiviteiten
een druk bestaan, maar vindt in haar spaarzame vrije uurtjes toch de
tijd om mensen die de Holocaust hebben overleefd te interviewen.
Zij doet dit in het kader van het Spielberg-project. In dit wereldwij-
de project worden zoveel mogelijk getuigenissen van slachtoffers van
de Holocaust op video vastgelegd 'opdat niemand vergeet wat nog
maar zo weinigen kunnen navertellen'. MarcelIa werkt niet alleen
mee vanwege het historische belang, maar ook omdat het voor de
meeste geïnterviewden een helende werking heeft. "Doordat ze einde-
lijk eens hun verhaal van A tot Z kunnen vertellen, hoeven ze de
oorlog niet meer voortdurend bij zich te dragen. Het helpt hen om te
kunnen rouwen."

i ••.•.•j., •• j •••• , •••••

Aan dat rouwen zijn oorlogsslacht-
offers vaak een heel leven niet toegeko-
men. Natuurlijk omdat het te pijnlijk
was, maar ook omdat ze na de oorlog
het gewone leven weer zo snel mogelijk
wilden oppakken. En met hen vele an-
deren. MarcelIa Levie: "Vlak na de
oorlog wilde lang niet iedereen weten
van de verschrikkingen die de meeste
joden hadden doorstaan. Men was be-
zig met de wederopbouw. Ook de
o\'erlevenden zelf zijn vaak snel ge-
trouwd, hebben kinderen gekregen en
hard gewerkt om een nieuw bestaan op
te bouwen. Maar na een jaar of dertig,
veertig gaat die oorlog toch opspelen
en lopen ze tegen een blokkade in zich-
zelf aan. Vaak komen ze dan pas aan

de verwerking van hun oorlogserva-
ringen roe. Een aandachtig luisterend
oor kan dan een grote hulp zijn. "
Dat laatste was ook de ervaring van de
Amerikaanse filmregisseur Steven
Spielberg. Tijdens het maken van z'n
film 'Schindiers List', die over de
Tweede Wereldoorlog gaat, had hij
nauw contact met joodse vervolgden.
Hij merkte dat veel van hen maar wat
graag hun verhaal aan hem kwijt wil-
den. Door hun vreselijke ervaringen
met anderen te delen, hoopten ze deze
te kunnen verwerken. Dat bracht Spiei-
berg op het idee om zoveel mogelijk
persoonlijke verhalen van Holocaust-
overlevenden op video te registreren,
'want nu kan het nog, straks zijn hun
stemmen verstomd'. Met een deel van
de opbrengst \'an z'n film richtte hij in
1994 de Shoah Visual History Founda-

tion op, een non-profitorganisatie die
over de hele wereld getuigenissen van
overlevenden van de Tweede Wereld-
oorlog vastlegt en in een centraal ar-
chief bewaart. In eerste instantie betrof
het voornamelijk joodse overlevenden,
maar al snel meldden zich ook andere
vervolgden aan, zoals homoseksuelen
en verzetsmensen.
MarcelIa Levie interviewt Nederlandse
overlevenden: "De meeste geïnterview-
den zijn van tevoren heel zenuwachtig
en hebben soms nachten niet geslapen,
omdat ze vreselijk tegen het gesprek
opzien. Vaak komen er tijdens ons ge-
sprek weer allerlei herinneringen aan
de oorlog boven, soms ook dingen die
ze zelf vergeten waren. Is het gesprek
eenmaal v.oorbij, dan voelen ze zich
meestal opgelucht. Ze hebben kunnen
vertellen wat ze al die jaren in stilte in
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De meeste geï/l-
terviewde/l zij/l
va/l tevoren heel
ze/luwachtig e/l
hebbe/l soms
/lachte/l /liet
geslape/l

hun hart of hoofd hebben meegedra-
gen. Dingen die ze vaak niet eens aan
hun eigen kinderen hebben kunnen
vertellen." Juist dat laatste is vaak ook
de reden waarom ze aan het interview
meedoen, is Marcella's ervaring. "Als
ik na het interview vraag of ze nog iets
toe te voegen hebben, zeggen ze bijna
altijd: we hebben het vooral voor de
kinderen gedaan. Om hen te helpen be-
grijpen waarom we waren zoals \•.'e
\varen .•.

Marcella's motivatie om slechts tegen
onkostenvergoeding deze aangrijpende
interviews te houden, heeft veel met
haar eigen joodse afkomst te maken.
Zo geeft ze ook al een aantal jaar rond4

leidingen in het Joods Historisch J\lu-
seum in Amsterdam. "Toch ben ik niet
altijd zo actief met het jodendom bezig
ge\ •.'eest, hoor. Tijdens m'n studie wil4
de ik er bijvoorbeeld niet al te veel van
weten, er waren zoveel andere dingen
waarvan ik wilde proeven. Maar toen
ik zelf kinderen kreeg, werd ik gecot14

fronteerd met de vraag of ik hen een
joodse opvoeding wilde geven. Ik

kwam er toen achter dat het jodendom
iets is dat me ontroert en richting geeft.
En dat het z~de zou zijn om mijn kin-
deren niets bij te brengen over die rijke
joodse cultuur. Daardoor ben ik me
sterker bewust geworden van m'n ei-
gen geschiedenis."
"Bij mijn ouders, die beiden onderdo-
ken hebben gezeten, heb ik veel on ver-
werkt verdriet gezien. Ze wilden ons
hier - heel klassiek - niet mee belasten,
dus werd er niet over gepraat. Daar-
door begreep ik veel dingen niet goed.
Door het houden van de interviews ben
ik beter gaan begrijpen hoe diep de
oorlog eigenlijk in hun leven en dat van
andere vervolgden heeft ingegrepen.
Dat komt ook door de details, die je te
horen krijgt. Zo interviewde ik een
vrouw die, toen ze naar \X'esterbork
gedeporteerd werd, vijf jaar oud was.
Ik vroeg haar: weet u nog wat u bij had
in uw rugzakje? 'Jazeker', zei ze, 'knik-
kers. Ik was zo blij dat ik een paar
knikkers bij me had, dat was het enige
dat ik had om mee te spelen'."

