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Samen Leven

Het individu is de laatste 20 jaar steeds meer centraal komen te staan in de
ik-cultuur \'30 onze samenleving. Zelfontplooiing en zelfbeschikking zijn voor

velen belangrijker geworden dan verbondenheid en saamhorigheid.
Deze individualisering leidde tot een realisering van de humanistische waarden
van vrijheid en gelijkheid. Maar dat ging ten koste van de broederschap -
het zich verantwoordelijk weten voor elkaars welzijn en de sociale warmte

binnen een groep waarmee men zich verbonden voelt.
Het werd meer een: vrijheid, gelijkheid en eenzaamheid

De individualisering van de samenleving lijkt te vcr doorgeschoten. Steeds meer
mensen zijn dan ook op zoek naar meer broederschap, naar een nieuw soort

saamhorigheid. Naar nieuwe manieren van samen leven. Waarbij er dan wcl steeds
voldoende ruimte moet zijn voor het individuele in de mens.

Anno 1995 moet dat allemaal vorm krijgcn in cen muit i-culturele samcnlevin~.
Dan is het des te belangrijker dat er genoeg tolerantie is, genocg respect voor

hoe de ander anders IS.

In dit speciale jubileumnummer alles over hoe mensen met elkaar samen leven.
Hoe mensen uit verschillcnde culturen in contact met elkaar stereotypen kunnen
doorbreken. Hoe je kinderen opvocdt tot mensen die goed met anderen kunnen
samen In'cn. Hoe jonge criminelen leren om aansluiting te maken met de samen-
leving. Hoc het is om een sociale fobie te hebben cn ieder samenzijn met anderen
te zicn als ccn ramp. En hoc het komt dat de mcns niet zonder anderen kan.

Hes van Huizen
hoofdredacteur

Dt;c:t;M!lt;A I"~ 'JANUARI I'" 7 HUMAN,.,T
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Zelfs de eenzame hé
\Vaarom is samen Icven eigenlijk zo belangrijk? Kun je met

anderen samen Icven als ze zich op verre afstand van je
bevinden? En voldoet het begrip gemeenschap eigenlijk nog

wcl om groepen mensen te beschrijven? Een excursie langs
psychologische, politieke en filosofische aspecten van samen

leven, waarin duidelijk wordt dat zelfs ccn individualist
zelden alleen door het leven gaat.

DOOR TAHlfY DOBBELAAR
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•r IS eendlope niet all

Vanuit mijn raam zie ik ze dagelijks
voorbij komen, de eenzame joggers die
puffend en zuchtend aan hun conditie
werken. Ze trotseren de stank van
auto's en het soms smalende commen-
taar van voorbijgangers en com:entre-
feo óch uitsluitend op hun eigen voeT-
stappen. Wat bezielt hen toch? Ecn
kleine enquête lc\'crt de volgende ant-
woorden op: de een 'voelt zich gewoon
lekker' bij hardlopt:n, de ander wil
sporten zonder zich te binden aan een
vereniging, die tal van verplichtingen
met zich mee brengt. En weer een ander
hoopt met jOAAcnlanger en gezonder te
kunnen leven.
HeT fenomeen 'joggen' is nog jong. Het
is een symptoom van de aandacht die
de moderne westerse mens voor zich-
zelf heeft. Sinds de opkomst van het ik-
tijdperk aan het begin van de jaren
tachtig, is optimale 7,e1fonrplooiing een
belangrijk cultureel ideaal geworden.
,'lensen besteden veel aandacht aan
hun uiterlijk, hun lichaam, hun ge~
wndheid. En ze nemen hun eigen emo-
ties zeer serieus. Meer dan in andere
tijdperken leeft het idee dat het indi-
vidu 7.ijn welbevinden \"Oornamelijk
aan zichzelf heeft te danken. Het belang
van samen teven met anderen raakt
hierbij nogal eens op de achtergrond.

Nu hebben die joggers het nog niet zo
gek bekeken. Hardlopen schijnt de
produktie van bepaalde stoffen die een
opium-achtige werking hebben, in de
hersenen te bevorderen. Daardoor voe-
len joggers zich over het algemel.'n be-
haaglijker en stabiell.'r, zeggen onder-
zOl.'kers. Vermoed wordt dat door een
aCtief sociaal leven dezelfde stoffen
worden geproduceerd. 'Als u op een
terrasje met een schuldig gevoel een
zwetende jogger ziet voorbijgaan, be-

denk dan dat het nog maar zeer dl.'
vraag is wie op dat moment het ge-
zondste beûg is', schrijft psycholoog
Rl.'né Diekstra (zie ook elders in dit
nummer). Hij benadrukt het belang
van sociale relaties voor de mens. En
dat belang is groot: praten, knuffelen,
samen dingen ondernemen is nood-
zakelijk om geestelijk en lichamelijk
gezond te blijven.

De hele wereld
Wie 's ochtends zijn boterhammetje
eet, ontbijt in feite met de hele wereld.
De koffie die je drinkt is geplukt door
Zuid amerikaanse boeren, het sinas.
appelsap komt uit Israël, het brood is
door vele handen gegaan voordat het
op tafel stond - alleen al bij het vervoer
van al die etenswaar zijn mensen uit de
halve wereld betrokken. Zo gezien
le\'en we eigenlijk samen met bewoners
van alle continenten.
Toch is dat niet het eerste waar je aan
denkt bij 'samen leven'. dat mt.estal in
een sociologische zin wordt gebruikt.
Dan gaat het over de manier waarop
mensen zich onderdeel voelen een ge-
meenschap. Voor een deel ontlenen ze
hun identiteit aan een groep. Denk
maar aan het verwilde Kederland van
de jaren vijftig. Toen waren de meeste
mensen verbonden met één gemeen-
schap. Zoals slootjes de Hollandse pol-

lil het verzuilde
Nederlalld vall de jarell
vijftig waren de meeste
mellsen uerbollden met

één gemeenschap.

ders 11\ stukken delen, scheidde het ge-
loof groepen Nederlanders van elkaar.
Die groepen vormden makkelijk her-
kenbare gemeenschappen, waar men-
sen schatplichtig waren aan elkaar en
vooral ook solidair. Tegelijkertijd
vormde die samenleving vaak el.'n bl.'-
nauwendl.' cocon, waar weinig plaats
was voor individuele expressie. Dit
simpele beeld van de jaren vijftig wordt
vaak gebruikt om het contrasr te schet.
sen met de hedendaagse samenle\.ing
waann het individualisme hoogtij
viert. Was de gemiddelde Nederlander
'vroeger' een dorpeling die zich verze-
kerd wist van een hechte gemeenschap,
nu is hij vaak meer een stedeling die
niet langer kan rekenen op vanzelfspre-
kende relaties.

Veel gemeenschappen
Vergeleken met 'vroeger', 7.ijn huidige
relaties tussen mensen veel losser, 7.eg-
gen sociologen. En ook flexibeler,
zakelijker, internationaler. Individuen
horen niet langer tot één gemeenschap
waar ze hun rechten en plichten aan
ontlenen. Er bestaan tegenwoordig te
veel 'gemeenschappen' die bovendien
zo grillig en veranderlijk ziin, dat je ze
amper onder één noemer kunt vangen.
~Eigen1ijk kun je nict meer sprekcn van
verschillende groepen menscn n, vindt
filosofe Anncmarie '\101. Ze gelooft
niet dat het begrip 'gemeenschap' vol-
doet om te hcschrijven hoe mensen met
elkaar le\'en. Ze gebruikt liever een
ander vocabulair om de complexe ver-
banden tussen mensen te beschrijven:
ze heeft het over \.erschillende repertoi-
res, stiifen en tradities waar cen indi-
\'idu in is opgenomen. En die stellen
ook allemaal hun eigen voorwaarden
aan het individu: die moet zich voegen
naar de verwachtingen \.an z'n werk- Ilo
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Annemarie Mol: Het begrip 'gemeenschap'
voldoet niet meer om te beschrijven hoe mensen
met elkaar leven. \Ve kU1l1lell beter spreken van

'repertoires, stijlen en tradities',

De oosterse
markt in
Bellerwijk

..
•.
o

gever, moet tegemoel komen aan de
vereiste zorg voor haar kinderen, part-
ner, vrienden, om maar te zwijgen over
al die andere 'sferen' waar de mens
zich in kan bevinden.
Toch wordl het begrip gemeen~chap
vaak gehanteerd in analyses van con-
flicten waarmee samen leven gepaard
gaat, zoals in discussies over de multi-
culturele samenln.ing. Annemarie Mol:
"Je kunt daarbij niet stellen dat het
samen leven van heel verschillende ge-
meenschappen de kern van het pro-
bleem is. Dat veronderstelt een te ge-
sloten idee vall 'gemeenschap'.~ Ze
geeft een voorbeeld: "Een Marokkaan
in Nederland leeft niet in één gemeen-
schap waarbinnen één stijl van samen
leven heerst. Nee, hij heeft te maken
met de leefstijl van de koran, met de
leefstijl van de westerse werknemer en
zelfs met de leefstijlen van hd berg-
dorp waar hij geboren is. Tegelijkertijd
voegt hij zich naar de leefstijlen van de
supermarkt op de hoek of van de mede-
1_eggenschapsraad van de school van
zijn kinderen. AI die verschillende stij-
len en tradities zijn in één individu ver-
enigd - en dat brengt contlieten met
zich mee. ~ Zo bekeken hangt alles war
een individu doet, samen met tradities
die door, vaak onzichtbare, 'anderen'
zijn voortgebracht.
Samen leven wordt ook vaak geasso-
cieerd met begrippen als saamhorig-
heid en soli&uiteit. En dan spreken we

niet meer over de psychologische, eco-
nomische of sociologische aspecren
van samen leven, maar meer over de
politieke en morele kamen. Hier zien
we een debat over het individualisme -
dat als iets negatiefs wordt gezien, als
iets waar anderen onder moeren lijden,
met eenzaamheid, vervrt"t"mding en cri-
minaliteit als gevolg.
In de Verenigde Staren gaat het daarbij
de vraag of het liberale individualisme
voldot..t om een samenleving bij elkaar
te houden. Tegen~tanders menen van
niet. Zij vrezen dat het liberalisme uit-
eindelijk zallciden tot een samenleving
waar individuen alleen maar uit zijn op
het verbeteren van hun eigen positie.
En waar ze niet meer betrokken zijn bij
anderen, vooral dl" 'anderen' die min-
der welvarend zijn of niet tot dezelfde
etnische groep hehoren. De pro-ge-
meensehapsdenkers signaleren onver-
schilligheid, en vrezen dat de samenle-
ving daardoor uit elkaar zal vallen.

De filosoof Richard Rorty houdt zich
intensief bezig met dezl" vraag. Hij

zoekr naar een algemeen moreel prin-
cipe dat individuen met elkaar ver-
bindt. Dar treft hij aan in de volgende
ll"\.enshouding waarbij mensen gevoe-
lig zijn voor de wreedheden die ande-
ren wordt aangedaan. Niet vanwege
een of ander moreel 'bovennatuurlijk'
principe, maar omdat ze ge1nteresseerd
zijn in het lewn van anderen. Ilij of 1ji
probeert zich Ie verplaatsen in die
andere mens. Deze gevoeligheid biedt
een moreel idee over wat een individu
is: een mens die probeert pijn, verne-
deringen en wret"dheid te ontwijken èn
in staat is zich te verplaatst"n in dege-
nen die daar onder lijden. Dat biedt
aanknopingspunten voor een moreel
appèl op individuen om werkelijk aan
hun eigenbelang voorbij te gaan, aldus
Richard Rorty.
Nu is deze filosoof pragmatisch genoeg
om re beseffen dat je niet gevoelig kunt
zijn \'oor <'tIhet Il'ed in de wereld. Ook
kun ie moeilijk een einde maken aan
alle wreedheden die zich via de media
aan je opdringen. Maar, 1_egthij, het
hlijft een goede leidraad om in je eigen Ilo
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omgeving solidair te zijn met anderen.
Daarnaast wijst hij op de creativiteit
van individuen om hun gevoeligheid
voor pijn en lijden te vergroten. Hoe je
dat doet? Eén van zijn recepten luidt:
lees! Via literatuur en journalistiek kun
je levens tot je nemen, ervaringen op-
doen die je misschien zelf niet mee-
maakt omdat je leeft op een andere
plek, met een andere huidskleur, in een
ander lichaam. Door je te verdiepen in
andermans verhalen, leef je samen met
mensen die je misschien nooit in leven-
de lijve ontmoet.

Zorg van politici
In Nederland zijn het vooral politici
die zich zorgen maken over het gebrek
aan gemeenschapszin en saamhorig-
heid. Ze wijzen daarbij op de stijging
van de criminaliteit, het toegenomen
gevoel van onveiligheid en misbruik
van sociale voorzieningen. Een kleine
selectie: Minister-president Kok roept
op tOt een nieuw 'wij-gevoel'; WD-
leider Bolkestein, van de partij die in de

jaren zeventig 'gewoon jezelf zl]n'
tot verkiezingsleus verhief, wil werk
maken van een 'bezielend verband'.
Hij acht een beroep op christelijke
waarden noodzakelijk. Hirsch Ballin,
voormalig CDA-minister van JustÎtie,
haalde diverse malen de pers met zijn
strijd voor deugdzaamheid en goed
burgerschap.
Zulke uitspraken suggereren dat het
samen leven een prohleem is geworden
waardoor mensen minder bereid zijn
iets voor elkaar te doen. Zou dat waar
zijn? Een moeilijk te beantwoorden
vraag. De uitspraken van de politici
zijn erg algemeen. En de vergelijking
met een 'vroeger' loopt al snel mank.
Het enige wat er op zit, is om je con-
centreren op kleinere eenheden. Laten
we bijvoorbeeld eens kijken naar wat
Annie M.G. Schmidt ooit noemde 'de
zorg voor dichterbij' - één van de con-
crete vonnen waarin samenleven tot
uitdrukking komt.
Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft
becijferd dat de onbetaalde, informele

hulp aan familie, buren of kennissen
jaarlijks 1,3 miljoen Nederlanders op
de been brengt. "Het gebruik van in-
formele hulp door hulpbehoevenden is
naar schatting vier maal zo groot als
dat van professionele hulp", staat in
het jaarrapport 1994 van het Plan-
bureau te lezen. Ook het vrijwilligers-
werk bloeit. Er blijken meer plekken te
zijn waar vrijwilligerswerk wordt ver-
richt dan dat er Nederlanders zijn, wat
betekent dat veel mensen meerdere
baantjes als vrijwilliger hebben.
Gezien deze cijfers zou je denken dat
het met dat samenleven in Nederland
wel meevalt en dat politici zich ten on-
rechte zorgen maken. Aan de andere
kant bestrijken deze cijfers over buren-
hulp en vrijwilligerswerk slechts een
deel van het terrein waar woorden als
gemeenschapszin en solidariteit onder
vallen.

Na deze excursie langs enkele aspecten
van samenleven op psychologisch,
sociologisch, politiek en filosofisch
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meisje
in ae

Kah1erstraat

RiclJard Rorty:
eeu algemeen moreel

principe dat individuen
met elkaar verbindt is
de poging om zich ;n de
ander te verplaatsen.

niveau kan worden I;cstcld dat wie
'samen leven' nauwkeurig onder de
locI" neemt, in de praktijk alleen situ-
aties aantreft waarin de grenzen tussen
'ik' en 'ander', tussen 'saml;'l1' en 'al-
leen' vaak mot:ilijk zijn te trekken.
Zelfs de eenzame hardloper is immers
niet alleen. Hij maakr deel uit van ('en
sportculruur waar hordes nwnscn aan
deelnemen. een cultuur ook die schoe-
nen, sportbladen en trainingsschema's
produceert. Hij hesteedt aandacht aan
1.ijll lichaam en vindt het helangrijk
om zich 'lekker' te voden. Een indivi-
dualistisch ideaal dat door velen
wordt gedeeld. Daarin leeft hij samen
met anderen, ook al> zij op Jat mo-
ment niet samen mt"t hem aan het jog-
gen zlln. •
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Samen actief

Het bruisende

DOOR LCO"IC VAR DCR SCHOOR

igingsleven
Een toenemende individualisering van de

samenleving? Als je het filosofe Kruin Schaafsma
vraagt, vair dat best wel mee. Nederland kent
immers een bruisend verenigingsleven. Van
de schaakclub in het café op de hoek tot een
vereniging van huiseigenaren. Van de lokale
hengelspnrtvereniging tot het ÎnternatÎonale
Greenpeace. Mensen zijn er siÎmen actief.