Dat het om gewone mensen gaat, dat

we hun emoties horen en zien, de stiltes
die er vallen, de pijn of schaamte die
het kost om sommige dingen te vertel-
len, vindt .\-'brcella de meerwaarde van
deze video's. "Er zijn natuurlijk een
hoop boeken en films over de joden-
vervolging verschenen, maar die raken
niet zo diep als deze persoonlijke ge-
schiedenissen. Getuigenissen uit de eer-
ste hand laten vaak genadeloos zien
hoe de mechanismen en tactiekcn van
de nazi's hebben gc\verkt."
Ze vindt het belangrijk dat deze ge4

schiedenis vastgelegd wordt nu het nog
kan. Voor toekomstige generaties, zo.
dat ze ervan kunnen leren, maar zeker
ook voor degenen die het hebben mee-
gemaakt. "Er is bij de joden en andere
oorlogsslachtoffers zoveel pijn en ver-
driet. Als ik ertoe kan bijdragen dat de-
ze minder groot \vorden, doe ik dat
graag. J\.lijn drijfveer is om de pijn te
helpen verzachten."

•De Nederlandse afdeling van
'Survivors of the Shoah' is te bereiken
onder tefefoonmmmter
020-622 7242.
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Bewool1ster £,11 t'riiwifligstcr /lan het
Tussenfase/mis

Ze brengen op grootse of bescheiden wijze tolerantie in de
praktijk: de talloze vrijwilligers van Nederland. Om zijn vijf-
tigjarig jubileum te vieren, loofde het Humanistisch Verbond
vorig jaar de 'Bemoei je d'r mee'-prijs uit, die op 30 novem-

ber werd toegekend. De Humanist bezocht drie genomineer-
de projecten: een huis waar gedetineerde vrouwen weer aan
het leven buiten wennen, een Barnevelds hofje waar vrijwilli-
gers samenwonen met mensen in psychische nood, en een
handicaprace die kinderen gevoel moet geven voor het leven
van een gehandicapte. "Als je je inlaat met een ander mens
die je niet zelf hebt uitgekozen, dan moet je de ideeën van
die ander een plaats geven naast die van jou. Ik denk dat dat
tolerantie is."
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De beste bemoeials vall Nederlalld

•
I wïs'

leene heeft drie jaar in de gevangenis
gezeten. Waarom, wil ze niet zeggen.
"Die tijd is voorbij", zegt ze luchtig.
"Nu moet ik vooruit kijken. Een baan
zoeken en een huis en het contact met
mijn kinderen herstellen."
leene woont in het Tussenfasehuis, een
opvanghuis voor ex~gedetineerde vrou-
wen in Amsterdam. Trots laat zij haar
grote, lichte kamer zien vol omameu-
belen. "Het is net of ik weer voor het
eerst op kamers ga". zegt ze. "Deze
meubels heb ik van het TussenfaschuÎs
gekregen. Ik heb namelijk niets meer.
Geen wasrekje, geen wasmachine. Ik
moet alles opnieuw kopen."
Stichting Tussenfasehuis won de
hoofdprijs (tienduizend gulden) in de
'Bemoei je d'r mec'-weclstrijd. De jury
was onder de indruk van de manier
waarop de vrijwilligers de bewoners
helpen op hun weg naar zelfstandig-
heid. Het huis biedt onderdak aan ze-
ven vaste bewoners en twee 'weekend-

bewoners', gevangenen die in de laatste
fase van hun detentie in het weekend
naar huis mogen. Alle bewoners mo-
gen een jaar blijven om hun leven bui-
ten het huis te organiseren. Daarna
moeten ze weer \••..eg.
"Dit huis is bedoeld als een schakel
tussen de gevangenis en de maatschap-

z pi)', zegt An Evers, een van de vrou-
~ wen die het Tussenfasehuis in 1982

hebben opgericht. "In de gevangenis
:: wordt alles voor je geregeld. Als je
'; eruÎt komt, moet je opnieuw leren hoe

je met geld omgaat, hoe je werk krijgt
~ en een huis. Daarom moeten de vrou~
~ wen hier alles zelf doen."

Vrijwilligers in het Tussenfasehuis ge-
ven morele steun en praktische infor-
matie, maar ze betuttelen de bewoners
niet. Afstand houden kost soms wel
moeite, vindt Evers. "Sommige bewo-
ners hebben echt een talent voor moei-
lijkheden. Dan willen ze met een taxi
op de hoek sigaretten halen. En ze
moeten leven van een uitkering! Je
kunt dan zeggen: doe dat nou niet.
Maar uiteindelijk moeten ze het zelf
beslissen. "