veren
Als programmamaakster
van her Amstcruamscultu-
reel centrum De Balie Ot-
ganiseerde Karin Schaafs-
ma dit v(loriaar een reeks
avonden met als rode
draad 'de wonderlijke we-
reld van de vereniging',
Ze ontdekte hoeveel veT-
schillende soorten vereni-
gingen er bestaan. Coö-
peratieve verenigingen zo-
als een uitvaartvereni-
ging of een winkeliers-
vcrcmgmg. een bonte
verzameling aan VrIJ-
ctijds-verenigingen en
wereldverbeteraars als Greenpeace en Amncsty Internation-
al. Ze wilde tegengas geven aan de geluiden over toenemen-
de individualisering in de samenleving. Bij her romantische
beeld van vroeger, toen nog iedereen bij elkaar in- en uitliep
en op elkaars hulp kon rekenen, zet ze haar vraagtekens. Of
het toen zo veel beter was dan nu? Karin Schaafsma: "We
lijn helemaal niet zo 'op ons zelf' als vaak wordt gesteld. Po-
litici gebruiken het argument van ruencmende individualise-
ring in de samenleving te pas en te onpas om hun verhaal
kracht bij te letten. Maar het valt best wel mee met die indi-
vidualisering. Kijk maar eens wat er gebeurt in het vereni-
gingsleven, hoeveel energie mensen erin steken. je ziet dat le-
den er heel veel samen doen. Of dat nu om de gezclligheid of
uit eigenbelang is, maakt niet uit, ze doen het met elkaar. De
meccano-club, de kanarievereniging, de vakbond, de vereni-
ging van huiseigenaren. Als je dat allemaal in kaart zou
brengen, zou ie l.ien hoe Nederland bruist van de activiteit."
Zelf zit le sinds een jaar bij een Amsterdamse volkstuin-
vereniging. Een buitenstaander noemt 11' lich daar. Omdat
ze 'import' is en omdat ze geen regelmatige bel.Oeker van het
volkstuincomplex is. "Toen ik voor het eerst in het vere-
nigingsgebouw kwam dacht ik 'jeetie, hier hangt toch een
heel bijzondere sfeer, dir is een wereldje apart''', verwondert
Karin Schaafsma zich nog sterds. De mannen zaten achter de
tafels: leden van de bouwcommissie en de werkurencommis-
sie, de penningmeester en nog meer bestuursleden. De dames
!>Chonken koffie achter de bar. "En dan al die avonden die er
georganiserrd werden: een bingo-avond, een dansavond. Zo
traditioneel, het leek wcl de jaren vijftig."
Inmiddels is ze eraan gewend. Ze zegt iedereen keurig gedag,
maakt hier en daar een babbeltje en vindt dat ook leuk.
Maar zodra ze in haar eigen tuin is, wil ze rust. "Ik wil niet
dat de buren de hele tijd over mijn heg hangen. Ik hecht aan
miJn privacy."
Het volkstuinencomplex is een dorp op zich. Vanaf de eerste
zonnestralen in april tot de schrale herfstlOn in septem-
ber ontvluchten de tuinierders de drukke stad en trekken
zich terug in hun kleine wereldje aan de rand van de stad.
"Er zijn leden die hun tuin bijna permanrnt bewonen. Ze

hebben er e1enril'iteit
van l.onnepanelen, radio
en tv, een douche en
apart slaapkamertje.
jaar in jaar uit komen ze
de lOmer hier doorbren-
gen. Ze kennen ieder-
een, en ook elkaars kin-
deren. jij bent cr zeker
eentje van die en die,
hoor je dan."
Karin Schaafsma onder-
scheidt twee typen leden
binnt"n de volkstuinver-
eniging. "De oude garde,
zeg maar de mensen die
de vereniging al jaren

draaiende houden. Veel van die mensen hebben beroepen als
stratenmaker, timmerman of plantsoenenwerker. Daarnaast
heb je de 'intellectuelen', de leden die er later bij l-Îjn geko-
men. Daar ben ik er centje van. liet grappige is dat je die
tweedeling ook terugziet in de tuintjes. Er zijn keurige strak.
kc tuinen met kabouters, maar ook wilde bloementuinen
zonder enige lijn erin."
Alhocwel ze graag met rust gelaten wil worden in haar eigen
tuintje, houdt Karin Schaafsma niet van een wereld met
muurtjes en omheiningen. Ze Heest voor een samenleving,
waarin ideei.'n en gedachten krampachtig worden afge-
schermd. Want tegenwoordig is een goed plan of originele
inval immers een kapitaalgoed waarmee je geld kan verdie-
nen. "journalisten of kunstenaars die hun idee angstvallig
bewaken in de beslotenheid van hun kantoor of atelier, dat
is toch idioot? Je kunt geen ideeën bezitten, ideeën zijn er
juist om te circuleren." Dat menscn het in hun centje af-
kunnen, gelooft Karin Schaafsma wel. Er zijn zelfs mensen
die cr naar streven helema31 zelfstandig en autonoom re
leven. ":\1aar het is zoveel leuker om iets samen te doen.
Sinds kort heb ik een zoontje. Via de crèche kom ik in con-
tact met andere ouders. D,lar praten we war over consulra.
tics en w. Dat uitwisselen van informatie is hartstikke han-
dig en praktisch. Twee weten immers altijd meer dan één."
KarÎn Schaafsma wil het verenigingsleven ook weer nict te
rooskleurig afschilderen. Het is geen ideale vorm van samen-
koven. Ook binnen een vereniging is cr immers gekift en on-
derlinge strijd, weet ze. Soms worden cr zelfs leden uit-
gegooid. "11aar ecn vereniging biedt wel een sociale samen-
hang, een onderlinge band. In eerste instantie onder de
leden, maar ook in de samenkoving als geheel. Want mensen
zijn niet alleen burgers, 7.1'7.itten ook in schoolhesturen of in
sportclubs, l.e voeren ook actie tegen de gemeente in allerlei
comité's. De vereniging is een manier om je te organiseren en
de reden van organisatie varieert van lekker gel.ellig tot heel
politiek. Het is echt een wonderlijke wereld, en het is ook
een heel menselijke wereld. Het gaat cr een beetje aan toe als
in een grote familie. Een vereniging geeft vorm aan het leven.
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Sociale contacten vall levensbelallg

Waarom is het zo dat sommige mensen de tegenslagen
en frustraties in hun leven - of dat nu het verlies van een
dierbare of het afbreken van een schoenveter is - zoveel beter
doorstaan dan anderen? Wat maakt dat sommige mensen min
of meer zonder kleerscheuren door het mijnenveld van het
dagelijks bestaan laveren, terwijl anderen zich steeds weer
te pletter lopen? Een factor die dit verschil tussen mensen
verklaart, is sociale steun: emotionele banden met familie
of vrienden. Uit onderzoek van de afgelopen jaren blijkt dat
sociale contacten, en met name steun die in die contacten
\••.'ordt ondervonden, voor de meesten van ons van belang zIJn
voor het handhaven van onze lichamelijke en geestelijke
gezondheid.

Om zelfstandig
te kunnen leven

••zIJnwe

.......;-; ..: ;.,..;..

afhankelijk var
Uit onderzoek naar het verhand tussen
gehuwd-zijn (of een vaste levens-
partner hebben) en levenwerwachting
. gemiddelde levensduur - blijkt zonne-
klaar dar degenen met een panner een
aanzienlijke langere levensverwachting
hebben dan alleenstaanden. Verder is
vastgesteld dat het overlijden van l"l"n
parml"r bij de achterblijvende parmer
de kans op ziekte en sterfte in hel twee-
de jaar duidelijk doet tornemen. Dil."
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Inderen
toename is vooral sterk bij weduw-
naars. We mogen overigens niet zo-
maar dl.' conclusie trekken Jat trouwen
of samenleven gezonder is. Van wezen-
lijk belang is niet het hebben vao een
partner, maar de mate lIall sociale
steun die van hem of haar wordt Ont-
vangen.

Andere manieren worden verkregen.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit een onder-

wek VJn de Amerikaanse psychologe
Lisa Berkman. In de jaren zeventig
werkte zij aan dl" Unin"rsiteit voor
Californië en zij stuitte daar toeval-
lig op de gegevens van 3600 Califor-
niers die tien jaar eerder waren gci'nter-
viewd ovcr hun manier van lcvcn en
hun sociale contacten. Berkman werd
nieuwsgierig naar hoe het die memen
in die tien jaar vergaan was en vooral
naar de rol van hun sm:iale çontactcn

daarbij. Ze splitste de groep op in de-
genen die een min of meer eenzaam le-
ven leidden (geen partner, gezin of
hechte vriendschappen) en drgenen die
veel familie of vrienden hadden.
VervolgrllS ging "Ie na hoeveel mensen
in beide groepen in de afgelopen tien
jaar waren overleden. Daaruit bk-ek
dar her a;lntal overledenen in de ge-
Isoleerde groep verhoudingsgt'wijs drie
keer 7.0 hoog was als in de andere
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De japanners behoren tot de volken met de
hoogste levensverwachting ill de wereld. lil de
Japanse samenleving zi;n sociale relaties elf

sociale steun lIiterst belangrijk.

groep. Hoewel del.e uitkomst een
duidelijk verband suggereert russen de
mate van sociale steun en levemduur,
is een punt van kritiek dat het hier om
een vaststelling achteraf ging. Zo wist
Berkman niet of de alleemtaanden in
de periode voorafgaand aan hun dood
nog altijd alleenstaand waren. Een
andere psycholoog, james House, be-
slom daarom mer zijn collega's een
groep van 2700 mensen tien jaar lang,
\'an jaar tot iaar, te onderzoeken om
het verband tussen levensverwachting
cn sociale relaties na te gaan. In minu-
tieus uitgevoerde interviews gingen ze
na hoeveel vrienden iemand had, hoe
goed de relaties met partner en familie
waren, aan hoeveel verenigings- of
dubacriviteiten men regelmatig derl-
nam en wat \'oor activiteiten dat wa-
ren. Van begin 1970 rot hrgin 1980
voerden ze hun onderzoek uit: aan het
einde van die periode bleek dat het
sterftecijfrr onder de 'renzame' mensen
ruim viermaal zo hoog was als onder
degenen met veel sociale contacten.
Van belang is dar dir verschil nier kon
worden verklaard door een verschil
russen beide groepen in leeftijd, ge-
slacht of gezondheidstocstand bij het
bq;in van bet onderzoek.

Japanners
Sociale steun zou ook wel eens de ver-
klaring kunnen zijn voor het feit dat
bepaalde volkeren een veel langere ge-
middelde levensverwachting hebben
dan andere. japan is in dit opzicht een
interessant voorbeeld. Het is een van
de meest geïndustrialiseerde naties in
de wereld, met alle problemen die dat
met zich meebrengt. Giganrische ste-
den met een enorme druk en een ge-
haast levemritme, ontzaglijke milieu-
problemen en een be\'olking die allerlei
ongel.onde gewoonten praktizeert, zo-
als roken, drinken en veel te lang en be-
zeten werken. Wrrkweken van zes
dagen zijn geen uitzondering. En toch
behoren de japanners tot de volken
met de hoogste levensverwachting in
de wereld. Hoe kan dat? Bepaalde
onderzoekers hebhen geopperd dat dit
een kenmerk zou zijn van het ras waar-
toe Japanners behoren, een genetische
kwestie dus. -"laar die verklaring snijdt
geen hout. japanners die naar de
Verenigde Staten emigreren en de
Amerikaanse eetgewoonten en levens-
stijl overnemen, blijken na één genera-
tie even kwetsb.1ar voor culruurziekten
als k.1nker en h.1rrinfarcren als de echte
Amerikanen.
Maar er is een a.1nzienliike groep ja.
panse immigranten die ond.1nks hun
Amerikaanse consumptiepatroon toch
gezond blijven en een hoge levensver-
wachting houden. Wat is het \"Crschil
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tussen de gezonde en minder gewnde
groep immigranten? Een onderzoek
onder maar liefst 17000 japanners in
de Verenigde Staten en in japan zelf
wijst erop dat bepaalde kenmerken van
de traditionele jap.1nse cultuur de sleu-
tel tot het antwoord op deu vraag vor-
men. Japanse immigranten die hun cul-
turele wortels zorgvuldig bleven koes-
teren - dus onder elkaar Japans hIeven
spreken, ,'ooral met japanse Amerika-
nen omgingen en de traditionele ge-

Sociale contacten ZIJn
van belaug {laar het
handhaven van onze
lichameli;ke en geeste-
li;ke gezondheid.

zins- en familieverhoudingen zover!
mogelijk in st.1nd hielden -, bleken veel
minder vaak hart- en vaatziekten en
andere beschavingsziekten te krijgen.
Andere factoren, zoals erfelijke ken-
merken, leeftijd, geslacht, welstands-
nive.1u en zelfs eet- en bewegings-
gewoonten, bleken cr weinig toe te
doen. In de japanse samenleving zijn
sociale relaties en sociale steun uiterst
belangrijk. Een japanner ziet zichzelf
niet zozeer als een onafhankelijk, op
zichzelf staand individu, maar op de
eerste plaats als een deel van de groep,
van de gemeenschap waartoe hij of
zii beboort. Het groepslidmaatschap
maakt in feite zijn identiteit uit. Een
japanner brengt vaak zijn hele leven
binnen één en dezelfde groep door. In
dit opzicht is er dus een aanzienlijk \'er-
schil met de westerse cultuur, waarin
individualiteit en zelfstandigheid cen-
traal staan.

Positieve effecten
We wetrn overigens niet precies waar-
om sociale steun gezondheidsbevorde-
rend is. De huidige stand van weten-
schappelijk onderzoek wijst zes posi-
tieve effecten aan.
• Op de eerste plaats zijn sociale rela-
ties belangrijk bij het verwerken van
ontwrichtende levensgebeurtenissen.

Iemand dir ren partner verliest maar
die goed opgevangen wordt door
kinderen of vrienden, heeft èn meer
mogelijkheden het verdriet goed tr
verwerken, èn meer hulp bij het op-
lossen van allerlei praktische proole-
mrn die her gevolg zijn van dat verlies.

• Op de tweede plaats kunnen soci.1le
relaties een belangrijk tegengif vor-
men tegen depressie. Iemand meI
problemen die daarover op mogelijke
maar ook onmogelijke tijden met an-
deren kan praten, loopt veel minder
kans op piekeren en gevoelens van
radeloosheid en hulpeloosheid. Het
zijn zulke gevoelens die een belang-
rijke voedingsbodem voor depressie
vormen. Een depressie vormt weer
een vruchtbare bodem voor allerlei
ziekten.

• Ten derde: heh.1lve een mogelijkheid
voor 'praatcontact' bieden relaties
ook de mogelijkheid voor een andere
vorm van comact, en wel een comact
die vanaf het allereerste moment van
ons leven, nog in de ba.1rmoeder,
wezenlijk is geweest voor een gezon-
de ontwikkeling: lich.1melijk contact,
aanraking en streling.

• Ten vierde: sociale relaties vormen
ern belangrijke bron V.1n inform.1tie
over hoe 'normaal' onze gevoelens en
belevingen in vergeliiking met die
van andere zijn, over hoe we daar-
mee en met andere ervaringen en
gebeurtenissen in ons le\'en kunnen
omgaan en over hoc we bij anderrn
overkomen. Kortom, sociale relatirs
zijn uiterst belangrijk voor zowel
ons 'problremoplossingsreperroire'
als ons zelfbeeld. Anderen kunnen
door de manier waarop zij ons steu-
nen en aanmoedigen, een positieve
invloed uitoefenen op het beeld dat
we van 01lSleif of het vertrouwen dat
wc in onszr!f hebben (het omgekeerd
kan natuurlijk ook). Zo zijn anderen
nog op een andere manier dan die hij
punt tv,'ee genoemd, een gord tegen-
gif tegen depressie of andere neg.1tie-
ve gevoelens over onszelf.

• Ten vijfde: sociale relaties, vooral
intieme sociale relaties als partner-
relaties of s.1menwoonrelaties met
anderen die geen (Iicfdes)panner
zijn, hebben een duidelijke invloed
op her functioneren van om lichaam
en daanner op onze lichamelijke ge-



mndheid. Zo is onze hormoonhuis-
houding anders als we samenwonen
met anderen dan als we alleen wonen.
Tenslotte zijn er (overigens nog heel
voorlopige) aanwijzigingen dat een ac-
tid sociaal leven de produktie van be-
paalde stoffen in de hersenen bevor-
dert. Een van die stoffcn zou hct zoge-
naamde bèta-endorfine zijn, een door
de hersenen zelf geproduceerde ,wf
met een opiumachtigc werking, die ge-
voelens van welbevinden zou opwek-
ken. Het is merkwaardig genoeg de-
l.elfde soort stof als die jo~ers hun
kick geeft.

Als u dus de volgende keer op een ter-
rasje met goede vrienden zittend mer
een s,huldgevoel een zwetende jOAAer
ziet voorbijgaan, bcdcnk dan dat het
nog maar zeer de vraag is wie op dat
moment het gezondst bezig is.(-}

Van levensbelang
Er zijn mcnsen - ook psychologen - die
het standpunt huldigen dat een geeste-
lijk gezond men, volledig op eigen
emotionele benen moet kunnen staan
en andere mensen in feite niet e,ht
nodig heeft. Ze zeggen dar hl.t hebben
van goede relaties met anderen natuur-
lijk \'oordclen heeft en prettig is, maar
dat een sterke persoonlijkheid voor
zijn of haar levensgeluk daar niet van
afhankelijk is.
Van dat standpum klopt over het alge-
meen geen hout. Per<;()onlijkheid is
geen statisch geheel dat vanaf een be-
paald momem voor de rest van ons le-
ven vastligt. Iedereen gaat in zijn leven
door een heleboel fasen heen, en de
sterkre van onze persoonlijkheid - je
kunt ook zeggen: van dc twijfels aan
onszelf - variecrt van fasc tot fase. In
sommige perioden van ons leven heb-
ben we voor onze gecstelijke gezond-

heid andere mensen meer nodig dan in
andcre perioden. Als onderzoek één
ding heeft aangetoond, dan is het wel
dat Je l.ekerste manier om iemand psy-
chisch uit zijn evenwicht te brengen her
versroren van zijn intieme relaries is.
Voor het grootste deel van ons le\'en
hebben we zulke relarics nodig om li-
chamelijk en geestelijk gczond re blij-
ven.
Kortom: het is van levensbelang dar we
gedurende ons gehele leven in onze
agenda tijd en energie blijven reserve-
ren voor het perfectioneren van onze
vaardigheden in het leggen en onder-
houden van vriendschapsrelaties. Dat
getdt óók als we 011<; tot doel hebben
gesreld een zo zelfstandig en onafhan-
kelijk mogelijke persoonlijkheid te ont-
wikkelen. Want aan één schijnbare te-
genstrijdighl'id zullen we tot aan onze
dood toe niet ontkomen, namelijk: om
zclfstandig te kunnen leven l.ijn we af-
hankelijk van anderen.

•
Sociale relaties ZIJn heel belangrijk voor
zoweloHs 'probleemoplossiIlKSrepertoire'

als ons Zelfbeeld.
Uit: 'Het geestige liehaam. Tussen
brein en body.' door René nickstra.
Bruna Uitgevers BV,
ISBN 902298169x.l'rijs: f 34,30
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Bouwen aan samen leven

Een eigen plaats
tussen de anderen

\"ooen is één van onze eerste Icvcns-

DOOR MIRRE BOTS

hehoeften. maar is in ons land te veel een
~cwoontc geworden: overal zien wc nieuw-

bouwwijken met hun uniforme rijtjeshuizen.
Terwijl de manier waarop \ve wonen van

grote invloed is op hoc we met andere
mensen samen leven. Volgens architect Jan
Noordman willen mensen hun leven graag
zelf \'orm geven, dus ook hun directe leef-

omgeving. Niet alleen hun huis maar ook de
huurt. Als mensen samen bepalen hoc hun

buurt eruit komt te l.icn, ontstaat er snel ccn
gevoel van gemeenschappelijkheid.

Omdat de uniformiteit van
het wonen hem benauwde,
heeft hij een aantal wijken
ontworpen waarvan de be-
woners vanaf het eerste uur
hebben meegedacht hoc hun
wijk er uit zou moeten zien.
Zo is in St. Oedenrode bij
Eindhoven de wijk Cathalijne
geheel naar de ideeën van de bewoners tot stand gekomen.
Jan Noordman: "Ik laat ze eerst heel associatief zelf tekenen.
De beelden die ze in hun boofd hebben over de ruimtes van
hun toekomstige huis, hun plek ten aanzien van de andere
bewoners, het landschap en de omgeving. Langzamerhand
wordt dat dan conCreter ingevuld. Ze mogen zelf bepalen
waar in de wijk ze hun huis brt liefste hebben staan. De een
kiest er voor om z'n huis meer in het groen te zetten, aan de
rand van de wijk. Terwijl een ander z'n huis juist russen de
mensen aan een plein wil hebben. Zo ontstaat er een orga-
nisch geheel, waar ieder tot 7.'n recht kan komen. n Dat gaat
bijna vanzelf. Zijn ervaring is &n het nauwelijks botst. Inte-
gendeel zelfs. "Omdat de mensen elkaar regelmatig ontmoe-
ten, intensief samen werken en een gemeensçhappeliik doel
hebben - een leefbare wijk creëren waar iedereen zich thuis
voelt - ontstaat er een grote betrokkenheid bij elkaar. n Juist
omdat men de andere bewoners goed heeft leren kennen,
kan het voorkomen dat iemand die eigenlijk een \'rijstaand
huis wil tegen de ander die daar niet genoeg geld voor heeft,
zegt: 'bouw maar tegen ons huis aan'. En een man die piano
speelt en een aparte muziek ruimte in z'n huis heeft, heeft
deze zo aan het plein gesitueerd dat anderen er eventueel ook
gebruik van kunnen maken.

Het valt hem elke keer weer op hoe snel er in zo'n groep be-
woners een wij-gevoel ontstaat. "Maar dat kun je niet force-
ren. Het kan alleen in vrijheid ontstaan. Pas als er genoeg
ruimte is \"oor het unieke van ieder individu, zijn of haar he.
hoeften en zelfexpressie, ontstaat er meer dan het najagen
van Je eigen belangen. Omdat ze een gezamenlijke intentie
hebben, kunnen ze door de alledaagsheid heenkijken en aan
hun idealen toekomen. En daarin speelt de vraag wat hun
plaats tussen de anderen is een belangrijke rol." In St.
Oedenrode heeft dat in een wijk van slechts 21 huizen geleid
tot drie pleinen, een speelruimte voor de kinderen, bankjes

voor enkele huizen om el-
kaar gemakkelijk te kunnen
ontmoeten, een bewoners-
vereniging en gezamenlijk
onderhoud van de groen-
voorzieningen. Ook leidde
het tot het gevoel van 'de
wijk is van ons'. De mensen
wonen er met plezier en be-

zoekers komen er graag. De wijk straalt warmte uit, hoort
hij steeds weer.

Dat is ook wat hem motiveert om op deze toch tamelijk tijd-
rovende manier te ontwerpen en te bouwen. "Wat mij in.
spireert is het beeld van de warme en menselijke stad. In het
huidige bouwen ontbreekt het daar sterk aan. Het zijn voor-
al de economische en investeringsbelangen die de boventoon
voeren. Woningen worden ooral efficiënt en in series ge-
bouwd. Omdat de mensen daar om Hagen, wordt er gezegd,
maar dan kom ie op een gemiddelde uit. Zo'n nieuwbouw-
wijk is eentonig, heeft niet echt een hart." Hoe anders was
dat in vroeger tijden, toen de stad en haar gebouwen veel
meer door de hele gemeenschap werden gedragen. Hij wijst
op het voorbeeld van de St. Jan's kathedraal in zijn woon-
plaats Den Bosch. "Over de bouw daarvan heeft men twee
eeuwen gedaan. De financiering werd door de gemeenschap
opgehracht en soms als er niet genoeg geld was, lag de bouw
een tijd sfil. Er werkten niet alleen vaklieden en beeldhou-
wers aan de bouw mee, maar ook gewone mensen kwamen
soms een handje helpen."
Niet dat hij daar naar terug wil, want met nostalgie bereik je
niets. "Maar de stad is wel de ontmoetingsplaats bij uitstek.
De openbare ruimte en gebouwen wuden veel meer in
samenspraak met de bewoners tot stand moeten komen. Het
bouwen is ook als een sociale impuls te gebruiken. Het is een
kans voor mensen om samen iets te doen en een gemeen-
schappelijk belang vorm te geven." Dat die behoefte wel de-
gelijk bestaat, merkt hij elke keer weer in z'n projecten.
••Aanvankelijk kunnen mensen maar moeilijk geloven dat
het ook op dele manier kan, want ze zijn het nlt"t gewend.
Maar al snel lopen ze er warm \'oor en komt er een grote
scheppingskracht vrij. Sommige mensen hebben sinds de
kleuterschool het kleurkrijtje niet meer gehanteerd, maar zit-
ten dan vol enthousiasme te tekenen."
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Halls Tellllekes over same1l1eve1l 111multi-cultureel Nederlalld

In contact met elkaai
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Nederland is een multi-culturele samen-
leving. Dat geldt in ieder geval voor de
grote steden in het land, waar mensen
met lIeel verschillende culturele achter-
gronden met elkaar samen leven. Leidt
die grote verscheidenheid in culturen
onvermijdelijk tot problemen tussen
mensen? En is er niet eerder sprake van
maatschappeJiike problemen dan van
culturele?
Om antwoord te kunnen geveo op deze
Hagen, moet Hans Tennekes eerst iets
kwijt over het begrip cultuur. Een kort ••.

Vanuit zijn werkkamer op de. twaalfde verdieping van het
gehouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft Hans
Tennekes (59), hoogleraar culturele antropologie, ccn wijds
uitzicht over Amsterdam. Ook meer symbolisch vormt hel
ccn mooie afstand om de stad en de verschillende culturen
die cr leven, in ogenschouw te nemen. Een afstandelijkheid
die volgens de hoogleraar nodig is om met enige relativering
naar de eigen en andermans cultuur - en de gevoelens die
daarbij spelen - te kunnen kijken. "Je mag van mensen ver-
wachten dat ze verstandig met hun gevoelens en vooroorde-
len omgaan. Dat ze zich afvragen: is dit redelijk of onrede-
lijk?" Een gesprek over cultuurverschillen en de grenzen van
tolerantie. En hoe een geslaagde muIti.cultureie samenleving
cr volgens hem uitziet.
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DOOR JAPKC SCHOIIEWILL£

<unnen stereotypen
worden
doorbroken
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Alle groepen hebb{'n beelden van elkaar, er is
vaak onlu'grip en I1lenSeH veroordelen elka,n up
hl/U culturele achtergrond. Alaar juist in het con-
taL.t klt/l1len stereotypen worden doorbroken,

collq:e, "Ik vat çl1ltuur hreed op, Ik ZIe
hel als cen wij7.e van leven, I-kt g(~eft
aan wJt memcn waardcvol vindcn in
hun best,ull. \X'aar het om draait. \X'el-
kc dingen hebngrijk en welke dingen
mindl'f hebngfljk zijn. Iloe mensen
zi~'h hehofL'n te gedr'lgen. In çulturen
spelen waarden ldatgcne wat lllensen
waard('vol vinden) en nornK'n (d •.. re-
gels dil' voor het handelen gelden) dus
l'en centrale rol. Ovcflgcns liggen die
regels Hlor het handelen niet nst, Fr is
cen hele marge tussen Jat wat lllenSen
behoren te docn, wat men,cn feitelijk
duen en wat nWllsen helemaal met
kunnen n13ken. Binnen çulturen he-
suat dus spcelruimtl' in 110(' mensen
zi,h mogen cn kunnen gedragen, voor-
dat iemand echt over de sçhn'ef ga:l1.
[ndividuele ml'm;en gedragen zi.:h
nooit pr('cies volgens het ',çhcma' van
een cultuur. (;elukkig maar, ander,
70U hct ('en s,lail:- hocl worden,"

Verschillen

D •.. m,mier waarop 11.111'0 TellIlek •..s
ovcr çnlt\1l1r d('nb. heeft gevolgen
voor hoc hij naar de lIlulti-<:ulturelc
s'lIl1('nkving kijkt, "Aan Je oppervbk.
te zie je I'('rsçhillen in çulturelc gt'hrlli-
ken. 7,oals eten, kleding. muziek, fee,.
tcn, ritlIden, omgangsvormen, D,1l is

{s/ûmiris(l1e \celkleurigheid. Het z.ijn de onschuld 1-

l'rrllIll'CII lil ge verschil1('n. die tlll'n'en kuk of mi,-
De Ellding schien Ia,tig kunnen vinden. maJ.r die
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IlIct lOt n:hte prohlemen leiden, ,\har
culrnrcn ~'ers~'hillen ook in essentie van
elkaar, in hlle n)(,ll tegl'n het levelI aan-
kijkt, In dl' :\cJerlandse ndtuur hij-
voorbeeld ,taan hegrippen als gelijk-
heid. inJividuek vrijheid en 7elfom-
plooiing çentraal. \bnnenell \rouwen
g'l<\n op basis van gelijkheid met db,u
um, De re Luie ru"'t'n ouder, en kinJ('.
ren is weinig autoritair, \lensen riçhtcn
hun leven na.lt C"igengocddunkl'n in.
Als je \"Crvolgen, kilkt naar de centrale
waarden van bij\'oorbecld de Turk,e
cultuur, zie ICJat dit' ha,]b 'taan op dl'
:\ederIanJse, Het g3;Jt dan on] begrip-
pen als eer, hii,'ran'hiC" cn groepssolidJ-
riteit. Er is sprake vall strikte gezags-
verhoudingen hl'oSen mannen en vrOll.
\\Tn. t\ls\en vaders en kinderen, [n ki tl'
kun k 7eggen d'll de :S:cdcrLmdw en d,'
Turbe cultuur l'en fundamcntec1 ver-
schillende v],ie hehhen op waM het lil
het leven valJ ('en lllellS 011\ dr,uit.
Overigen, wil ik henadrukkcn dat je
niet alleen mO('l It,tten op de wrschllkn
tusSt'n Cl11rl1rell.meur ook op Je over.

et'nkomstcn. :\lcn\en v'inden vaak de-
Lelfdt' dingen beLlllgrijk, ongeaçht hun
cultuur. Bi)voorhecld een goede opki.
ding voor de kinderen,"

De grOt'p('n die in de loop der tijd n,\;lf
:sJederJand zijn gekomen, hehhen inkr
hun eig('n ndtuur, .\la<lr de nutt'
waarin JCl.e culmrell afwilken \',m de
:\ederbnd\c çulllmr. vcrsçhilt. Dus
ook Je mate waarin t'r C"enh,l\is is I'(lor
çonfli,'t. I l.ln, TL'unekes: ".\lct ~om-
migC" cultllfl'l1. zOJ.ls \an de creool,e
"l1rinamcrs, om'taan weinig proble-
men, omdat dt' lundamcntek normen
en waarden nict di('pg,und versçhillen
van de i's:l'derlandse, :\\a,u '\larokka.
nen cn Turken komell hier met ecn çul.
tuur waar de dominante !'\(',krland'ic
cultuur preçics tcgenovC"fgestdde ge-
dachten OH"r llC"dt, zoal, die hiërar-
çhie. Je rclati('s tus<;en mannen elJ
l'rOUWt'n, ouden ,'n kinderen, En dat
ligt extra gevoeltg ollHj;n cr de afgelo-
pcn dt'cennia lui" op die pUlllt'n. 111het
Llmiliele\'Cll. n'n enorme çulturele (llll-
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Gevoelens hoef je niet te onderdrukken. i\faar
je hoeft er ook niet je gedrag op te baseren,
Mensen moeten leren om verstandig met hun

emoties om te gaan.

slag in Nederland heeft plaatsgevon-
den. Ook in religieuze zin is cr zo'n
omslag geweest en dan komen er uitge.
rekend moslims naar Nederland. Dus
op alle punten die binnen de Neder.
landse verhoudingen gevoelig liggen en
waarop zich enorme ontwikkelingen
hebben voorgedaan, komen mensen
binnen die daar dwars op staan. Dat is
up z'n minst ingewikkeld."

Problemen
Toch hoeven die verschillen in culturen
niet tot grote problemen te leiden in
het dagelijks leven van mensen, stelt
Hans Tennekes. "Op wijkniveau leven
de groepen vaak in een sfeer van leven
en laten leven langs elkaar ht'en. Iht
lijkt me prima. Ik denk dat conflic-
terende waarden op ht't niveau van
buren hed goed zijn uit te houden. De
Turkse, de Nederlandse en de Suri-
naamse buren hebben weliswaar ieder
hun eigenlevensstijl,maar dat botst nit't,
zolangmen niks met dkaar S;lmenhoeft
te doen. Of alleen maar dingen samen
doet waarbij het geen rol speelt. Samen
de auto repareren, dat gaat heel goed."
"laar hoc zit het dan met de emotione-
le kant? "lensen die het moeilijk vin-
den dat hun huurt ingrijpend is veran-
derd en daar veel last van ervart'n?
Hans Tennekes geeh een eigen voor.
beeld. "Als er Cl'n moskee in de wijk
komt en er door luidsprekers wordt
opgeroepen tot gebed, hebben vcel
mensen daar moeite mee. Ik wu het
zelf ook niet echt leuk \'inden, zo'n
moe'addzin die rond gaat schreeuwen,
om maar even mijn vooroordeel te ven.
tileren. Anderzijds: dat i, een gevoel,
en gevoelens hoef je niet te onderdruk.
ken, maar ie hoeft er uok niet je gedrag
op te baseren. "lensen moeten leren
om verstandig met hun emoties om te
gaan. In dit geval zou ik mezelf ah'ra-
gen of het reddijk is dat ik het geluid
van kerkklokken wel accepteer en de
islamitische oproep tot gebed afwijs.
Zo kun je een oordeel over je gevoelens
vellen."
De echte problemen die in \'eel wijken
van de grore steden spelen, zijn mis-
daad, drugs, overlast en verloedering.

","laar", zegt Hans Tennekes, "deze
problemen hebben rnt.t maatschappe.
lijke faCtoren te maken en weinig met
de culturele achtergronden van de vu.

schillcnde groepen. Het lastige is dat
mensen de neiging hebben om alles op
een grote hoop te gooien: harde mu-
ziek, een moskee in dc buurt, inbraken,
kinderen die tot laat op straat buiten
spelen. De maatschappelijke proble-

matiek wordt dan gekoppeld aan 'de
buitenlanders' en zo komt cultuur in
discussie. ".tel andere woorden: dan
wordt \'eelkleurigheid vervelend, er
ontstaat negatieve beeldvorming. Het

wordt 'wij' tegenover 'zij'. Cultuur
wordt zo een manier om groept'n te
etiketteren . .\-laar feitelijk gaat het niet
om cultuur of cultuurverschillen."

De angel van tolerantie
In een multi.culturele samenlevingmoet
voor de verschillende groepen royaal
ruimte lijn om hun leven in te richten
volgens inzichten van de eigen cultuur,
vindt Hans Tennekes. "Die ruimte bI"

\Vare/ties
bakken in
Drenthe

.•.
o
o

noemen we lil termen van tolerantie.
Toch betekent dat niet dat mensen 'het
andere' prachtig moet vinden. Ht't be-
tekent dat je respecteert dat andere
mensen anders zijn dan jij. De angel
\'an verdraagzaamheid zit er juist in
dat je mensen toestaat om dingen te
doen die je eigenlijk afkeurt. Want an.
ders stelt het niks voor. Tolerantie is
dus l."enmoeilijke opdracht aan men.
,en. In het verleden betekende het bil'
\'oorbeeld dat je mensen toestond om
iets anders te geloven dan jij geloofde,
wat in die tijd heel gevoelig lag. Je geeft
ruimte, al vind je het nil."tleuk. Dm:
tolerantie ja, maar je mag l."reen oor.
deel over hebben." Oordelen hoort
volgen<;Hans Tennekes bij een multi.
culturele samenleving. Hij heeft niet ••.
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De allgel vall t1erdraagzaamheid is dat ie mellsell
toestaat om dillgell te doen die ie eigellliik
afkeurt. Wa11t anders stelt het niks voor.

zoveel op met cultuurrelativisme: ~Als
culturen dichtrrbij komen en ie echt
met mensen uit andere culturen te ma-
ken krijgt. dan heb je er altijd een oor-
deel over. Sommige dingen zul ie inte-
ressant en leuk vinden, maar cr zullen
ook dingen zijn waar je je bedenkingen
bii hebt. Je hebt er kortom een oordeel
over. Natuurlijk moet je andere cultu-
ren wel respecteren. Respect heeft mer
de cultuur als totaal re maken, maar
dat betekeot niet dat je niet meer ziet
wat je leuk en wat je stom vindt. De
waarde van culturele veelkleurigheid is
dat je ontdekt hoeveel verschillende
manieren er zijn om het leven in te
richten. Aan elke cultuur zitten zowel
positieve en negarieve kantt"n. Aan de
Turkse. maar aan de Nederlandst.' net
zo goed. Je moet <.:ulrurt.'ndus respecte-
ren zonder dat je je oordeel opschort.~

Grenzen aan tolerantie
Tolerantie is belangrijk in een multi-
culturele samenles'ing, maar is niet on-
begrensd. Hans Tennekes: ~Er 7.ilnbe-
paalde waarden in de Nederlandse
samenleving die onopg("cfhaar zijn, w-
als de onsch("ndhaarheid van het men-
selijk lichaam. Daarom kun je vrou-
wenbesnijdenis alleen maar veroorde-
len. om een extreem voorbedd te noe-
men. De grenzen van tolerantie spelen
in het dagelijkse onderlinge samenle-
ven niet zo'n grote rol. ,\1ensen gaan

gewoon hun eigen gang en les"enbngs
elkaar hren, als dat het beste uitkomt.
De grenzen van tolerantie ontSTaan bij
een echt conflier. Dat is dan vooral een
zaak van de overheid. \X/am de over-
heid vertegenwoordigt de dominame
Nederlandse cultuur en mOl't een be-
paald beleid uitvoeren. De overheid
kan niet alle vers<.:hillenrespe<.:teren.
Zo heeft bijvoorbeeld het onderwijs de
taak om bepaalde waarden over re dra-
gen en om kinderen 7.c1fstandigheid te
leren. :-Jiet gehoorzamen. maar zelf-
standig denken. Dat zijn hasiswaarden.
De ovrrheid moet dus enerzijds de ver-
schillende groepen ruimte geven. Het
dragen van hoofddoekjes op ,chool?
Daarover 7.eggenwij in Nederland: dat
mag! Anderzijds moet de overheid ook
grenzen stellen. Als vaders hun do<.:h"
ters willen thuishouden van school
y,.'ordter gezegd: dat mag niet! Meisjes
die leerplichtig zijn. moeten naar
school. De grenzen van tolerantie wor.
den uiteinddijk bt"paald door het over-
heidsbeleid. De overhód moet besliss-
ingen nemen. In feite gaat het om een
afweging van waarden: de waarde van

tolerantie tegenover de waarde van
wat als 'goed' wordt gezien. Die afwe-
ging moet altijd gemaakt worden. De
waarde van de tolerantie moet de over-
heid ook honoreren, dus dat betekent
dat men soms con<.:essiesdoet op h("t
gebied van wat men goed vindt. In Ne-
derland wordt mensen hijvoorbecld
toegesraan om hun kinderen niet in te
enten tegen polio. Daar is men ni("tge-
lukkig mee. maar h("tmag wel."