Ons eigen plekje
Irene is heel blij dat zij in het Tussenfa-
sehuis terecht kon. "Anders had ik
waarschijnlijk op straat rondgezwor-
ven", zegt zij. "Als je in de gevangenis
hebt gezeten, heb je meestal weinig
vrienden over waarop je een beroep
kunt doen. Nu heb ik mijn kinderen
iets te bieden: dit is ons eigen plekje.
Zij komen hier vaak, zodat ze weer aan
mij kunnen wennen en ik aan hen."
De meeste bewoners van het Tussenfa-
sehuis komen goed terecht. In 1994
werd een steekproef gehouden. "Ze-

ventig procent van de ex-bewoners
leidde toen een normaal leven", zegt
Evers. "'Dat wil zeggen: met een huis,
een baan en nieuwe relaties. Zeven
procent is teruggevallen in recidive en
met drieëntwintig procent hebben we
geen contact meer."
Evers zou willen dat ze nog meer vrou-
wen kon helpen. "Voor vrouwen is een
Tussenfasehuis heel belangrijk. Bij
vrouwen is een misdrijf namelijk bijna
altijd aan een problematisch verleden
te wijten: een geschiedenis van versla-
ving of een uitzichtloze familiesituatie.
Na detentie gaan de vrouwen vaak te-
rug naar hun oude omgeving, omdat
zij geen andere mogelijkheid hebben.
Dan komen ze binnen de kortste keren
wéér in de problemen. Het Tussenfase-
huis kan dat voorkomen."
Evers is blij met de 'Bemoei je d'r mee'~
hoofdprijs. Het bedrag zal gebruikt
worden voor de uitbreiding van het
Tussenfasehuis. Zo zal de wachtlijst
misschien een beetje korter worden.

Tolerantie als levensstijl
Stichting De Bondgenoot in Barneveld
heeft de tv,teede 'Bemoei je d'r mee'-
prijs (vijfduizend gulden) gewonnen.
Tolerantie is voor de vrijwilligers van
dit project geen werk, maar een manier
van leven. De vrijwilligers lieten geza-
menlijk een hofje bouwen, 'De Bond-
genoot', met negen gezinswoningen en
twaalf appartementen voor mensen die
door psychische problemen hun leven
niet op orde hebben.
"Psychiatrische hulp is vaak alleen ge-
richt op het wegwerken van klachten,
maar dat leek mij niet genoeg", zegt
Stephen Boonzaaijer, de initiatiefne-
mer van het project. "Het gaat erom
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Sommige bewollers hebbell echt eell talellt voor
moeilijkhedell. Dali wil/eli ze met eell taxi op de

hoek sigaretfClI haielI.

dat mellsen leren wat dl' kwaliteit van
het Ievell is, Dat is beslisselld voor de
gezondheid \'all l'en persoon. Dl' mcn-
sen die hier een tijdje komen woncn,
hebben gcen psychianische inrichting
meer nodig. \X1ij helpl'n I.l' om weer
wat plezier in het le\'en te krijgcn,"
Stephen Boollz;laijer was door zijn
\vl'rk al" pastor in Ibrnewld al jarcn
betrokkell bij mensell lllCt psychiatri*
sche prohkmen. In 1980 nam hij voor
het cerst ecn \'fOll\V met problemen in
huis, Twee jaar bter zctte hij l'en ad.
wrfentie in ecn pbatsdijk dagblad. Ilij
zocht gl'Zinnen die samen met hem ecn
leefproject wilJen opzettl'll, waarbij
ook plaat" zou zijn voor 'gasten' die
daar ecn tijdje zouden komen woncn.
"Het lcck mc vooral lu'el leuk om te
doen", legt Hoonzaaijt"r uit. "Ik wilde
geen burgcrIijk [cven leidcll mct l'en ei-
gen huis, een cigell gezin en t'en auto
n)m dl' deur. Ik denk dat je dan klein-
geestig wordt, gezapig, Dat \\'ilde ik
nict. Ik ~llldl're vaste hewollers \'oelen
dat ook zo. ),Iaar we \'inden allemaal
d~H he[ hier ,'oor ons ook leuk moet
zijn. \'\'e offeren OIlS niet op, want dat
hOll je toch niet lang vol. In 'De Bond-
genoot' hedt iedcreen gewoon z'n ei-
gen privacy, maar we delen dl' grotere
leuke dingen ITlctdk~lar."

Chic kamphuis

'De Bondgcnoot' is een groot complex.
Rond een ruin staan de woningen van
dl' \';lste bewoners en dc medebcwo-
ners. Fén huis is hoger dan de rest. D;u
is het 'Crote liuis', waarin iedereen sa~
l1lenkomt nlor hct ontbijt cn dc lunch
en w;ur de hl'k d~lg koffie l'n thee
wordt gedronken. I kt lijkt er op l'en
chic kamphuis \"oor werkweken \'an
school.
"'X'e zijn eigt'nlijk een soort groot gt:-
zin", zegt Boonz;uijer. "Wie proheren
door maaltijden zo \Td mogelijk dt'
normale gl'Zinsstruktuur te ,.olgen.
Ontbijt en lunch in het Grote Iluis,
tLlssendoor koffie ell thee. en 's avonds
eten dl' medebewoners hij cen vaste be-
woner l!lllis mee. Dl' medebewoners
kunnen 10 een gedeelte van hun ,-or-
ming owrdoen. Zij hebben bijna ;llle-
maal Heselijke dingen lTlecgemaakt
toen lij nog thuis woonden. Als je
nooit een hes(:hermde lccfstl'l'r hebt ge-