Ve ra n t Woord e lij khei d
Hoe moeten mensen uit verschillende
culturen nou met elkaar leren omgaan?
Ikgrippen als respect en tolerantie
klinken prachtig, maar kunnen mensen
daar een concrete invulling aan geven?
Hans Tennckes: "Ik denk dat het be-
langrijk is dat mensen <.:onta<.:thebben
met elkaar. Op s<.:hool.op straat. in een
winkel, op het werk. En dat mensen
dan niet van tevoren al denken te
w("ten wat de ander gaat zeggen of
doen omdat die persoon 11arokkaan,
Surinamer of Nederlander is. Mensen
zijn geen marionetten van hun cultuur,
ze gaan er zelfstandig mee om. Dus •••

29



Ik vind een multi-culturele samenleving geslaagd
als mensen uit verschillende culturen succesvol
langs elkaar heen kunnen leven - maar ook in
staat zijn om contact met elkaar te maken.

overal waar mensen gewoon als men-
sen met elkaar omgaan. dus niet in ter-
men van Nederlander, Turk, Surina-
mer, en zeker niet in termen van de ene
cultuur en de andere cultuur - daar ge-
beurt iets positiefs. Zolan~ ze ~een
ruzie krijgen. Dat klinkt heel simpel,
maar zoiets is her toch wel: contact
maken met de ander.
In dat contact nemen mensen bewust
of onbewust hun oordelen en vooroor-
delen mee. Dat kan niet anders. Het
zou wel mooi zijn als we dat even naast
ons neer 7.oudenkunnen leggen en dat
bepleit ik ook wel, maar het behoort
tor de wemelijkheden. Het lukt nooit
helemaaL Die vooroordelen zijn vaak
wederzijds. Alle groepen hebben beel-
den van elkaar, er is v;lak onbegrip en
mensen veroordelen elkaar op hun cul-
turele ;lchtergrond. Maar juist in het
contact kunnen die stereotypen woc-
den doorbroken.
Het is de verannvoordelijkheid van in-
divÎduele mensen om steeds te probe-
ren afstand te nemen \'an hun vooroor-
delen en stereotyperingen. Te proberen
mer anderen om te gaan als een ander
mens, en niet als exponent van een cul-
turele groep. Dat is lastig, maar ik vind
het wel een kerngegeven. Dat kan en
mag je van ieder mens vragen. En als
mensen in dat contact tot verrassende
feÎten komen die hun vooroordelen

doorbrrken, moeten ze dat onder ogen
ZIen en daar consequenties uit trek-
ken."

Hans Tennekes heeft duidelijke ideeën
over hoe een geslaagde multi-culturele
samenleving eruit ziet: "Ik geloof nier
in een vermenging van culturen. Die
zogenaamde 'mclting pot' is er in AnlC-
rika ook nooit gekomen. Veel mensen
blijven zich op hun culturele achter-
grond oriënteren, zelfs als daar sociaal-
economisch geen noodzaak meer voor
Îs. En voorlopig geldt voor de migran-
tengroepen in Nederland dat ze wel in
ecn minderheidspositie zitten. Ik zie de
verschillendeculturen dus niet snel ver-
dwijnen, al zullen ze wel verandecen
onder invloed \'an en ook als reactie op
de Nederlandse samenleving. Zo kan
ik me voorstellen dat op den duur het
Turks of Marokkaans zijn minder be-
langrijk wordt ten gunste van het mos-
lim-zijn. Maar dat zal de tijd uitwijzen.
Ik vind een multi-culturele samenle-

ving geslaagd als mensen uit verschil-
lende culturen succesvol langs elkaar
heen kunnen leven. :\tiaar dat ze ook in
staat zijn om, wanneer ze elkaar tegen-
komen, contact met elkaar te maken.
Dat de stereotyperingen, die ieder
mens heeft, nirt zo nrgatief zijn dat
men dkaar niet meer als gewoon nor-
maal medemens kan zien. Als je open
blijft staan vooc wat en wie die ander
is, kan iemand heel anders blijken te
zijn dan her stereotype dat je in ie
hoofd had."

•

Dit artikel kwam tot stand met mede-
werking van SUZalme Fan Narden.

Van J. Tennekes verscheen in 1990 het
boek 'De onbekende dimensie. Over
cultuur, cultuurverschillen en macht.'
Uitgeverij Garant, Leuvell/Apeldoorn.
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Overleven

Moet je hard zijn om te overleven?

Tot de tanden toe bewapend voor je eigen veiligheid
Moet je sluw zijn om te overleven

Voor als het zover komt, op het ergste voorbereid
Niemand meer vertrouwen
Altijd afstand houen
Overal op je hoede

Met het ernstige vermoeden
Dat iedere belofte wordt gebroken met de tijd?

Moet je hard zijn om te overleven?
Knokken voor jezelf en alleen voor jouw belang
Zorgen dat je je nooit bloot zal geven
Je lach onder controle je huilen in bedwang
Naar voren ellebogen
Met kleppen voor je ogen
Nergens zwakke plekken
Honden, hoge hekken
En geloof en hoop en liefde achter het hehang?

We \••'eten dat het allemaal kan kantelen

Naar de hlijde boodschap van vrede en veiligheid
Naar het wonder van ontwapenen en ontmantelen

In die betere wereld van 'eenmaal komt de tijd'
Dat de liefde het zal winnen
Als we morgen maar beginnen
En dat we op vertrouwen
Ook een toekomst kunnen bouwen
We weten het nog wcl, maar het geloof dat zlln we kwijt.

Want je moet hard zijn om te overleven
Onverschillig voor de wanhoop, onkwetshaar voor verdriet
"'let geen ander doel om naar te streven
Dan ieder voor zichzelf, verschanst op zlln gebied
J\let niemand iets te maken
Koel berekenend schaken
Op kansen blijven loeren
Om de anderen te vloeren
Dan zal je overleven
Maar léven is dat niet!

Paul van Vliet
Over Leven - 1986
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Ervaringen samen delen helpt

Er is altijd wel ergens
een lotgenoot

DOOR TARRY DOBBeLAAR

Herkenning en erkenning. Daar draait het
om bij het contact tussen twee lotgenoten.
Sinds februari van dit jaar bemiddelt

Bureau Lotgenotencontact tussen mensen
die op 7.oek zijn een gesprekspartner die hun
prohleem ook uit eigen ervaring kent en
kan delen. Want samen met cen ander

verdriet delen, helpt.

Marian Vermeij i~nct ge-
Stopt met roken. Drie dagen
al. Zittend op de bank in
dl' huiskamer, nicotinekauw-
gom in de mond, vertelt ze:
'Vanavond ga ik mijn ~hoon-
zusje bellen, zij is ook net ge-
stopt. Dan gaan we het er
eens lekker over hebben."
Kletsen met mede-ex-rokers
is ook een vorm vao Intgc-
notenconract, vindt 1.C. ~Je hrht het gevoel dat je bij die
persoon kan thuiskomen, dat je praat met iemand die je
volledig hegrijpt. "
In februari van dit jaar opende Marian Vermeij saffit:O met
Petta Pijnacker het bureau Lotgenotenconract. Het initiatief
blijkt in een behoefte tc voorzien. Sinds de oprichting heh-
ben ze al meer dan duizend telefonische reacties Ontvangen.
Vierhonderd mensen schre\'en zich daadwerkelijk in, op
:wek naar iemand die een specifiek prohleem ook uit eigen
ervaring kent. In de meeste gevallen gaat het om zaken als
eenzaamheid, echtscheiding, straatvrees, de dood van een
partner, kindermishandeling, homoseksualiteit of incest.
Petra Pijnacker: ~Er hellen bijvoorbeeld ook mensen die
partner zijn van anorexia-patit'nt, of van iemand met een
fobie. Partners krijgen van hulpverleners vaak weini~ aan-
dacht. Daarom willen ze graag eens praten met iemand die in
dezelfde positie zit."
Lotgenotencontact blijkt voor wel mensen een waardevol
alternatief, naast of in plaats van het praten met een thera-
peut. Vooral het informele karakter vindt men prettig: er
zijn geen afspraken, geen consulten, geen dossiers. Voordeel
is ook dat je als lotgenoot niet alleen hulpvrager maar ook
hulpgever hent.

Wederkerigheid blijkt een belangrijk element in het lotge-
notencontact. Daarom proberen Marion Vermeij en Petra
Pijn;lcker in het eerste telefoongesprek na te gaan of iemand
wel tot het uitwisselen van ervaringen in staat is. MarÎon
Vermeij: "Soms merk je dat mensen erg in de war zijn of nog
midden in een crisis zitten. Dan raden we een inschrijving af.
Je moet ook iets kunnen geven, vinden wc. Als je, bijvoor-
beeld na de dood van een gdiefde, nog zo ba.i); bent dingen
op een rijtje te zetten, dan heh je geen behoefte aan contact."
Voor f 75,- per jaar kunnen mensen zich inschrijven bij
bureau Lotgenoteneontacr. Ze ~even op voor welk probleem
ze een lotgenoot zoeken en welke eisen ze aan zo iemand
stellen: man of HOUW, al dan niet wonend in de regio en
eventueel de leeftijd. Het computerprogramma van bureau
Lotgenotencontact kent 50 categorieën lot);enoten, maar
soms zijn cr speciale wensen waar de computer niet in voor-

/'etra /'i;nacker (rechts) CII M,nion Vermei;

ziet. Marion geeft een voor-
beeld: "Het komt voor dat
iemand graag wil praten met
een lotgenoot van wie de
partner ook heel plotseling
is overleden. " Dit soort wen-
sen wordt genoteerd, even-
als de indruk die Petra of
:-'Iarion aan een telefoontje
hebben overgehouden. Het
'koppelen' van lotgenoten ge-

beurr deels per computer en deels 'met de hand': ze hebhen
vaak een intuitief idee over welke mensen wellicht iets aan
elkaar kunnen hebben.
Iedere drie à vier weken sturen ze aan de ingeschrevenen
gegevens van enkele lotgenoten - hun leeftijd, sekse en hun
woonplaats. Het al dan niet leggen van contacten wordt ver-
der aan de lotgenoten zelf overgelaten.
Die opzet past in een samenleving die steeds meer individu-
aliseert. Petm Pijnacker: "De mensen die zich inschrijven,
kîrzen voor een actief proces. Ze moeten er zelf mee aan de
slag. En dat spreekt aan. Er zit een grote mate van vrijheid
in. Ze hebben de keuze over de vorm en de frequentie van
het contact." Soms blijkt iemand aan één lang gesprek vol-
doende te hebben. Vaak ontstaan er langduriger contacten,
vermoeden de twee. Precies weten doen ze dat niet, want zo-
lang iemand niet meldt dat hij of zij geslaagd is in het vinden
van een lotgenoot, hlijven ze hun lijstjes sturen.
Hoewel commerciele 'emotie-tv' ons laat geloven dat heel
Kederland er naar snakt om 7.ijn problemen publiekelijk uit
de doeken te doen, hebhen Petra en ~tarion andere ervarin-
gen. Veel mensen schamen zich en doen er maanden over eer
ze het bureau durven te hellen, laat staan dat ze op de televi-
sie willen verrellen over hun behoefte aan iemand die Jezelf.
de problemen kent. Petra: "We 7.ijn benaderd door het actu.
aliteitenprogramma ),jova met de vraag of we met lotgeno-
ten voor de camera willen komen. Nou, we hehhen echt nie-
mand kunnen vinden die dat wil." Het bureau Lotgenoten-
contact is drie dagen per week bereikbaar. En wie het ant-
woordapparaat inspreekt, wordt zo snel mogelijk terugge-
beld, dit tot verbazing van sommige bellers. Petra Pijnacker:
"Hcel op\'allend is dat mensen hl ijk haar gewend zijn aan de
bureaucratie van hulpverlenersinstanties. Als we eens bellen
om te vragen of iemand al een lotgenoot heeft gevonden, rea.
geert men vaak heel verrast: 'Goh, ik hen nog nooit thuis ge-
held door mijn psycholoog'. Wij merken het heel goed: er is
<--engrote hehoefte aan persoonlijke aandacht en contact."

Bureau Lotgenotencontact is op maandag, woensdag en
donderdag te bereiken van 9.00 tOt 12.00 uur via telefoon-
nummer 015 -2573935. Adres: Postbu, 577, 2600 AN Delft.
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Opvoeden tot samen leven

Hoe voed je kinderen op tot mensen die
in staat zijn om op een prettige manier met
anderen samen te leven? Geen makkelijk te
beantwoorden vraag, want kinderen zijn
geen produkt van hun opvoeding, ze worden
niet alleen bepaald door wat ze van hun
ouders hebben meegekregen. Toch ziet de
bekende pedagoge Els Lodewijks-Frencken
een belangrijke taak voor de opvoeder:
die kan kinderen leren dat ze niet alleen op
de wereld zijn, dat anderen even belangrijk
zijn als zijzelf.

Hé, je bent nie1

DOOR MIRRI: BOTS
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.lIeen op de wereld!
De hedendaagse opvoeding wordt in
de visie van wijsgerig pedagoge Els
LoJcwijks te veel gekenmerkt door toe-
geeflijkheid. consumprisffic, zelfont-
plooiing cn her idee dat kinderen het
vooral leuk moeten hehben. "Het zijn
meJe deze tendensen die een werke.
lijke betrokkenheid hij elkaar in de
weg staan. Terwijl als je het over
samen leven heht, dat naTuurlijk wel
een voorwaarde is. Willen kinderen
leren dat anderen even belangrijk zijn
als zijl.elf, dan lullen zc het besef moe-
ten krijgen dat zij niet de enigen op de
wereld zijn. ~
liieraan kan de opvoeding een bijdrage
leveren, maar we mo!"ren er ook weer
niet te hoge verwachtingen van heb-
hen. "Het is bij opvoeden niet 1-0 dat er
automatisch uitkomt wat je erin stopr.

Kinderen 7.ijn geen produkt van hun
opvoeding. Ze worden niet alleen be-
paald door wat 7.evan hun ouders heb-
hen meegekregen. Noch door hun ge-
nen trouwens. Kinderen 7ijn uniek en
hehben een eigen helevingswereld. En
het is in het comact met die belevings-
wereld dat er een werkelijke betrokken-
ht'id hij anderen kan ontstaan." Bij
mort'le opvoeding gaat het volgens Els
Lodewijks moralom een imentie bij
de opvoeder. "Dit' zal het helangrijk
moeten vinden om waarden en normen
over te dragen die kinderen het besef ge-
ven dat anderen er ook toe doen. ~ttar
daarmee is nog nier gezegd dat kinderen
ook sociale mensen worden. Want wat
het kind als volwassene met die waar-
den en normen doet, is aan het kind zelf.
Ze beslissen zelf hoe ze willen leven."

Kinderen groot brengen
.\-lorele opvoeding mag in haar ogen
geen verkapte manier zijn om kinderen
naar jouw beeld te vormen, al is dat
dan nog zo'n moreel hoogstaand beeld.
~Als alleen het resultaat telt, is er eer-
der sprake van indocninatie dan dat je
je kinderen in mored opzicht iets wiJt
meegeven, ~ zo vindt Els Lodewijks.
In die zin heeft ze ook grote moeite met
politici die roepen dat de school kin-
deren waarden en normen moet bij-
brengen, bijvoorbeeld om de kleine cri-
minaliteit tegen te gaan. "Zoiets is niet
in een lesje bij te brengen. En al hele-
maal niet als volwassenen het zelf niet
in praktijk brengen. Bovendien vind ik
dat een onógenlijk gebruik van de
opvoeding. Opvoeding is niet bedoeld
om de maatschappij te veranderen of ••..
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Willen kinderen leren dat anderen even belangrijk
zijn als zijzelf, dau zullen ze het besef moeten
krijgen dat zij niet de enigen op de wereld zijn.

om de valoedering in de maatschappij
tegen te gaan, maar om kinderen op een
zo goed mogdijke manier groot re "ren-
gen. De gemeenschapmoet de school en
het gezin hierin ondersteunen. En niet
andersom. De maatschappij verande-
ren moeten volwassenen maar in hun
eigen tijd doen."