kl'nd, dan word jl' (:haotisdl, In 'De
Bondgenoot' kunnen lij het contJ(f en
de warmte van een gezin terugvinden:'
'"Je moet ;l!rijd op dil' vaste tijden aan-
wezig zijn in het erote Huis", legt vrij*
\\'illigstcr Elisaheth Riphagell, l'l'll van
dl' va ..•te bewoner ..•. "Dat helpt de me-
debt'\\"ol1er.., hier enorm. \Vanr zc \n:-
ten: er zit niet één gezin op mij te wach-
ten, er wadlten wel veertig I1ll'n..•el1 op
mij'.k wordt er l',:ht op aangesproken
al ..•je niet komt. ~og niet eens door dl'
vaste bewoner ..•, maar door dl' medebe-
woners.
Riphagen leert veel van het leven in 'De
Bondgl'no()(' .. 'Ik word hier echt wijs",
zegt ze. "Voordat "Dl' Bondgenoot' be-
srond hadden wij ook al mCIl<,en in
huis, maar ik ging toen hed anders mer
hen om. Ik prohl'erde (Oen alles voor
hen in orde te maken en legde du ..•ei-
genlijk mijn eigell manier van denken
aan hen op. Hier heb ik geleerd om
naar anderen tt' kijken en te lui..,terl'n,
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zonder zelf te zeggen
wat ik ervan vind. Het
blijkt dat de ander mij
toch meer heeft te ver-
rellen dan dar ik had
gedaehr. "
Boonzaaijer is het met
haar eens. "Ik denk
dat je echt slachtoffer
kunt \....orden van je ei-
gen wijsheid. Iedereen
heeft zo z'n ideeën.
Dat is mooi, maar je
kunt ook opgesloten
zitten in je eigen we-
reldbeeld. Als je je in-
laat met een ander
mens, die je niet zelf
hebt uitgekozen, dan
moet je de ideeën van
die ander een plaats
geven naast die van
jou. Daarmee verbreed
je je eigen perspectief.
Ik denk dar dar mler-
antie is."

Rolstoelracen ~
Twee gehandicapten- :
organisaties, Solgu en ;
Centrum De Paraplu, 0

vonden dat de toleran- ;;
rie voor gehandicapten -
in Nederland best be-
ter kon. Daarom ontwikkelden zij een
spel, de Handicaprace, waarmee zij
langs Utrechtse scholen trekken. De
Handicaprace lijkt op een groot gan-
zenbord, dat gespeeld wordt met een
dobbelsteen en pionnen. De kinderen
spelen in groepjes van vijf. Elk groepje
wordt begeleid door een gehandicapte
vrijwilliger, die hen helpt de opdrach-
ten die bij het spel horen uit te voeren.
Het spel dwingt de spelers om zich in te
leven in het leven van een gehandicap-
te. Zij moeten onderzoeken of hun
school toegankelijk is \'oor mensen met
een rolstoel, moeten een damsteen ver-
plaatsen met een voelspriet op hun
hoofd of moeten de weg naar het speel-
bord vinden met een blindenstok.
Vandaag bezoeken de gehandicapte
vrijwilligers de leerlingen van groep 6,
7 en 8 van de school \X!erkkring de
Klim. De leerlingen vinden het een
prachtig spel. Zij racen door het klas-
lokaal in een rolstoel, gierend van de
lach. Iedereen wil er wel inzitten, maar
het meisje dat de stoel heeft bemach-
tigd weet zich steeds weer uit de buurt
van de anderen te bewegen.
Soms vinden de leerlingen de opdrach-
ten lastig. Eén groepje moet het win-
kelcentrum Hoog Catharijne in
Utrecht op een plattegrond voor blin-
den vinden. De kinderen voelen met
hun vingers over de plastic kaaer,

waarop letters in braille zijn getypt.
",Moeilijk", klagen ze ongeduldig. Ze
willen verder spelen. Na vijf minuten
zoeken vindt hun begeleider dat ze wel
mogen kijken.
Een ander groepje heeft een makkelijke
opdracht. Een meisje moet zich zonder
hulp van haar benen naar de stoel
naast haar verplaatsen. Zij houdt haar
benen stijf naar voren, duwt zich om-
hoog op haar handen en laat zich
moeiteloos neerzakken op de stoel
naast haar. Hun begeleider in rolstoel
kijkt bewonderend toe. "Zij zit op tur-
nen", legt haar vriendin uit,

Voelspriet
Na het spel mogen de kinderen vragen
stellen aan de vrijwilligers. "Ik moest
met een voelspriet op mijn hoofd een
damsteen verplaatsen", zegt een jon-
gen. "Maar, als je geen armen hebt en
je moet met een hoofdspriet dammen,
hoe krijg je die spriet dan op je kop?"
De kinderen giechelen om de vraag,
maar de begeleiders nemen hem seri-
eus. "Daar heb je hulp voor nodig",
legt Patricia Doornkamp uit, die zelf
door een spierziekte in een rolstoel zit
en weinig met haar armen kan.
Na verloop van tijd durven de kinde-
ren steeds meer vragen te stellen. "Hoc
kun je koken als je niet kunt zien?",
vraagt een meisje. "Je kunt horen dat

de aardappels koken, want dan begint
de pan te rammelen", antwoordt Peter
Govaard, een vrijwilliger die met een
blindengeleidehond loopr. "Word je
gepest als je in een rolstoel zit?", vraagt
een meisje. "Ja, ik ben vroeger wel ge-
pest", antwoordt Doornkamp. "Daar-
om doen we dit project: opdat jullie
weten dat je niet moet pesten .....
De Handicaprace was genomineerd
voor de 'Bemoei je d'r mee'-prijs, maar
won uiteindelijk niets. Jammer voor de
organisatoren, maar ze gaan gewoon
door met hun activiteiten op de scho-
len. "Door dit project hopen \••..e dat
kinderen op een gezonde manier met
ongelijkheid leren omgaan", zegt
Govaard. "Mensen doen dat niet al-
tijd. Er wordt bijvoorbeeld vaak over
de hoofden van gehandicapten heen
gepraat. Als een gehandicapt persoon
met een begeleider in een winkel een cd
staat te kopen, dan vraagt de verkoper
aan de begeleider wat die gehandicapte
voor cd wil. Met dit soort projecten
willen we aan kinderen laten zien dat
mensen met een lichamelijke handicap
geestelijk prima in orde zijn."
Govaard: "De kinderen moeten wen-
nen aan de verschillen tussen mensen
en die verschillen leren accepteren. Dat
is eigenlijk wat tolerantie is: verschillen
accepteren. "