Pretcultuur
Hiermee wil ze niet zeggen dat ouders
en leerkrachten dan maar terughou-
dend moeten zijn in het meegeven van
waarden en normen • of dat deze cr
eigenlijk niet toe Joen. Want ze zijn
wel degelijk belangrijk en kunnen een
kind heel erg helpen om de wereld aan
te kunnen. Maar die normen en waar-
den zouden wel in de samenleving als
gehed ingebed moeten zijn. Els Lode-
wijks: "Kinderen krijgen nou niet be-
paald het goede voorbeeld dat iedereen
er roe doet in onze samenlevingmet z'n
pretcultuur, waarin het leven vooral
leuk moet zijn. Een samenleving ook
waarin de nadruk sterk ligt op produk-
tie en consumptie, waardoor mensen
een radartje in het grote geheel zijn."
Wat kunnen ouders dali doen, als ze
willen dat hun kinderen "iet allee"

voor zichzelf levelt, maar ook met
al/deren kllnnen samen leven?
~Ouders kunnen heel veel doen. Het
enige dat ik zeg is dat de samenleving
hiervoor niet altijd de beste voorwaar-
den "iedt. Het belangrijkste is volgens
mij her bieden van een warm nest,
waarin \'ertrouwen en respect vanzelf-
sprekend zijn. Hoc ouders met elkaar
en met hun kinderen omgaan, vormt
als het ware de 'blauwdruk' waarnaar
kinderen de relaties die ze met mensen
aangaan, zullen vormen. Als je wilt dal
je kind respect heeft voor anderen, zul
je als ouder ook respect moeten hebben
voor het kind. Je moet het niet zien als
een verlengstuk van jezelf of jouw
ambitie, maar als een eigen persoon.
Dat houdt ook in dat je er tegen kunt
dat een kind heel anders is dan jij. Als
je als ouder zelfbijvoorbeeld heel actief
en ondernemend hem en je hebt een
dromertje die met één been in de wol-

ken staat, dan zul je dat moeten kun-
nen respecteren. Of als je een kind hebt
dat nirt goed kan leren, terwijl je zelf
wel ~oed kon leren en ook nog eens
heel prestatiegericht bent, dan zul je
het niet te veel moelen pushen om aan
jouw verwachtinF;en te voldoen. Re-
SPl'ct is niet alleen maar gemakkelijk.
Ja, als je een modelkind hebt mis-
schien, maar 0 wee de kinderen die hier
niet aan voldoen."

Op anderen vertrouwen
Aan de andere kant, zo vindt ze, ge-
tuigt het ook niet van respect om je
kinderen op een voetstuk te plaatsen.
"Je kind de hele dag door priizcn en bij
alles wat het doet zeggen dat hij het
goed doet, vind ik een soort inflatie
van het prijzen. Het is ook een misvat-
ring dat een kind daardoor meer zelf-
vertrouwen krijgt. Een kind leert zich-
zelf \'errrouwen doordat het anderen

Hoe ouders met elkaar
en met hun kinderen
omgaan, vormt als het
ware de <blauwdruk'
waarnaar kinderen
de relaties die ze met
mensen aangaan,
zullen vormen.
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kan vertrouwen en zich op hen kan
verlaten. Daarom is her ook zo belang-
rijk dat ouders hun kinderen leren dat
andere mensen te vertrouwen zijn, dat
andere mensen en kinderen in principe
goed en aardig lijn, totdat het trgrn-
derl brwrzrn is. Een opvatting dat Je
wereld een jungle is waarin je moet
zien te overleven, vind ik fnuikend
voor et'n kind. Dat kweekt absoluut
geen gemeenschapszin aan. n

Respect van kinderen
Ouders moeten dus respect hebben
voor hun kindrren . .\har even belang-
rijk vindt Els LoJewijks het dat ouders
ook respect van hun kinderen vragen,
dat ze zich door hen niet als een ge-
bruiksvoorwerp lalen behandelen. ~Je
kuilt n' bijvoorbeeld [eren dat ze geen
scheldwoorden tegen je mogen grhrui-
ken of dat ze in een gesprek tu~sen vol-
wassenen nirt steeds tussenheide mogen
komen. Door 7.elfstegen ern klein kind
te zeggen 'ik heh nu e\'en geen tijd' lerr
je ze dat je meer bent dan een moeder
die altijd beschikbaar is. Of in het ge-
val van grotrrr kinderen: als zij er steeds
vanuit kunnen gaan Jat pa of ma mid-
den in de nacht wel voor hen klaarstaat

en voor taxichauffeur speelt, zien ze
hun ouders niet als personen met eigen
hrhoeften, dir bijvoorheeld 's avonds
tijd voor zichlt"lf willen hebben.~
:'vtaar ook buiten her grzin moet een
kind mensen nier ZIen als een soort
decor of gt"makkc1ijk inwisselbaar ge-
bruiks-voorwerp. Els Lodewijks geeft
het voorhedd van een kind dat ern uit-
nodiging voor een verjaardagsfeestje
van een vriendje heefl gekregen, maar
dl."avond ervoor door een oom wordr
opgebeld, dil."hem mee wil nemen naar
het circus. ~Als hcr kind dan 0pt"ens
liever met die oom meegaat, omdat hij
dat veel leuker vindt, kunncn z'n
ouders tegen hem zeggrn: 'vaplaats je
t'ens in die ander. Hoe zou jîj het vin-
den als jouw vriendje nier op je fee"rje
kwam?'. Ouders kunnen hun kinderen
hiervoor gevoelig maken en als hrt
nodig i" hen cr ook op aanspreken.
Zeker bij oudrrr kinderen morten
ouders nirt al re bang zijn om ovt"r dit
soort dingen het conflict aan te gaan.
\Vant pubers mogen dan wel erg op
zichzclf gericht zijn - dat hoon bij dc
leeftijd - daarom kunncn er nog wel ei-
sen aan hrn worden gesteld. Dat hoort
nu renmaal bij hrt lrvcn in een gc-

meen"hap, wat hrt grzin toch is, Zelfs
\'oor jongr kinderen is her goed dat ze
soms dingcn moeten dOt"n die zc niet
leuk vindrn. Wat dat betreft vind ik het
jammer dat kinderen tegcnwoordig nog
maar zo weinig in het huishoudrn
hoeven mrc te helpcn, want daarin
kunnen ze bij uitstek rrvaren dat er
ook taken zijn die gewoon moeten gr-
heuren. Het helpt deugdrn als door-
7.ettingsvermogrn cn di~cipline ontwik-
kelen. "

Verantwoordelijk zIJn
Valt 11 hiermee niet erg terux op waar-
den die haaks staalt Of} het indil'idu"
a/isme dat onze ti;d zo keI/merkt?
~Dat vind ik niet. \'('ant deugdcn als
ijver, doorzrttingsvermogrll en zelfbr-
herrsing kunnen bijdragrn aan wat ik
veranTWoordelijk indi\'idualisme nocm:
verantwoordelijk zijn voor jt.-zdf en
voor anderen, ook als het nict leuk is.
En dat betrkrnt nict dat kinderrn niet
de ralenten lOuden mogen ontplooien
die ze hebben. Het is wel degelijk br-
langrijk dat elk kind z'n eigen talenten
kan ontwikkelen, want pa~ als je zelf
cen prrsoon hrnt kun je iets voor de gr-
meensehap betckenen. ~

Het is belangrijk dat
ouders hun kinderen
leren dat andere

mensen en kinderen in
principe goed en aardig
zijn tot dat het tegen-

deel is bewezen,
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Kinderen kUHllen zich iu een klein gezin
makkelijk gaan zieH als het middelpltllt waarom

alles draait. Op school leren ze bij uitstek
ervarell dat ze één vaH de velen zijn,

:'v[aar&n is wel iets anders dan het ego-
centrisch individualisme, dar in onze
hedendaagse samenleving w'n hoogtij
viert. Daarin wordt ook van zelfont-
plooiing uitgegaan, maar als een doel
op zich. Deze dient vooral om het 7.e1f
zo leuk mogelijk te hebhen. Het is het
individualisme van 'recht op mijn eigen
leven'. Een eigen leven dat ook nog eens
zon'el mogelijk beheersbaar en plan-
baar moet zijn. Onze cultuur moedigt
die vorm van 7_e1fontplooiingsterk aan.
~Iensen moeten er vooral voor 7_orgen
dat ze zelf een leuk leven hebben. De
gedacbte dat je jen:lf ook wcl eens voor
een anJer opzij kunt zetten of iets kunt
doen dat minder leuk is, past veel min-
der in 't klimaat van onze cultuur."

Kweek ie door de Iwdruk op dit soort
zaken te leggen 1I;('f gemakkeli;k met/-
sen die te weil!ig op zichzelf KeTicht
zi'l!, waardoor ze bi/l'oorbeeld SlIei
m'eT zich heell laten/open?
~Te weinig op jezelf geri(ht zijn be-
staat in mijn ogen niet. Zeker niet voor
volwassenen. Niet te veel op jezelf ge-
richt zijn is in feite een vorm van ont-
hechting en is alleen maar goed. Alleen
kunnen we dit niet van kinderen ver-
wachten. Het hoort nu eenmaal bij
kinderen dat ze veel met zichzelf bezig
lijn, le mOl'ten immers hun ego nog
ontwikkelen. Egoïsme is \'oor kinderen
een soort levenskra(hr. Gerichtheid op
de ander mag je als opvoeder dan ook

niet forceren. :'obar dat neemt niet weg
dat je kindl'ren ook kunt leren dat
anderen even waardevol zijn als zij7_e1f.
Het een sluit het ander niet uit. Bon'n-
dien is m.er je heen laten lopen geen
uiting dat je te weinig op jezelf gericht
lOU zijn. Het te,ll;endeelis eerdet waar.
'\Iensen of kinderen die dingen doen die
ze eigenlijk niet willen, doen dat vaak
vanuit de ang.\{om nier aardig gevonden
te worden. Als dat je motief is, ben je
meer met jezelfbezig dan met de ander."

Morele gevoeligheid
Kinderen dit" in kleine geûnnen op-
groeien waarbinnt"n een toegeeflijke
opvoeJingsstijl overheerst en waarin
de kinderen voor de ouders ht"eI he-
langrijk zijn, kunnen zichzelf gemakke-
lijk als het centrum van de wereld gaan
ervaren, als het middelpunt waarom
alles draait. Tegen die te grote aan-
dacht voor hun persoontje kan de
school een goed tegenwicht bieden,
\.inJt Els Lodewijks. ~Op school kun-
nen kinderen hij uitstek ervaren dat ze
êén van de velen zijn. Niet omdat ze

maar moeten opgaan in de ,lI;rotehoop
zonder dat cr aandacht is voor hun
persnonlijkheid, maar omdat ze in een
klas - meer dan thuis - benaderd wor-
den als personen die deel uitmaken van
een groep. Ze moeten op hun beurt
wachten, omdat de juf of meester met
een ander kind bezig is. In eell kring-
gesprek leren ze luisteren naar andere
kinderen. Door kinderen voortdurcnd
op dc gevolgen van hun gedrag voor
anderen te wijzcn ('hoc wu jij her vin-
den om uitgdachen te worden?') kun-
nen 7_CaClicf leren om de andl'r als per-
soon te zien. l.eren dat ieder mens eigen-
waarde heeft, bn niet alleen mct het
verstand geheuren, maar mtK"took echt
van binnenuit worden gevodd. Pas dan
is er sprake \'an morele gcvoeligheid."•
Boeken van Els Lodwijks-Frencken
zijn: 'Op op\.oeding aange ••••czen
(1989), 'Dag .\-tarietje, lOt vanavond'
(1992) cn 'De morele op,'oeding van
het jonge kind' (1995). Uitgeverij
Nelissen in Baarn.
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Ik wil met weinIg middelen
de verstaanbare taal van het hart
de wereld bewoonbaar maken
niet mooi niet poëtisch gewoon
bereikbaar voor iedereen
om te zien wat jij niet ziet
om te horen wat niemand meer weet.
geef mij daarom je hand
dan zie ik wie je bent
een bedelaar aan de poort
een mens een dier een vriend
ik zeg je geef je hand
ik ben toch net als jij
laten wc samen iets doen
de wereld bewoonbaar maken
voor mensen zoals wij
Nam Petit

50+ en zin om te studeren]
60+ en jezelf blijven ontwikkelen?
70+en bewijzen datje nog studeren kunt?

Vraag de folder aan:
Onderwijsvoorlichting VU
HOVO-Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105, 1081 HVAmsterdam
020 - 444 5000 ('m,n 9 00 - 16.00 ""1 ~

VrijeUniverSiteit amsterdam ffJtP

'~G"O"OI" ""O!O!LlNG

.+LOS
•• VAST
ALLEENZIJN, nu of later:

\'(/ij denken, mèt mensen van jong tot oud. over
alleen- zijn-voelen-wonen-rei zen-kameraadsc hap.
vriendschap, gezelligheid. de zin van wat moet
en mag. Wii bedenken en spuien denkzinnetjes
in kleine advertentieteksten. Zoals:

\flit de kms huft timen dl/Ull ofsamen dit huft niet
te kIdgen, amt1l.
Ontmoeten maggeen moeun worden.
Graag op dejietJ maar niet naar niets.
Belangrijk ij 'ja' te (Ieren) :;eggen tegen de reden
wdJrom IJdl/un bent. DdJrnJ kan denken en doen
pas prettig worden .

• Bent u Ull eenkadrtjeswapper?
• Een etiket opgeplakt krijgen? Nu t()('h!!
Zulke teksten dus!

Dagelijks vragen mensen telefonisch om nadere
uitleg: ge~ ...H:ns over het hoe, wat. waar en
waarom van ons werk; welke publikaties zijn er
(nog) beschikbaar.

Het moeilijkst is om het hele abc van wat wij aan
opmerkingen en tips in huis hebben. af te stem-
men op de vraagstellingen van àl1egeïnteresseer-
den. Hun geboorteiaar ligt tussen 1')10 en 1')70.

Alensen aan het begin. in het midden. ai in het
sluitstuk van hun bestaan. Solitair of Nog niet.
of Hoc kort pas, of Hoe lang al?

Zij vragen raad. Het is soms voor hen èn voor
ons een opgaaf om achter de echte vraag te ko-
men. Een woord als 'relaties' heeft andere lading
gekregen door het overaccem op de populaire
veronderstelling als zou er meteen sprake moe-
ten Lijn van 'dithIt '. 'dehoofdprijs uit de loterij'. \X'ij
leggen meer nadruk op logische ontwikkeling via
vele relatievormen. Een leuke en voor velen ver+
rassende strategie werd daar voor uitgevonden.
samen mèt mensen die reageerden op onze
kranten tekst jes.

Informatie is bij ons aan te vragen:
• telefonisch elke werkdag van 9-10.30 uur
• schrifteliik aan ons secretariaat.

Stichting LosVast
Empelsedijk 14,5235 AE, 's.Hertogenbosch

lel. 073-6421323. fax 073-6410388
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Alleen, omdat de rek er uit 15

Niet geleerd
om te gaan
met anderen

DOOR TOCKC NAGCL

De 42-jarige Kim Aurijn woont als
kluizenares in ccn rijtjeshuis,
met vier honden en vier katten.

andere mensen moet ze niet veel hebben.
Als de eenzaamheid haar eens

naar de keel vliegt, gaat ze stofzuigen
tot het weer over is.

Van"Omgaan met anderen zit
niet in mijn basispakket. Ik
heb het niet geleerd van m'n
ouders en Joe het ook niet
graag. Ik vind het vermoei-
end, ben altijd bang dat ze
over me heen walsen. Ik
moet voortdurend op m'n
hoede zijn dat mijn grenzen niet worden overschreden. Als
ik hij andere mensen in de buurt ben, zuig ik alle indrukken
naaf binnen, argeloos, naïef bijna, zonder enige afweer. Ik
zit al jarrn in de WAO, waardoor ik ook niet via werk met
anderen te maken hch. Omgaan met werkende mensen is wel
het ingewikkeldste wat me kan overkomen: dat tempo is
voor mij niet hij te houden. Nee, ik geloof niet dat ik ooit
weer zal kunnen gaan werken, dat ik me nog in dar haasrige
tempo zal kunnen voegen.

Ik was 22, leerling-verpleegkundige, toen ik kanker kreeg.
De ziekre van Hodgkin. Ik was cr niet verbaasd over. Uit on-
derzoek is gebleken dat die ziekte te maken heeft met ol1\'er-
werkte jeugdtrauma's. Ik heb me nooit afgevraagd: 'waarom
krijg ik w'n kwaadaardig gezwel', nee, ik wist aldoor al 'ik
hén het kwaadaardig gel.wel'.
Dat is trouwens een besef dat ik wel van m'n ouders heb
meegekregen. Ik moest er altijd voor boeten dar ik geen
stamhouder was. Hardop lachen mocht niet thuis, dat was
lelijk, niet netjes. Mijn ouders waren erg op 'netjes'. Hun ge-
sprekken waren ook altijd 'netjes'; een soort G.B.l. Hilter-
man-gesprekken over de toestand in de wereld, maar hun ei-
gen kinderen zagen ze nier. Er was altijd een enorme afstand.
Her feit dat ik kanker had, konden miin ouders ook niet an-
ders zien dan als bewiis dat ik mislukt was. Gezonde, nette
mensen krijgen geen kanker.
Ik werd behandeld en werd tegen alle vrrwaehtingen in he-
ter. Daarna kwam ik via mijn vrorgrre werk als verpleeg-
kundige terrcht in een opvangcentrum voor mensen die een
tijdjr in dl.' psychiatrie opgenomen l.iin geweest. Bij dat cen-
trum probeerden l.e del.e mensen weer een beetje op hun ei-
gen benen te l.enen en terug de maatschappij in te laten gaan.
Daar heb ik voor het eerst echte menselijkr warmte ge\'oeld.
Als iemand me aanraakte, dacht ik dat ik in de fik ging. Ik
schaamde me, omdat ik automatisch een afwrergehaar
maakte als rr maar iemand langs me liep. Ik kreeg, voorzich-
tig aan, gord contact met de medehewoners, net als vroeger
in m'n werk. Mensen herkennen verdriet bij elkaar. Anderen

konden altijd bij me uithui-
len. Zo bouwde ik iets van
menselijk vertrouwen op.
Maar na anderhalf iaar
moest ik uit het centrum
weg, omdat ik officieel bui-
ten de doelgroep viel. Ik ben
er als in coma uit gelopen.