•
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Praktische tips voor gescheidell ouders

Hoe vertel ik het mijn
kinèJeren.- -

Een echtscheiding is vaak een pijnlijke en
woelige periode, waarin veel van het ver-
trouwde op de helling komt te staan. Dat
geldt in nog sterkere mate voor de betrokken
kinderen; zij hebben de scheiding immers
niet gewild en zijn loyaal aan beide ouders.
In deze roerige tijd zijn praktische adviezen
over hoc je als ouder je kind(eren) kunt steu-
nen een uitkomst. Twee recente boeken voor-

zien in deze leemte. Ze bieden veel soortge-
lijke richtlijnen, maar zijn wel heel anders
van toon.

DOOR MIRRE BOTS

I\let de nodige stuurmanskunst kunnen ouders hun kinderen
veilig etl wel door de moeilijke en ingrijpende periode van
een scheiding loodsen: dat is het uirgangspulH van beide au.
teurs. Wel is Margreet Wegelin in 'Halve ouders hele kinde-
ren' hier heel wat explicieter in dan Edward Teybcr in 'Kind
van gescheiden ouders. Kind van de rekening?'. Wegclin zegt
letterlijk in haar voorwoord: "Ouders kunnen, ook al wor-
den ze door de scheiding halve ouders, hun kinderen heel
houden." Zeker als ze de nodige praktische en 0p\'ol,.'dkundi-
ge informatie hebben over wat een scheiding zoal hij hun
kinderen teweegbrengt en waar ze zelf als ouder allemaal
voor komen te staan.
Een scheiding is niet alleen een ingrijpende emotionele ge-
beurtenis, maar betekent ook: alleenstaand ouderschap, juri-
dische kwesties over omgangsregeling, boedelverdeling en
alimentatie, vaak een verhuizing naar een nieuwe omgeving,
een andere financiële situatie, kinderen die uit hun gewone
doen zijn en veel extra aandacht vragen, reacties van familie
en vrienden, de komst van een eventuele nieuwe partner en
de reacties van de kinderen op de intrede van deze stiefouder
met eventuele stiefbroers en -zusjes. Over al deze zaken geeft
Wegelin op een overzichtelijke manier informatie. Per
hoofdstuk komt een onderwerp aan bod, van 'hoc vertel ik
het mijn kind?' tot de haken en ogen van het co-ouderschap.
Wegelin gaat ook in op de loyaliteitsconflicten waar kinde-
ren mee kunnen worstelen. Zo kan een kind, soms zelfs na
tien jaar, opeens bij de andere ouder willen gaan wonen.
vanuit het verlangen om de openstaande rekening met deze
ouder te vereffenen. Het kind heeft bijvoorbeeld het idee dat
de bezoek ouder niet de kans heeft gekregen om te tonen hoe
liefhebbend hij of zij is.

Omga ngsrege Iing
Wegelins boek is toegesneden op de Nederlandse situatie en

wetgeving, waar de laatste jaren het nodige in is veranderd,
en doorspekt met voorbeelden uit de praktijk. Deze concrete
voorbeelden maken het niet alleen zeer toegankelijk en lees-
baar, maar laten ook zien hoe gecompliceerd het een en an-
der soms kan zijn. Bijvoorbeeld als de machtsstrijd russen de
ouders blijft voortduren, of als een omgangsregeling door de
ander op allerlei mogelijke manieren wordt geboycot. Het
erkennen van die problemen is in mijn ogen een goed tegen-
wicht voor Wegelins al te lichthartige toon. Scheiden doet
lijden, ook voor de kinderen, zo luidt haar boodschap - maar
een ramp hoeft het beslist niet te zijn. Het lijkt erop alsof ze
vooral dat laatste \vil benadrukken, terwijl kinderen het toch
eerst en vooral ellendig vinden dat hun ouders gaan schei-
den.

Overbelaste ouder
Dat ze dat inderdaad vinden, betoogt ook de Amerikaan
Terber in zijn bock. Het feit dat echtscheiding in onze maat-
schappij een vrij normaal verschijnsel is geworden - inmid-
dels eindigt één op de vier huwelijken in een scheiding en
voor samenwonenden liggen die cijfers ongeveer gelijk - doet
daar niets aan af. Een scheiding kan nog steeds een grote
aanslag op het welzijn en de ontwikkeling van het kind bete.
kenen. Terber schrijft meer vanuit een omwikkelingspsy-
chologisch perspectief en gaat dieper in op allerlei kinder-
angsten en typische kinderzorgen die een kind tijdens en na
de scheiding parten kunnen spelen ('Als papa weggaat, zal
mama dan ook niet weggaan?', of: 'Als ik lief ben, komt pa-
pa misschien wel weer thuis'). Scheidingsangst, herenigings-
fanrasieën, zich verantwoordelijk voelen voor de scheiding
en loyaliteitsconflicren, het komt allemaal uitgebreid aan
bou.
Veel aandacht besteedt Teyber ook aan het verschijnsel pa-
remificatie, een bekend begrip in de psychologie, waarmee

HUMANIST 28 FeBRUARI 1997



•

~.~...-.

wordt bedoeld dat het kind na de scheiding te veel de rol van
de ombrekende ouder krijgt toebedeeld. Voor de 'overblij-
vende' ouder wordt het kind de belangrijkste bron van nabij-
heid en intimiteit. Het kind zorgt voor de veiligheid van de
ouder of moet het huishouden doen en voor jongere broer-
tjes en zusjes zorgen. Kortom, het kind krijgt te veel volwas-
sen verantwoordelijkheid op zijn nek en kan niet meer echt
kind zijn.
Dit gevaar is extra groot, zo stelt Teyher, omdat de moeder-
want die blijft meestal de verzorgende ouder - vlak na de
scheiding in veel gevallen minder beschikbaar is voor het
kind. Zij maakt vaak zelf een crisis door en is overbelast
door de zware eisen die het alleenstaand ouderschap en de
veranderde omstandigheden (verhuizing, minder geld, voor
het eerst gaan werken) aan haar stellen.
Een kind verliest door een scheiding soms tijdelijk beide ou-
ders, zo stelt Teyber. Want waar de moeder teveel in beslag
genomen wordt door haar eigen verdriet en sores, verdwijnt
de vader na de scheiding nogal eens uit beeld omdat hij nau-
welijks of geen rol in de opvoeding van zijn kind(eren) krijgt.
In veel gevallen is er drie jaar na de scheiding nog maar wei-
nig contact tussen vader en kind. Het contact is doodgebloed
vanwege een minieme omgangsregeling, voortdurende con-
flicten, een tegenwerkende moeder of desinteresse van de va-
der zelf.

Doorzieken
Waar de kinderen echter het meeste onder lijden - en dat zijn
beide auteurs met elkaar eens - zijn de voortdurende ruzies
tussen de ouders, die soms nog jaren na de scheiding door
kunnen zieken. Omdat dit voor kinderen zeer schadelijk is,
pleit Teyber ervoor dat ouders een soort overeenkomst teke-
nen, liefst al vóór de scheiding, waarin ze vastleggen dat bij
conflicten het belang van de kinderen altijd voor zal gaan en

dat men de andere ouder
niet zal belemmeren in zijn
of haar band met het kind.
Dit lijkt me, hoe goed be-
doeld ook, nogal naïef.
Want het punt is nu net dat
een scheiding vaak het

% slechtste en meest neuroti-
z
~ sc he van mensen naar bo-
=; venhaalt.
z Scheiden raakt aan diepe
~ gevoelens van gekrenktheid,
..: afgewezen zijn, in de steek
'; gelaten, verraden, bedrogen

worden. En daar kunnen
: mensen zich blijkbaar niet
~ zomaar overheen zetten, ge-

tuige de overbekende voor-
beelden van ouders die elkaar het leven zuur blijven maken -
vaak ten koste van de kinderen.
Wegelin ziet dat ook wel, maar stapt er te gemakkelijk over-
heen. Teyber doorgrondt de kinderziel wat beter en zwengelt
veel belangwekkende kwesties aan, maar heeft weer de nei-
ging om te veel het moralistische vingertje te heffen. Hij
schermt voortdurend met allerlei onderzoeken waaruit blijkt
dat het met kinderen van gescheiden ouders slecht kan aflo-
pen, als de ouders niet alles op alles zetten om coöperatief te
zijn en volop steun en begeleiding aan hun kind te geven.
Dat kan voor ouders als een soort zwaard van Damocles
werken ('0 wee, als ik het niet goed doe, dan beschadig ik
mijn kind'). Wegelin geeft ouders veel meer ruimte om het
anders en op hun eigen manier te doen. Ronduit storend
vind ik dat in het boek van Teyber onduidelijk blijft waar al
die niet bij name genoemde onderzoeken vandaan komen.
Geen index, literatuurlijst of zelfs maar korte vermelding
van wie Teyber zelf nu eigenlijk is. Dat manco heeft het bock
van Wegelin niet. Zij noemt onderzoeken hij naam en toe-
naam en maakt duidelijk dat deze elkaar nogal eens tegen-
spreken.
Ondanks deze verschillen bieden beide boeken veel nuttige
informatie. Hun boodschap is helder en luidt ongeveer het-
zelfde. Kinderen hebben na een scheiding zoveel mogelijk
structuur, houvast, veiligheid en continuïteit nodig en ou-
ders moeten deze bieden. Het liefst beiden, maar als dat njet
gaat, kan een ouder in z'n eentje ook een heel eind komen .•

Margreet Wege/in, .'Halve ouders hele kinderen. Adviezen
voor gescheiden ouders', Bloemendaal (Aramith) 1996,
175 pagina's, ISBN 90 68341731.
Edward Teyber, 'Kind van gescheiden ouders. Kind van de
rekening?', Baarn (Ambo) 1996,222 pagina's, ISBN 90
263 1361 6.
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uitdagingen bieden niet veel
meer dan tijdelijke hoop.

JA & NEE zal te zien zijn in
Amsterdam, Felix .Meritis:
18 februari tlm 1 maart
1997 (m.u.v. 21 en 24 fe-
bruari); Alkmaar, Provadja:
21 maart; Enschede, Con-
cordia: 4 april; Groningen,
Kruithuis: 11 april; Nijme-
gen, 0 42: 17 april.

ander kan niet anders dan
de reeksen aanwijzingen en
de nog te spelen scènes van
a tot z te volgen, de derde is
de doorgewinterde actrice
die probeert te ontsnappen
en een eigen scenano
creëert.