Had het gevoel dat ik net tot leven was gekomen en nu weer
dood moest zijn, net als vóór die tijd. Ik moest het weer alle-
maal alleen opknappen, terwijl ik al w moeiliik met mezelf
kon le\'en.

Ik kwam in Amsterdam re wonen, op gribussen van kamer-
ties. De stad \"Ond ik vreselijk, vies, griezelig, maar ik had het
gevoel dat het bii me paste, dat ik gern recht had op een an-
dere plek om te wonen. Toch veranderde er langzaamaan
iets. Ik had wél die kanker overleefd. Dat kon ik dus. Ik be-
gon wat meer zelfvertrouwen te krijgen en krabbelde in een
paar jaar weer enigszins overeind. Ik nam een hondje. In de
loop der tijd kwamen er meer bij: nu heb ik vier hondrn rn
vier poe7.en. Dat schrpt ook verplichtingen. Mijn beesten
hebben mij nodig. De meeste van mijn dieren zijn blijvend
zielsgehandicapt, net als ik. In onze eigen wrre1d functione-
ren we goed, maar daarbuitrn moet rr niks gebrurrn, omdat
de rek er uit is. Om voor hen te kunnen zorgen, morst ik wel
leren leven. Dus verhuisde ik naar dezr eengezinswoning, in
een dorp met bomen.
Een therapeut heeft me geholpen om mrt alcohol om rr
gaan, want bii vlagen dronk ik veel. Die therapeut liet me
ook zien dat mijn grenzen altijd waren overschreden. Het
principe 'grens' was iets hrel niruws voor mij. Ik leg nu gren-
l.en aan en her helpt. Ern tijdie geleden liep ik met mijn
hondjes over straat en realiseerde me opeens: alles war ik nu
he1rrf, doe ik mer mijn liif. Het ziin miin ogen die de zon
ûen, ik doe het l.elf. Datwas een geweldig mooie ervaring. Ik
kan in m'n eentje, met m'n 13 kilo hond, soms waanzinnig
gelukkig zijn.

Op dit moment functionrrr ik. Hrt contact mer mijn ouders
staat nu op ern laag pitje. Ik heb cr 42 iaar over gedaan om
te kirzen voor mezelf mér m'n beesties. Andere mensen ver-
draag ik alleen in 'n heel lage dosering. Ik weet dat nu en
raak ook nier meer zo snel in paniek van de vraag 'hoe red ik
het wnder anderen?". Soms is het antwoord 'ik weet het
niet'. Dan ga ik maar even stofzuigen tot het over is."
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Hij verheugde zich op de \'Tijdag. Dan ging hij naar Je
moskee. samen met Oom, die door ziln moeder werd uit-
gedost in een wit hemd met een vestje vao brokaat, en daar-
na naar de speelplaaTs, waar Oour zijn hrmd weer vuil
maakte in de zandbak cn aan het rot"stigc klimrrk. Ilij lelf
ging dan zitten op de bank, in de schaduw van de grote kas-
tanje naast ht"T bejaardentehuis, om zijn gesprek met de
dame uit Bussum voort rc zetten. Zij droeg mantelpakjes cn
haar kapsel was grijs, maar keurig verzorgd. Ze zag cr veel
ouder uit Jan hij, maar toch ook alerter cn viever. Hij had
iets traags over zich, iets goedmoedigs ook, Terwijl haar
blauwe ogen fel konden oplichten als ze het ergens nict mee
eens was,
Onurs vader herinnerde zich hun eerSTC gesprek nng. Hij was
naast haar gaan zitten terwijl Onur hern en wrrr zwirpte op
een houten bromfietsje dat vast zat aan een strrke blauwe
veer. 'Een prachtig kind" had ze gezegd en ze won daarmee
zijn hart.
'0 ja, een prachtig kind" beaamde hij zonder een spoor van
hescheidenheid.
'Ik word ••••.eer een heet!e vrolijk als ik naar hem kijk', ver-
volgde ze met een nauwelijks merk hare lucht.
'Bent u anders niet vrolijk?' Hij keerde zich duidelijker naar
haar toe.
'AI. ik bij mijn zus op bezoek ben geweest', zei ze terwijl u
met een knik in de richting van het bejaardentehuis wees,
'ben ik nooit vrolijk.'
'Het gaat niet zo goed met uw zus', zei hij, half constaterend,
half vragend.
'Ach, hoe zou het met haar gaan, op die leeftijd. Ze weet
soms niet eens dat ik er ben. Net is le ook in slaap gevallen.
Daarom zit ik hier. Even een luchtje scheppen voor ik de
trein neem naar Bussum.'
'Een-luchtje-scheppen', Onms vader herhaalde de uitdruk.
king langzaam, 'hoe kun je een luchtje scheppen?'
Ze glimlachte en hij vond haar mooi om te zien.
De volgende vrijdagmiddag vroeg hij het haar: 'Waarom lÎt
uw lUS in het bejaardentehuis?'
'Het is geen gevangenis hoor', zei ze met dezelfde lieve glim-
lach. 'Ze zit er niet, ze woont er. Ze kan niet meer 10 goed
voor ziçhzelf zorgen, vandaar.'
'Maar waarom woont lij niet bij u?'
'Als dat had gekund', zei ze. 'Ze heeft me praktisch groot.
gebracht, na de dood van m'n moeder. Ik heb veel aan haar
te danker\.'
'Is uw huis te klein?' vroeg Onurs vader.
De m{'vrouw uit Bussum schoot in de lach. 'W'el n{'e, het is
groot genoeg, Maar ik denk niet dat zij hef zou willen, en mijn
man, die zou het ook niet zo'n goed idee vinden, geloof ik.'
Onm had zich pijn gedaan en zijn vader stond op om hem te
troosten.
De week daarop had ze een appel meegenomen voor Onur

en hij had bekend dat hij elke dag {)\'er het gesprek had nage-
dacht en het toch niet begreep: 'Uw man zou het niet goed
vinden als u uw oudere 7.US,die als een moeder voor u was,
in huis zou nemen?'
Ze haalde de schouders op: 'Ze is hier niet echt ongelukkig,
het is eerder zo dat ik er een heet je triest van word.'
'Bij ons gebeurt dat niet', zei Onurs vader ineens heftig. Ze
schrok van die verwijtende toon. 'Oud\;'re mensen worden
door jongere broers en lussen in huis genomen. Ze worden
oln advies gevraagd, ze zorgen voor de opvoeding van lie
kleinkinderen. '
'En die ouderen: vroeg ze, 'zij vinden het aIJemaalleuk om
afhankelilk te zijn van hun kindeten?'.
Hij merkte haar irritatie en liet het onderwerp rusten.

'ilebt u kinderen', vroeg Onurs vader. Het regende deze vrij-
dag en ze leunden tegen de muur van het bejaardentehuis
terwijl Onm over plasjes sprong. Ze schudde het hoofd.
'Hoe komt dat? Zijn ze overleden?' Onurs vader was nu vol
medeleven, maar ze temperde het meteen door onverschillig
te zeggen: '\-';'e hebben cr nooit tijd voor gehad.'
'Geen tijd om kinderen te krijgen?' Hij was verbijsterd.
'Ik had een haan die ik niet wilde opgl'ven.'
'Ma:H dan hebt u geen nageslacht',
'Kinderen zijn niet zomaar nageslacht, kinderen zijn zelf-
standige wezens die erg \'eel aandacht en toewijding nodig
hebben. Als vrouw moet je soms kielen tussen je eigen zelf-
standigheid en moederschap.'
Hij hegreep er niets van, Geen kinderen vanwege een haan!
Geen kinderen omdat je het toevallig te druk heht! 'Kinde-
ren krijgen is een roeping van de mens', zei hij bedachtzaam,
want deze discussie wilde hij niet opgeven, 'je \'oedt ze op
7.odat le het heter krijgen dan jezelf, zo gaat de mell5heid
HlOruit, Zonder kinderen is er geen toekomst,'
Ze verbaasde zich over de grote, bijna religieuze woorden.
'Er lijn toch al genoeg kinderen op de wereld', zei ze, 'Al die
kinderen in arme landen die helemaal geen toekomst heh-
hen. Ik heb er een geadopteerd, een kindje van Tene des
Ilommes. Ik zorg HJor 7.iin voeding en scholing.'
'Oh, dus u heht wel een kind', zei hij opgelucht.
'Dat zou je kunnen zeggen ja, alleen woont hij in een ander
land.'
Onurs vader begreep het: 'Ik ken veel mensen die geld
sturen voor een neefje of nichtje in Turkije waarvan de ou-
ders zijn overleden.'
'De ouders van dit kind leven nog. En ze zijn geen familie
van me.'
'Geen familie', 7.eiOnurs vader, 'niet eens familie?'
'Hef kind is 7.elfs \'an een ander ras. Een mooie bruine jon-
gen. Ik heb een foto van hem.' Ze nam de foto uit haar
grocnleren tasje en lief hem tien. Onurs vader keek cr aan-
dachtig naar, alsof hij daardoor het raadsel kon oplossen.
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Ze W;lSde enige blanke vrouw die hij kende en die hij aardig
vond. Misschien was hij zelfs een beetie verliefd op haar, al
was ze waarschijnlijk tien ja;lr ouder. Ze was zo wijs, ze had
mooie geharen, elegante manieren en ze luisterde altijd aan-
dachtig als hij sprak. Hij vertelde haar alles over zijn kinde-
ren, over zijn vijf d<xhtcrs en natuurlijk over Onur, l.ijn oog-
appel.
'u trekt hem toch niet voor, hoop ik', vroeg ze scherp.
'Natuurlijk trek ik hem voor', zei hij, 'hij is de man in de
familie, hij zal Lner voor mij en mijn vrouw zorgen.'
'Meisjes zijn gelijk aan jongen, en ze verdienen juist meer
aandacht, zodat ze op eigen benen kunnen staan.'
'Maar meisjes zullen later trouwen en naar een ;lndere familie
gaan, ze zullen zorgen voor hun schoonouders en hun echt-
genoot. Terwijl Onur mijn familien;lam gaat voortzetten.'
'In Turkije gaal dat misschien zo, maar hier niet. Meisjes ,tu-
deren en maken carrière net als jongens.'
'Dat is zo', gaf hij toe, 'maar Onur is voor mij toch een beet-
je speciaal. Hij is de jongste en het zoontje dat ik altijd h;ld
grwild.'
Dat vond ze ook. Onm was speciaal.
De mevrouw uit Bussum zette zich erg in voor arme mensen
in verre landen. Ze steunde verschillende organisaties,
Amnesty International, Novib, ,\lensen in Nood. Uitgebreid
legdr ze uit hoc zc werkten en wat ze nastreefden. Gnurs
\';lder was diep onder de indruk. Hij steunde gel'n enkele
organisatie, behalve de moskre dan, waar hij en zijn won
iedere vrijdag naar toe gingen: 'De moskee doet ook goede
dingen voor arme mensen. Ze sturen jongens naar Turkije
om Imam te worden.'
Dat vond ze niet hetzelfde. 'De moskee helpt allccl1moslims,
die andere organisaties helpen iedereen, ongeacht ras of ge-
loof. Ze zijn cr voor de hele mensheid.'
Weer gaf hij haar gelijk . .vlaar hij bleef toch liever de moskee
steunen dan Amnesty International.

Een van de langste grsprekken ging over de vraag waarom
hij naar Nederland was gekomen. 'In mijn dorp was ik
onderwijzer. De mensen respecteerden mij. Hier werd ik
arbeider in een fabriek, totdat die moest sluiten.'
'En u wilt niet terug?'
'Ja zeker, maar het leven i~zo veranderd. Eigenlijk kwam ik
hier vanwege mijn jongere broer. Die heet ook Onur, mijn
zoon is naar hem vernoemd. Lang geleden i, mijn broertje
uit Turkije vertrokken. Eerst naar Duitsland, later in Neder-
land. Hij stuurde foto's waarachter hij ~chrecf: dit ben ik
met mijn nieuwe Opel, 1.8 liter motor, stuurbekrachtiging,
rijdt 180 kilometer per uur. Dit is mijn vrouw naa,t de
nieuwe ij,kast met twee deuren. Onderin zit de vrieski,t
waarin je een heel schaap kunt bewaren. Dit zijn mijn kinde-
ren, ze staan naast de Sony-t\', grootbeeld en stereo.'
'Een opschepper', zei de mevrouw uit Bussum.

'Ja, maar mijn vrouwen dochter keken urcn naar die foto's
met vecloeh's en aah's. En toen kwam broer Onur met
\'akantie, in die 0rel, hij bracht dure geschenken mre, een
machine om komkommers te snijden, een elektrische molen
waarin ie alles fijn kon hakken. Voor mii bracht hij een
horloge, zo'n elektronische met vier knopjes waarmee je hem
allerlei dingen kon laten doen. Een keer was ik ermee in de
moskee rn brgoll mijn horloge plotseling te piepen. Ik trok
hrm uit en stopte hem buiten in mijn schoen. ~taar ik vergat
hem eruit te halen toen ik mijn schoen weer aantrok.'
Ze lachten allebei hartelijk. 'W<u ik vrel'md vond', vervolgde
Onurs vadrr, 'was dat mijn vrouw zo kwaad werd. \X'at kan
het jou schelen als ik mijn horloge heb kapot getrapt, zei ik.
Ik was ondankbaar, riep ze, En 7.ehad nog nooit met ,tem-
verheffing tegen me gesproken.'

'Om uw broer bent u dus naar Nederland gekomen',
rl'capituleerde 7.eeen week later.
':\Iijn dochtets wilden lO graag een bezoek brengen aan die
rijke oom van ze. :\laar eerlijk gezegd: ik vond zijn huis
hier in Amsterdam trgenvallen. De rijke mensen in Turkije
wonen in grote hui7.en en ze hebben bedienden. Mijn broer
woonde in een klein huis, met maar een wastafel waar je je
tanden kon poetsen. Daarom stond ik op een ochtend op
lijn balkon, een heel klein balkon waar maar twee mensen
op konden staan, en ik spuugde het schuim naar beneden.
Broer Onur zei: dat kun je hier in Nederland nil,t dorn!'
Onms vader sch;ltcrde terwijl hij het vertelde. 'We krl'gen
ruzie, en die avond maakte hij het goed met ern fles whisky.
Iedereen was vrolijk, zelfs mijn vrouw bchte harder dan ik
ooit had meegem;l;lkt. Iedereen was zo blij en gelukkig en
toen 7ei ik: we blijven in Nederland wonen.'
Zijn stem was nu zacht en droevig: '!vtijn dochters waren mij
om de hals gesprongen en mijn vrouw had me in de keuken
in mijn wang geknepen. Toen was er geen wcg terug.'
De mevrouw uit Bussum legde haar hand op de zijne, als
troost, en Onms vader kreeg het gevoel dat deze blanke
vrouw hem alsnog welkom heette in dit vrremde land.

Een keer kwam het gesprek op asielzockers. De mrvrouw uit
Bussum vond dat Nederland teveel vreemdelingen toeliet.
'Er is hier geen ruimte meer, alles wordt maar \'olgrbouwd,
zo kan hrr niet langer.'
Hii had er geen mening ovcr, maar hij vond Nrderlalld toch
te strrng, Hij kendr ~~n vluchteling, een neef van hem, 'Die
neef was lid van ecn vakbond en de militairen kwamen hem
een keer thuis halen. Hij was er gelukkig niet. ;\1aar toen
pakten ze zijn vrouw vast en bonden haar aan een boom.
Ze riepen dat ze haar zouden doodschieten als hij zich niet
zou melden. Dat was zo schanddijk, zo vernederend,
icmands vrouw vastbindcn omdat haar man iets gedaan had.
1-taar in Nederland zeiden zc tegen mijn nref dat het verhaal
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niet ernstig genot"g was. Hij was zelf niet bedreigd, ze had-
den alleen 7_ijnvrouw bedreigd, alsof dat ll1t"rbt"tzdfdt" is.'
'}'laar zeg nou eerlijk', zei de menouw uit Bussum. 'Hoc
moet men dat allemaal bl'tall'n? Die vluchtelingen moeten hier
werk en woonruimte krijgt"n. Dat is er nu eenmaal niet en als
het zo door y;aat, gaat it"derern in Nederland erop achteruit.'
'Ja,' zei Onurs vader, 'de mensen lijn l"golsrisch.'
.\-laar zo bedoeldr dl' mr\"fOUWuit Bussum het niet. 'De bur-
gers van dit land hebben hard gewerkt om alles voor hun
leven goed te regelen, ze hebbrn al die dingen voor zichzelf
opgebouwd, als appdtje voor de dorst.'
'Ho('zo appeltje voor de dorst', \'rol"g Onurs vadrr, 'appels
eer jt"wch trgen de hongrr?'
.\-Iaar d(' mevrouw uit Bussum had al weer een anJere ge7.rg-
Je, dat hij nog minder hegrerp: '\X'aar niets is. verliest de
Kázer zijn recht.' Ze l('gde h('t uit.
'Maar hebben Nederlanders dan niets?' \'foeg hij wronr-
waardigd. 'Ze hrhbrn juist alks: ze hrbben vrijheid, ze heb-
hen voorzieningen.'
'f\-bar het is onze vrijheid, hn zijn onze voorzieningen', zei
de mevrouw.