NEE
Het theaterstuk speelt zich
af in een verlaten fÎlmstu~
dia. Een filmhiernamaals
waarin drie oude sterren op
zoek zijn naar liefde, a\"on~
tuur en ontbering. Eén
speelt met onbevangenheid
de regisseur die de imaginai~
re filmploeg en de actrices
in haar nabijheid onophou-
delijk aan het werk zet, de

JA & NEE

Een film/theater tweeluik
van Dick Hauser over het
verlangen naar film en de
ontnuchtering van de illu-
sie. Een tweeluik dat bestaat
uit de korte speelfilm JA en
theaterstuk NEE. Beide de-
len \vorden gespeeld door
dezelfde drie actrices.

JA"
In de parallel lopende mini~
geschiedenissen worden de
drie jonge actrices Sonia,
Kim en Ellen gevolgd in hun
streven een plek binnen de
filmwereld te veroveren. El-
len monteert achter de mon~
tagetafel haar film \\'aar zij
zelf de hoofdrol in speelt;
een film over een man die
haar leven binnendringt. De
ambitieuze Kim verlaat
haar filmende vriend Kuno
en keert na een weg vol
schrale screentests bij hem
terug. De leugenachtige 50-
nia maakt de tocht van de
sociale dienst naar een klei-
ne rol in een plattelandsdra.
ma. In deze drie vervlochten
verhalen wordt de droom
die film voor velen is terug-
gebracht tot ontnuchteren.
de realiteit.
Verwachtingen worden bij
uitzondering ingelost, rela.
tics lopen stuk en nieuwe

Kaapverdianen in Rotter-
dam

FILM/THEATER

9

• TelEVISIE

Woensdag,
21.59.22.24 uur
Zaterdag, 10.58.11.23
uur, Nederland 1

zelf links noch rechts. Zijn
ideeën, steeds ingegeven
door zijn zorg voor het mi~
lieu, zijn even creatief als
controversieel. Zo wil hij
een verbod op nieuwbouw-
woningen omdat de be-
staande woningvoorraad
eenvoudigweg beter ver-
deeld kan worden. Of door
het samen laten \vonen van
jonge gezinnen met alleen-
staande ouderen in grote
huizen. Hij is mordicus te~
gen de HSL, de Betuwelijn
en een tweede Schiphol.
Daarnaast pleit hij voor de
terugkeer van trek~ en last-
dieren in het stadsverkeer:
als kinderen op straat paar~
Jen en ezels kunnen aaien
hoeven cr minder katten en
honden te zijn en dat scheelt
een hoop vervuiling.
Zijn optreden als Eerste Ka.
merlid valt doorgaans goed
bij het paarse kabinet.
Staatssecretaris Tommei
noemt zijn suggesties vaak
nuttig, :Vlinister Jorritsm<l
noemt hem een 'meeden~
ker'. Zijn critici hekelen
echter zijn gelijkhebberig-
heid en zijn verbluffende ij-
delheid. In 1992 kwam
Bierman in conflict met zijn
opponenten vanwege het
ook door Bierman beleden
'Nederland is vol'-syn~
droom . .\let tal van cijfers
gestaafd pleitte Bierman
voor het indammen van de
'stroom van buitenlanders',
en moedigde tevens Neder-
landers aan om te emigre~
ren.

YOY
Ondenverpcn in februari:
Gaza, gabbers cn graffiti,
Je moet het toch zelf doen,
Ondertekend Daniël,
Op eigen kracht, Jonge

• RADIO

17 februari
16.02 . 16.45 uur

Boven het dal
Een gesprek met de Amster~
darnse planoloog Ir. 11arten
Bierman (56).
Bierman was ooit, in t 973,
een langharige actievoerder
tegen de inpoldering van de
.\1arkerwaard. Sinds 1994
vertegenwoordigt hij in de
Eerste Kamer de Groenen
en de maar liefst 620 regio-
nale politieke partijen en
partijtjes. Van de onafhan~
kelijke Partij Drenthe tot de
stadspartij Leefbaar Hilver-
sum. Bierman noemt zich~

10 februari
16.02.16.45 uur

Boven het dal
Lucas Reijnders (51) is
hoogleraar milieukunde aan
de Universiteit van Amster-
dam en medewerker bij de
Stichting Natuur en !\lilieu.
In zijn strijd voor een beter
milieu vindt hij regelmatig
machtige vijanden op zijn
pad: industrie die hardnek-
kig doorgaat met vervuilen,
beleidsmakers die niet wil-
len luisteren en automobi-
listen die zich als ratten VCf-

menigvuldigen op de Ne-
derlandse snelwegen. Toch
huldigt hij de stelling dat
feiten meer effect hebben
Jan woede. (Nederland
heeft meer auto's dan Chi-
na).
In zijn persoonlijk leven
probeert hij op vele manie~
ren milieu besparend te le-
ven en die instelling pro-
beert hij ook over re bren-
gen op anderen. Reijndcrs
vindt het hoog tijd worden
voor een cultuuromslag en
pleit voor dringende maat~
regelen. Op landelijk niveau
blijven veel noodzakelijke
maatregelen echter achter.
wege. Hoe frustrerend is dat
voor de man die geen mi-
Jieugoeroe genoemd wil
worden, maar het in de
ogen van velen wel is.
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De Humanist wordt gedrukt op licht-
houthoudend mc papier, chloorvrij.

Horizontaal
3 Spreekwoordelijke p(r)ater. (7)
6 Als u dit verwekt spreekt men niet goed

over 1I. (8)
8 \X'ie de weg \veet kent vaak ook deze.