'Hier wonrn virrhonderd-en-twee-('n-veertig inwoners per
vierkante kilometer', zei de mevrouw uit Hussum de volgende
vrijdag. Zt;:sprak hrt uit alsof het om een magisch getal ging.
'Dat klinkt veel', vond Onurs vader, 'maar ik zie hier geen
mensen op straat slapt;:n.'
'Zou her die landrn irrs hdpell als de Nrdl"rlanders ook op
straat moesten slapen?'
'Zouden de mensen hier op straar moeren slapen als mijn
neef uit Turkije hier zou mogrn bliivrn?'
'Maar wals je ned lijn er veil" honderdduizenden', zei de
mevrouw uit Bussum.
Daar was Onurs vadrr het niet mee erns. Hij had maar één
neef die actief was gewerst in rrn vakbond.

Bij hun vo!grnde ontmorting wilde Onurs vader eigenlijk
over iets anders beginnen. Maar de mevrouw uit Bussum
sprak de woorden van een bekend Nederlands dichter: 'En
dan, wat is natuur nog in dit land, et"nstukje hos ter grootte
van een krant'.
Daarml"r brd()(:ldl' dl"dichter, zo Irgde zr uit, dat de mrnsen
hier geen bossen mrer hadden, dat aJles was volgebouwd,
dat je nergens naar toe kon gaan waar cr veel ruimte was.
waar je tot de horizon kon kijken zonder een kerktorrn en
woonhuiz('n tegen te komen.
'Maar de mensen hief hebben toch geld genoeg om met
vakantie te gaan naar landen waar er wd ved ruimte is?
l.aatsr ging mijn buurman naar Australië. Hij vrrrelde over
de onmerelijke vlaktrn, de gewddige bergen en wouden.'
'Her Hollandse volk heeft recht op een Hollands bos', lei de
mevrouw uit Bussum kribbig.

'Is een Hollands bos dan mooier?' vroeg Onurs vader. Hij
vodde zich nijdig worden.
',vlisschien niet mooirf, maar hrt is van jezelf, en dat is
belangrijk. Onur is misschien niet het knapste of mooisre
jongetje van de ',','('[dJ, maar hij is jouw eigrn zoon, daarom
is hij speciaal.'
Dat begreep Onurs \"ader meteen, maat irts bleef aan ht'ffi
knagen. Hij ldf sprak allrrn over dingen die hij zag. Zij
sprak over dingen uit de krant: 'Twintig jaar gelcdrn had
Nederland samen met de Scandinavische landen het laagste
misdaadójfer trr wrreld. Dat is nu anders. Driekwart \'an de
buitenlandse jongens in een stad als Den Haag is in een jaar
tijd in aanraking gekomen met dl"politie.'
De cijfrrs stondm altijd aan haar kant.

Ooit had Onurs vader hrt gevoel gehad dar hij door deze
mevrouw uit Bussum wdkom was geheten in :Nedl"rland.
.\-har nu was her alsof Ir hrm irts verwen. Nirt dat zij ooit
iets tegen hem persoonlijk had, integendeel. Ze zei zdfs dat
ze het leuker vond om met hem op de hank van de sperI-
pIaats tr zittrn dan op de stoel in de kamrr van haar zus in
het bejaardentehuis. En als Onur huilde, als hij zijn knietje
had bezeerd of wat dan ook, dan schoot ze hem tr hulp en
was zr l"r soms errdcr bij dan hijzelf. f\-har de gesprekken
werden steeds pijnlijhr, vond hij. Hoe meer zij hem mocht,
hoe meer zij hem kwrtste, ll"rk hrt. Zij zag hem als vriend en
niet als buitenlander. Maar ern buitenlander was hij.

Op ren vrijdagmiddag vertelde de mevrouw uit Bussum over
een Nrderiandsr artirst, \Vim Kan.
'Is hij moslim?' vroeg Onurs vader.
'Nee, hoe zo?'
'Ik dacht; Khan ...'
'Nee, gewoon Kan, K-A-N. Hij maakte lang geleden een
grapje over de kinderbijslag in t'ederland. Hij zei dat het on-
zin was om geld te geven voor kinderen in een overbevolkt
land. Dankzij de geboorten beperking zijn de gezinnen klei-
ner geworden en grueit het Nederlandse volk niet meer zo.
Maar nu zijn het de buiten1J.nders die grote gezinnen heb-
ben, waardoor ze veel kindl"rbijslag ontvangen en daardoor
dl"hdr grmeensçhap ten laste zijn.'
'Maar dil" kinderen helprIl latn de gemernschap toch voor-
uit?' zri hij. 'Als Onur dokter wordt gaat hij alle mensen hel-
pen, niet alleen Turken.'
'Daar gaat het niet om', zei ze. 'Als Nederlanders zoveel kin-
deren zouden verwekken, zou men ze asodaal noemen.'
Onurs vader werd er stil van. Hij voelde zich onbehaaglijk.
War bedoelde ze, dat hij zijn kinderen had gekregen om de
kinderbijslag? Onur, waar was Onur? Hij rirp zijn zoon
naar 7.Îch toe, excusrrrde zich tegrllover de mevrouw uit
Bussum, en vertrok. Sindsdien ging hij niet meer naar dl"
speeltuin.
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Criminele jongeren leren 'samen leven'

De jeugdcriminaliteit neemt steeds gewelddadiger vormen
aan. Volgens sommigen moet de oorzaak worden gezocht in
de gebrekkige aansluiting die deze jongeren hebben bij de
samenleving. Velen van hen hebben nooit geleerd hoe zij
daarin kunnen functioneren. Daarvoor is de 'Kwartaalkursus'
opgezet, een alternatieve straf voor jeugdige 'zware jongens',
Hier worden ze getraind in de basisvaardigheden van het
leven in de Nederlandse samenleving.

DOOR "'HSEH SCH6TTELRDREIER

,,,,,
,,

Cursist Aziz ót mt:t zijn denkbeeldige
vrirndin op een denkbeeldig bankje in
het Vondelpark. Er wil ren vriend van
hem bij, luidt dr opdracht van het rol-
lenspel. Drie medecursisten srortrn
7jch op ht:t bankje. r\ziz wil echtn
niemand toelaten, rn rr ontstaat een
schreeuwende kluwen jongens die
elkaar uit alle macht proberen weg te
duwen. Een van hen trekt een denk-
beeldig pistool.
Perm, trainster, zet de videocamera
stop. "Dit had anders gekund! Is het
nodig dat je alrijd wint?"
Aziz, verontwaardigd: "Denk jij dat ik
me door drie lummels van een bank
laat duwen waar ik al een uur zit:"
Petra: "Is dit jullie manier? Een pistool
op elkaars kop zetten voor een bánkje?

en gaat kwetsende opmerkingen ma-
ken tegen de cursist naast hem. Pt:tra
sprt:ekt hem nu dáár op aan. Ze weet
dat 7_etoch is doorgrdrongen.

Binnen hrt scala aan alternatieve straf-
fen voor jeugdige delinquenten is de
Kwartaalkursus in Amsterdam-Oost
ten opmerkelijk initiatief. Sinds het
project in '86 van start ging, worden
hier regelmatig 14- tot 18-jarigr ddin-
quenten door de kinderrechter naar
doorverwezen. In plaats van hun straf
in de cel uit te zitten, kunnen zij onder
strikte voorwaarden het dertien weken
durende Kwartaalkursusprogramma
volgen - waarbij zij thuis slapen en
vaak ook naar school gaan. Zij krijgen
verschillende soorten onderwijs, cor-

Aansluiting gezach
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Ben jij een mietje, Aziz, als je je vriend
op die bank laat zitten:~
Aziz: "Mijn vriend zou mij óók hebben
laten oprotten!~
Petra; "Jij denkt dat alle mensen zijn
zoals jij. Kijk eens wat je bereikt met je
koppigheid: ruzie meTje vriend."
Aziz; "~lijn hersens zeggen dat ik hem
hier niet op deze bank moet laTen zit-
ten. Misschien wil ik vanuit hier (wijst
op zijn buik) wel... maar daar komt
niets van in!"
Petra: "~laar als je zo meTeen vriend
omgaat .... "
Aziz; "Ik héb gren vrienden. Zij rollen
me en zwaaien met messen. Dank zij
hen zit ik nu hier!"
Aziz heefr nu rode vlekken in zijn hals

vee, sport en een uitgebreide persoon-
lijke brgelriding.
Het is een nuchtere filosofie dit de
Kwartaalkursus cr op na houdt. De
jonge boefjes worden niet emotioneel
in de watten geltgd of psychologisch
geanalyseerd. maar krijgen 'een set
vaardigheden' aangehoden waarmee
zij in de regulitre samenirving beTcrUiT
dr \.Oefrn zullen kunnen. Zij leren
praktische dingen als koken, telefone-
ren en lekkende wasbakken repareren.
.Ntaar vooral wordt hen met behulp
van onderwijs en sociale-vaardigheids-
trainingen een besef bijgebracht van
hoe de algemene normen en waarden
functioneren, en hoe de 'straatnorm'
hun eigen leven en denken bepaalt.
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JIJ de samenleving

De jongens worden met respect behan-
deld en krijgen waardering \'oor hun
kwaliteiten. ".\taar wij ziill gerll red-
dende engelen~, aldus een staflid. ~Wij
hieden middelen waar zij hun voordeel
mee kunoçll doen. Of zij dat ook doen,
bepalen ze uiteindelijk zelf."
Tijdens de cursus wordt wél een volle-
dige inzet van de jongens gerist. Dal
geheurt met hehulp van t"cn uitgehreid
puntcnstcl~l, en de dreiging dat ze, als zij
het verknallen, met een 'rode kaart' weer
linea recta de gevangenis inpan. Betrapt
worden op wapenbezit of drugshandel
Oetckcnt onverbiddelijke terugkeer ach-
ter de tralies. Driekwart van de cursis-
ten h:lJlt de eindstreep - een gunstige
score, gezien de groep waar het om gaat.

Geen stabiel thuisfront
Want het is een 'zware' categorie delin-
quenten waar dl.' Kwartaalkursus zich
aan waa~t. Al ogen deze onuitge-
groeide puber-jongens met hun vaak
kwetshare hl ik hepaald niet als Ram-
bo's. ze hebben bijna allemaal een
justitiële carrière achUr de rug die is
uitgemond in delicten als overvallen of
mishandeling. Dezr jongrns. de meeste
van allochtone afkomst. hebben vaak
geen stabiel thuisfront. Ze zijn van di-
verse scholen afgetrapt en blowen
soms meer dan goed voor ze is.
Van huis uit zijn de meesten niet be-
paald voorbereid op de Nederlandse
samenleving. Vaak ziln hun ouders -
waarvan er yeel een uirkering hebben -

daarin 7_e1fniet geïntegreerd. Vooral
I\brokkaanse ouders keuren nogal
eens het hele Nederlandse systeem af -
zij blijven 'hangen' in hun eigen .\-brok-
kaanse kader.
Dl" jongeren krijgen. nadat zij de kin-
derschocnen zijn ontgroeid, weinig bI."
geleiding \'an hcn. Zij vallen in een
'gat'. En dat wordt vaak opgevuld door
cen groep \'riendjes die zich 'crimineel
bezighouden'. J-linnen w'n groep geldt
de norm van de stoerste en de stoutste-
cn allengs raakt het eind wek.
Hun criminele carrière heeft ook \leel
te maken mCf hun enorme behoefte
aan geld. In hct weekend gaan deze
jongens voor honderden guldens stap-
pen: gokhal, coffeeshop, drankenhal,
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De jongere criminelen krijgel1 'een set vaardig-
heden' aangebodel1 waarmee ze in de reguliere
samenlevil1g beter uit de voeten zullen kunnen,

discotheek. En goedkope kleren zullen
zij niet dragen.
Geluk is voor hen, in de woorden van
een cursist, 'een boom met duizendjes',
En het kan niet wachten, "Deze jOll-
gcns plegen overvallen omdat ze op
hun zestiende willen hebben wat een
ander op zijn viiftigste nog niet voor el-
kaar heeft", constateert een trainster.
"Ze hebben gehoord dat het makkelijk
is: je zit er hooguit een half jaar voor."

Aan de ene kant ziin Jeze iongens Joor
de wnl geverfd en kennen ze de donke-
re hoekjes van de samenlc~'ing. Aan de
andere kant missen ze elementaire

(INGEZONDEN MEDEDELll':G)

Voor sociale contacten en 't hele jaar prenig
gezelschap bij zondagwandelingen, liets.
tochten, samen uitgaan, mini vakanties,
etc. met de leukste landelijke sportieve

Singlesclub Vrij & Blij.

KOM ER BIJ!
AI15 jaar, maandelijkse berichten, t 300
à 500 evenementen per jaar, ook bridge,
bowlen, dansen, wintersport, concerto,
theater- en museumbezoek, tennis

(Den Haag), vakanties éénoudergezinnen.
Alle leeftijden, in diverse categorieën,

honderden leden (in alle provincies), ! 50
regionale contactpersonen, lidmaat-

SChap/donateur /40,-- eerste 2 kwarta-
len, / 60,-- per kalenderjaar.

ir. Jan C. Wilms, landelijk secretaris.
SVB, Postbus 95343,
2509 eH Den Haag,

Tel. 070-3279640 (10-20 uur).

vaardigheden in de omgang met anJere
mensen, al is het maar in de winkel of
de tram. Omgaan met autoriteiten gaat
de ionge boeven - die vaak maar een
heel pietserig zelfbeeld ie ht'bben - al
ewnmin goed af. Op probleml."n weten
T.ij vaak maar één oplossing: erop
slaan. Voor een aanzienlijk groep is ge-
weld een levensstijl geworden.
"Door hun gewelddadigheid hehben
zii macht". 1.egt trainster PetrOl. ":\1aar
het is hun enige macht. Del.e iongens
zorgen niet voor hun toekomst. De ge-
heurtenissen in hun leven voelen ze zelf
vaak als oVl."rmacht. Ze beseffen niet
Jat ze bij anderen grenzen overschrij-
den - ze knallen er gewoon tegenaan.
In de Kwartaalkursus krijgen ze Je
boodschap: jij hepaalt ook de reanies
van anderen. Ze leren grip krijgen op
wat er gebeurt, zoJat 1.1."niet altijd in
geweld verzeild hocven te raken."
Kern van het programma is 'een ge-
sprek leren aangaan'. Dat is de rode
draad die door alle onderdelen van de
Kwartaalkursus heen loopt. Of de
jongens nu les krijgen over seksualiteit,
op 'politie-interview' gaan om T.elf de
sterke arm eens te horen. of gewoon
paUl.e hehben, zij worden continu op
hun gedrag aangesproken. Geen ge-
smiespel meer, geen gedraai en onder-
huidse sahotage, waarin velen van hen
getraind ziin. Er worJt van hen duidl."-
lijkheid. respect voor anderen en een
open argumentatie geëist. En vooral:
'ieren luisteren naar een ander, vóór je
d'r op slaat.'

Geweld geeft status
liet video-rollenspel hlijkt een effectief
middel om de jongens te confronteren
met hun gedrag en het effect daarvan

op anderen.
AI lijkt deze trainingsvorm op het eer.
ste gezicht wel erg serieus voor Je cur-
sisten van Jeze winrerlichting, die zich
gedragen als een troep jonge honden.
Ze plegen continu klein verzet - roken
onaangestoken sigaretten - en sabo-
teren de opdrachten middels geveinsd
onhegrip. De kwinkslagen zijn niet van
de lucht, evenmin als de ondl."rlinge
machtsstrijdjes. Een fOmelOl.e energie
en creativiteit stroomt de ruimte in -
verschillende van deze 'criminec!ties
heschikken oller kwaliteiten waarmee
ze het op een andere plt'k in de samen-
leving ver zouden kunnen schoppen.
1taar als Je jongens het rollenspel een-
maal spelen, doen zij Jat vol ovngave.
De opdrachten gaan ovn alledaagse
situaties: gesneden worden op ie fiets,
opslag vragen bii ie baas. omgaan met
anlbtenaren.

Ismael (15) moet naar de sociale dienst
om een voorschot op zijn uitkering te
ontvangen .. \Iaar het loket gaat nét
Jicht, en de ambtenaar wil hem niet
meer helpen. Ismael heeft zijn geld hard
nodig. Zelfbeheersing. weet hij. En hij
flapt eruit: "Geef me dat geld nou
maar, anders gebeuren er ongelukken."
Hij moet het opnieuw doen. Eist nu de
haas van de ambtenaar te spreken. Dat
werkt. Ismael krijgt zijn geld.

Geweld lokt geweld uit en in de 'ge-
wone' samenleving keert het zich tegen
ie, 10 leren de jongens. Sommigen we-
ten dat eigenlijk al wel, maar argumen-
teren heeft eçhter volgens hen 1.0 T.ijn
hezwaren. ~Het duurt vaak eindeloos
lang en In'ert toch niets op."
Toch kunnen T.ijook met veel fantasie

Onatbankelijk tijdschrift
over keerpunten
in mens en cultuur

Jubileum:
nummer 1751

NI/mmer 175 verschijnt in december, met o.a:
Marlen Toonder, Een interview over de invloed van dmmen op ljjn werk
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en humor de draak steken mer hun ei-
gen macho-gedrag. In het rollenspel la-
ten zij soms middels rake persiflages
zien dat zij feilloos weten welk gedrag
er in de samenleving op de Kwartaal.
kursus niet van hen wordt verwacht.

Veel jOllgells hebben thuis weinig uitleg gekregen
over hoe de samenlevillg functioneert. Vaak zijn

hun ouders daarin zelf niet geïntegreerd.

,\iaar weten en doen is twee. Geweld
heeft in het leven van deze jongens te
veel functies om zomaar te kunnen
worden uitgebOlnJ.
Behalve macht op straat versl:haft het
hen in hun eigen omgeving ook ~tatus.
Op de criminele soci,lle laddl.'r staat
een winkeldiefje immers op de laagste
sport, terwijl een gewapende geweld-
pleger in de top-regionen vcnoefr.
Bovendien heeft geweld nog ecn andl.'re
belangrijke functie, die in de l:ursus
ook wordt besproken. Doordat Je jon-
gens zich binnen het criminele straat-
cireuit geen 'mietjes-gedrag' kunnen
veroorloven, fungeert geweld ook als
uitlaatklep voor hun spanningen.