(6)
9 :"Jarre officier. (11)
11 Soms valt men ti hierin. (4)
12 Aanvulling van doen tot twee. (6)
14 Kan gccn zwijger \'l'rbetcren. (7)
17 Doet een gelijkenis zonder een \-voord te

zeggen. (8)
20 Recht om mee te praten. (8)
23 Kipren rr<1ten blijkb<1;1fzonder. (3)
24 Een hoog woord. (6)
26 Vreemde vreemde taal. (7)
27 Deze stem \vordt wel in de \voestijn ge~

hoord; of niet. (8)
28 Straf voor pra<1tgrage mensen. (12)
29 Grap uit Kampen. (2)

Verticaal
Als hij het voor het zeggen heeft, hebt u
het niet meer. (7)

2 Aansprekend beroep. (10)
3 Spreekwoordelijke rekenaar. (7)
4 De taal ervan (Delphi bijv.) is raadscl-

a,htig, dubbelzinnig. (6)
4a K<1ngCi'.cllig zijn; ook in \Velli..'n (6)
5 Spreken. (6)
7 Hiervoor moet je minstens met z'n

tweeën zijn. (11)

Everl WaSSellaar

10 Auroritairen dulden dit niet. (11)
13 Deze man hrengt de spr<1ak an. (5)
15 Ernstige vermaning, soms met donder

gepaard. (5)
16 Vullen geen gaatjes. (8)
18 Ik heb gezegd, zei de latinist. (5)
19 Sponsachtig gebatsdeel. (8)
21 Ilij zakt nooit. (6)
22 Soms praat men ook over kalfjes. (7)
24 Vaak kan men dit niet meer zeggen. (3)
25 J\;len spreekt het woord van wie men dit

eer. (5)

Oplossing cryptogram
winternummer
I-Iorizontaal
I Toulousc, 7 aderlating, 12 desillusie, 13
dubio, 15 decorum, 16 Milton, 18 nood-
kreet, 21 hervonden, 23 mat, 24 gewicht, 27
verliefd, 29 keizer. 31 onderspit, 32 weg, 33
waan.

Verticaal
2 ogenblik, 3 uitzicht, 4 eind, 5 raad, 6 neus-
lengte, 8 loodje, 9 gerucht, 10 plompverlo.
ren, IJ Dido, 14 handdikte, 17 rong, 19 rui,
20 echt. 22 eind, 25 wees, 26 verdwalen, 28
feil, 30 oog.

Het volgende nummer verschijnt begin
maart. Kopij hiervoor moet voor 10
februari binnen zijn bij de redactie. I'EBRUARI 1997 31 HUMANIST
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Speciale aanbieding

Altijd kind Ua/Zje ouders. Daarover gaat het wintenmmmer van J 994.
Het is een onderwerp dat iedereen aanspreekt. Geellwonder, want kind
van je ouders bhjf je, ook wawzeer je allang volwassen en zelfstandig
bent. Zelfs als je ouders dood zijn. De bmld is uaak onzichtbaar en 011-

bewust, maar onverbrekelijk. Hoe ga je om met de positieve en negatie-
ve dingen die je hebt meegekregen? \'('aarvan wil je je bevrijden en wat
geef je zelf weer door aan je kinderen? E" hoe ga je om met je ouders
als ze oud zijn; als de rollen worden omgedraaid? In dit nummer alles
over de ruzies, de eiseu, de ergernis, maar ook Ol'er de vreugde, de in-
s/Jiratie en de uerbolldenheid.

In dit specialt: jubi/etmtllllmmer vmt
1995 alles al'er hoe mens(?1t met elkaar sa-
men lelleu. De iuJividllalisering lijkt te l;er
doorgeschoten. Steeds meer mensen zijn dan
ook op zoek naar meer broederschap, naar
een nieuw soort samen leveu. Met voldoende
ruimte poor het iudividuele in de mens. Is het
moeilijk om die balans te viuden? 100 P,zgi.
"a's over (in)toleramie, saamhorigheid,
vooroordelen, opvoeden en vriendschap.
l.ees hoe blmlk en zwart leren samenwerken
in de theatergroep Nultwhttig. Hoe autoch-
tonen eu nieuwkomers in de Betuwe met el-
kaar omgaan. £11 hoe leer je kiuderen eigen-
lijk 'samen lel/eu '? Met als uitsmijter een spe-
ciaal jubileumkatern over het werk van Hil-

mauitas en het Humanistisch Verbond.

Zo bestelt u:
Maak f 15.- (inclusief portokosten) over op giro 58 van
het Humanistisch Verbond in Utrecht onder vermelding
van 9702hum. let s.v.p. op het juiste adres op uw
overschrijving!
Wilt u graag informatie over andere themanummers.
bel dan het redactiesecretariaat: 030 . 2392107.

Speciaal vakantienurnrner
r.jd van geboorte tot de dood
De menselijke geest en de tijd

Culturele verschillen in tijd
Modern leven: slaven van de tijd

De dubbeldikke themanummers van de Humanist zijn nog altijd

zeer geliefd bij de lezers. Veel mensen bestellen extra exemplaren

omdat ze hun eigen exemplaar hebben uitgeleend - en nooit meer

teruggekregen - of als cadeau hebben weggegeven. Zolang de voor-

raad strekt hebben we voor u drie speciale themanummers in de

aanbieding:

"HoC!gaat het met ie? Ja, druk." Hel zo-
mernummer van 1 996 staat helemaal in
het teken van de tijd. Ruim 60 pagina's
ot'er de dwingende tijd van kalenders,

klokken, roosters, agenda's en deadlines.
De een komt altijd tijd tekort, de ander

heeft tijd otter. Hoe ervaar je de tijd als je
moel wachten op ie vrijheid in de bajes?

Hoe geduldig ben je nog als je dagen
moel wachten aan de Poolse grens? En
de beleving van fiid in verschillende wl-
luren: op tijd komen voor ee'l afspraak

op Curaçao? "Ach man, doe niet zo
makamba. doe niet zo Nederlands".

drie themanummers
voor f 15,-
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