Algemene normen
Ook 'echte' incidenten die plaatsvinden
in de periode dat ze de Kwartaalkursus
doen, worden aangegrepen om de jon-
gens met de neus op hun eigen optre-
den en de effecten ervan te drukken.
Zoiets is vaak ook cen extra gelegen-
heid om hen wat begrip van de werking
van het justitirel systeem bij te brengen.
Aziz rn ()zal zijn samen met een groep-

je vrienden stoeiend op dr weg in aan-
varing gekomen ml.'t een fietser, die
heftig reageert. Het geval loopt uit de
hand en uitl.'indelijk wordt de fit"tser
mrt zes messtl.'ken en 'totallos,' gesla-
gen afgevoerd. A7.Îl is woedend: hij
heeft. nadat een getuige hem als een
van de daders had aangewezen, drir
dagen 'voor niets' vastgezeren.
PetrOlhaalt uit het \loorval verschillrndr
'leer-momenten'; ~Jullie hadden moe-
ten l-Îen dat die fietser overreageerde.
Je had escalatie kunnen voorkomen
door weg te lopen. En Aziz, ie hebt niet
voor niets vastgeletl.'n. Soms is dat
nodig zodat de politil.' de zaak duidelijk
bn krijgen."
Ook het misverstand dat er ~niers aan
de hand /.Ou zijn geWl.'esr als die ene
geen mes had getrokken", ruimt Petr;!
uit de weg. "Iemand een grbroken neus
slaan is óók strafbaarfhaar!"

De lacunes in hun maatschappelijk be-
sef leverell stof voor uitgebreide ge-
sprekken, Vl.'cl jongens hehben thuis
weinig uitll.'g gekregen over hoe de sa~
menieving functioneert. Op hrt gehied

van seks bijvoorbreId kennen zij in-
middels een hoop extremiteilen, maar
ze begrijpen weinig van de vrijheid die
ze zien bij Hollandse meisje,.
Ook van wat zij aanrichten bij de
slachtoffers hehhen de boefjes weinig
notie. "Dil.' mensen werken, die kun-
nen wel weer een nieuwe- tv betalen~,
menen ze. Oude mensen zijn rijk rn zit-
ten toch maar op hun crnren - een tas-
jesroof is Jus niet zo erg. Van emotio-
nele waarden snappen ze wrinig: bij
een inbraak is er in hun ogen niets aan
de hand als de gedupeerdr verzekerd is.
De jongens lil.'n zichzelf vaak nil.'t als
criminelen. ~Nirmand i~een criminl.'{'l,
tenminste niet als je pas één of twee of
drie keer gepakt bent", legt Babyface
~fehmet. "Ik hoor hier niet. Ik ben pas
één kel.'r gepakt, ~
Ujteinddijk is het Voot drze jongens alle-
maal ook zo normaal. Perra: "Fietsen ste-
len, winkc1inbraken, zakkenrollen, wie
dol.'t daar nou moeilijk over. 'Iederéén
steelt toch'. leggen l.e dan. :-Jel.',zeg ik
dan, il.'dl.'fl.'enin jóuw omgeving stedtl'"
Dat i, de kern boodschap aan de cursis-
ten: niet iedereen leeft en denkt wals
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zij. Ze moeten leren daarmee rekening
te houden, en anderen met respect te
behandelen. Dat betekent echter niet
dar zij geacht worden hun cigen leef-
wijze overboord te zetten. Perra: ~Hun
eigen manier van leven was functio-
neel, het is gedrag dat ze op school en
op straat moeten vertonen. Alleen zijn
ze gepakt. Wij willen hen de algemene
normen aanbieden, naast die waarmee
zij zelf leven. Zo kunnen zij ook aan.
sluiting vinden bij andere groepen.
Dan kunnen ze tenmimte kiezen."

Counselingsopleiding
Psycho-Sociaal Werkende

* Praktijk gericht, geschikt voor profit en
nonprofit sector

* In deeltijd, ook naast een dagtaak
te volgen* Leslokaties in heel Nederland

U kunt het niet meenemen, maar u kunt er wel veel mee doen

JA Ik wil meer ,nformatie o~er sChenken en een kosteloze nOlari~le schenk.ngsakle,

,I mnaam

adres

PC/ plaats

teleloon

STEUNFONDS
Humanisme

In januari 1996 begint weer een
nieuw studiejaar.

Vraag nu onze gratis prospectus aan:

j
EUROPEES INSTITUUT
voorJtP1'ycho - sociale educatie<,>f

Herengracht 562,1017 CHAmsterdam
Telefoon: 020 - 6 250 251

• Je kunt je geld toch niel meenemen", ;s
eer! gevleugeld woord. Maar waarom 10U u
dal ook willen. als u er tijdens uw leven nog
zoveel mee kunt dO('o. Zodat u nog kunt
zien hoe nuttig hel wordt ~steed, U kunt
op verschillende manieren tijdens uw leven
schenkingen doen. Dal levert ook nog
belastingvoordeel op

Als u eerl schenking doet, betekent dat geld
geven aarl een do",1waar u achter staal. Als
u het hum<lnisme een warm hart toedraagt,
denk dan eens over ef'n schenking aan het
Steunfonds Humanisme, Dat is opgericht
door het HumanistIsch Ve,oond Het
Humanistisch Verbond strijdt ~oor een
humane. tolerante samenleving

~

Vraag gerust meer informat<e< telefonisch
~ op nummer (030) 23921 00 of met de

onderstaande bon.

(\

Over de effecten van de Kwartaalcur-
sus-aanpak is nog nier veel hekend. AI
blijkt in sommige gevallen dat proble-
men tussen jongens en hun ouders
door de betere communicatir verdwij-
nen. ~En soms komt zo'n jongen je dril'
jaar later bedanken voor tóen", zegt
een staflid.
Systematisch onderzoek is echter nog
nauwelijh gedaan. Er ligt alleen een
rapportje uit de beginfase: de cursisten
die het programma afmaakten, bleken
het naJerhand iets beter te doen Jan
degenen die hun straf in Je ccluitzaten.
Een kwart recidiveerde niet. De jon-
gens die wel opnieuw in de four gingen,
deden Jat minJer vaak en minder ern-
stig.
Ilrt is echter dl' vraag of hrt succrs aan
Je recidivr mort worden afgemeten.
Veel kinderrechters menen van niet. In
de woorden van kinderrechter Leeser-
Gassan: "Zeker, als hrt aantal reci.
diven terugloopt is dat mooi meegeno-
men. "laar als dat niet zo is, hebben de
jongrrell op de Kwartaalkursus toch
nog altijd merr mrrgrkregen dan als zr
hun straf in de eelzouden hebben uit-
gezeten ..,
Dat is Babyface o\lehmet in ieder geval
met haar eens. "Her was best moeilijk
\.01te houden, dar gedoe IJlctdie regels
en punten", \.erwcht hij na afloop.
.•Maar 't is beter dan de ccl waar je
maar tussen criminelen zit. Je krijgt
aandacht en je bent gewoon bezig. Dat
is goed."

Er wordt l'an hen
duidelijkheid, respect
voor alldercn en een
open argumentatie
geëist. Eli voural:
'Ieren luisteren naar
een ander voor je d'r

op slaat'.

5'lJvr deze bon in een M'o'e/op zonder posrzegel na:.r.-
5,elJnfonds Humanisme. Antwoordnummer 2181.3500 VB U,rechr.
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Geef
de Humanist
cadeau!
Kent u mensen die de Humanist willen lezen?

De Humanist: elke keer vol met belang-

wekkende onderwerpen, interviews en
artikelen. Een blad dat de wereld niet

als vanzelfsprekend beschouwt, maar

steeds kiest voor een verrassende
visie of een bijzondere opvatting.

Door iemand voor f 42,50 een jaar-

abonnement op Humanist te
schenken geeft u eigenlijk twee

cadeaus: een jaar lang leesplezier

en sfof tot nadenken voor de

nieuwe abonnee en een verjaar-
dagscadeau voor het vijftigjarige

Humanistisch Verbond.

Wij maken het u heel een-

voudig. Binnenkort ontvangt u

een brief waarin wij u vragen
aan wie u dit originele cadeau

wilt geven. Als u snel de kaart

invult bij de brief, regelen wij dat

deze dubbeldikke Humanist het

eerste nummer is dat u
weggeeft.

Doet u mee?

•
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HET HOLLE VATEN SYNDROOM

Het boek dat de bijbel overlJodig maakt, verschijnt begin 1996.
Sjimpan uitgevers, postbus 181, 9740 AD Zuidlaren.

PRAKTISCHE FILOSOFIE
/leen cursus voor iedereen" VOOR ASSEPOESTERS

DIE NIET MEER IN DE
AOW EN ANDERE
SPROOKJES GELOVEN

Gelooft u nog in de AOW? Haalt u
d, veertig dienstjaren die recht
geven op "n redelijk pensioen?
Wilt u grotendeels afhankelijk zijn
van een uitgeklede pensioenvoor.
ziening van de Staat?

Vrouwen die financieel vrij en
onafhankelijk willen blijven, leggen
nu wat opzij voor later. Er zijn vele
manieren. Wat is de beste'

Belastingvrij sparen?

Belastingbesparing door
door lijfrente-aftrek?

Ingaan op zO.'n mooie
advertentie die ,, procent
rendement of andere gouden
bergen belooft?

Wie een onafhankelijk advies wil
hebben of vragen heeft over
pensioenaanvulling, sparen voor
d, VUT ,n d, waarde von hot
spaargeld in d, toekomst, ',n
vrijblijvend terecht bij het Advies
Centrum voor Pensioenen.
..._..----------------------- -------------------
BON voor vnjbfljvende

informatie.
JA, misschien wil " w,1 zo'n
vrijblijvend en onafhankelijk
advies. Maar stuurt u mij eerst
wat informatie.

Naam: m/v
Straat:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

Stuur deze bon in "n envelop
zonder postzegel naar:
Advies Centrum voor Pensioenen
Antwoordnummer 3250
3000 WB ROTTERDAM.

Inlichtingen:
Weldeheuve{, Tel.: (020) 4964269.

De Essentlals vormen een afgeronde
tralnmg op ZIchzelf.Tevens ZIJnze een

voorwaarde om de Baslsopledlng die in
sept. 1996 start, te volgen.

PSYCHOSYNTHESE STUDIES
Poorj~ ••r E$$l!!nli~I$:

4 intensieve mtroductll!!weekenden
InPsygosynthese: 17/18 febr.,

9110 mrt., 23/24 mrt. en 20/21 apnl 1996.
lomer t$$entl~h:

mtensleve mtroductleweek van
26 tlm 31 augustus 1996.

• Dl' cursus duurt 12 wt'k\'n \'n wordt wekelijk."
L~n keer 's <lvonds of zall'rd,lgochtt'nd~
gl'gewn. VCf\'olgcursusscn 7ijn mogelijk.

• Dl' cursuskostl'l\ per 12 wekcnbL'dr,lgen
ft. 175,-.

Introductiecursus
Jaarlijk." volgcn 2()(K)ml'nsell de inspirerend\'
CUThU~'Praktischt: Filosofic'. Voor dczt' cursus
i~ g~n vooropkiding vereist. Dc School nwmt
gl't'n \'xaml'ns "f en reikt gL'l'n diplollM's uit.

Met dc cursus gL'l'ft dl' School voor Filosofie u
praktischc hulpmiddelen (o.a. mL-ciitatic) voor
het vergrott:n v"n uw 7dfkcnnis. Hicrml't.'
schept u orde in uw gl't.'St en uiteindelijk l't.'n
beter begrip en hl'ldl'rhcid over u7.df ell uw
omgcving. In ht't dagdijksl.' lewll kunt ti hl'!
vcrkregen inzkht z(,1f tol'!st'n.

De Introductiecursus Praktischt' Filosofil' slart
in de w('('k van 8 janU<lri 1995 in 18 ptl.ltsen in
Nt.'dt'rland. Voor nadere inform.ltil' OVl'r
in.sçhrijving, lok<ltie t'n a.lJl\'.lngstijden kunt u
bellen 020 - 664 11 20 (ook op Zond,'g)
U kunt ook schrijven of faxen naar:
School voor FilO"Ofit', Antwoordnunuller .J70-ID,
1070 \iB Amsterdam. Fax 020-6+.,\2166

Wat is praktische filosofie?
Praktische filosofie is vooral bruikb,l,lr in dl'
praktijk van hct Icwn, in de rc1atil'S met ande-
ren thuis, op school of op het werk l'llZ. In .11
dL",e situaties bent u zi'lf dl' l'nige steros "an-
wezigt' faktor of persool1. Immers, niCllli1nd kan
zkhzclf onl1opt"n. \Vil praktische filosofie dus
tOt.'pasba.u zijn, dan is zl'lfkcnnis van belang.

_ <,ç1l()Ol "'," flll--,;()fIE _

\Vij lewn in t.•••n lijd vol
tl'genstcllingl'n l'n ver-
warring, tcrwijl in de
(kltuur V<lni('dcr indi-
vidu l'l'n l'v('nwkhtig
Il'vt'n verborgen ligt.
In zijn eigen stilte vindt
men vn.>de, rust. hLolder.
heid cn vcrtrouwen.
/l.kt L't:nbL'tl'r lx'grip
over zichzelf z.,,1men
dc rl'is door ht'l leven in
b<lI,Hl.~vervolg:l'n en de
buitenwerl'ld met L•••n
opt'n visie tegemoet
tredl;'n.

LANDGOED "MARA THEA"
in de .\tani-Peloponnesos

Griekenland.
Wandelen en trekken in de

bergen, genieten van de fauna,
de zee en de serene rust.

Stichting School voor
Filosofie
AI in.1961 startte d~
~chool haar activiteitcn
in Nederland.
Het werk van dc School
is gl;'bas~erd op d~ ~cn-
ht'idsgL'ti,lChIC mals ver-
woord door dc Griek.'ie
filosoof Plato.
BovL'ndicn is deze een-
hLoidsgl>dachte terug tc
vindm in hct Indischl'
gedachtengoed, en erop
gt'rkht dl' ml'll.<;te leren
hoe L•••n hl'ldl'r bL-grip
over zkhzl'lf tt' krijg~n.

Wekelijks inle-ressanle
workshops en excursies.

Voor informatie en folder.
Active Travel Hoofddorp

023-5627300
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Reilel1 en zeilel1 val1
autochtol1en en "ieuwkomers

Asperen:
leven
•In een
derlands
dorp
In de grote steden van ons land, waar
de hevoikingssamenstelling steeds multi-
cultureIer wordt, gaat het samen leven
lang niet altijd makkelijk.
De confrontatie met andere ge\ ••..oonten
en andere waarden en normen leidt er
nogal eens toe dat mensen op gespannen
voet naast elkaar hes taan. Maar, zo
denken we, dat hoort nu eenmaal hij
de grote stad met z'n mengelmoes van
culturen. Dat ook in een klein, schilder-
achtig plaatsje als Asperen het samen
leven niet vanzelf gaat, daar staan we
minder bij stil. In Asperen blijkt de
weerstand van de oorspronkelijke
bewoners tegen het andere, 'de import',
de nieuwkomers uit het westen, groot.
Maar al .• je meedoet met het Asperse
leven en als je heel duidelijk maakt waar
je staat, i.•aansluiting mogelijk. Een
reportage over hoe het samenleven vorm
krijgt in een klein dorp in de Betuwe.
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Willen de nieuwkomers een plaatsje
veroveren, dan zullen ze moeten bewijzen

dat Asperen iets aan hen heeft.

'Zo'n lieflijk dorpje heb ik zelden ge-
zien', denk je als je Asperen binnen-
loopt. Alles in dit duizend jaar oude
plaatsje aan de Linge is groen, stralend,
welvarend. Een boer aan het werk in
zijn met vruchten beladen moestuin
wijst me in warm Gelders de weg. Naar
de enorme hervormde kerk natuurlijk.
Want daarvandaan begint alles in
Asperen - dit dorpje waarvan je onwil-
lekeurig denkt dat, als in Nederland
ooit een kernbom zou vallen, de vernie-
tigende straling hfer met een boog om-

heen zou schieten. Asperen en kernbe-
wapening, disco's en andere verschijnse-
len van de moderne tijd lijken werelden
die niets met elkaar te maken hebben.
Maar natuurlijk bedriegt deze schijn.
Ook dit rijke hereboeren.dorp, eeuwen-
lang een ommuurde vesting met een
bloeiende paardenhandel en een eigen
trotse dorpsculruur, heeft aan de moder.
ne tijd moeten geloven. Sinds zich hier

in het begin van de jaren zestig een
staalwarenfabriek en een houthandel
vestigden en de A-IS Asperens geï-
soleerde ligging doorbrak, is er een
stroom van nieuw bewoners, van 'im-
port' op gang gekomen. Die vestig-

den zich vooral in nieuwbouwwijken
buiten de pOOrt - Nieuw-Asperen. De
Asperse dorpscultuur, waar de groot-
ste scheidslijn werd gevormd door de
tegenstelling tussen de hervormden met
hun Grote Kerk en de gereformeerden
met hun Kleine Kerk, en waar de helft
van de bevolking Van Herwaarden
heet, werd geconfronteerd met nieuwe
leefstijlen. Met gedrag dat bepaald niet

strookte met de zeden en gewoonten
van het zelfbewuste Asperse volkje.

Wederzijd$e kritiek
De bewoners hebben het niet gemak-
kelijk met deze confrontatie, de oor-
spronkelijke bevolking niet en ook de
nieuwkomers niet. Ze praten er moei-
lijk over, want elk verkeerd woord kan
grote gevolgen hebben in dit stadje
waar de tuinhekjes oren hebben. Wie
z'n hart lucht, heeft daar daar liever
niet z'n naam bij. Zowel de 'autoch-
tonen' en 'import' worstelen met de
kloof tussen hen. De wederzijdse kri-
tiek is niet van de lucht - terwijl men
tegelijk flink langs elkaar heen leeft. In
de woorden van dominee Bom van de
Hervormde Kerk: "Er loopt een scheur
door deze gemeenschap."
Onder de import signaleert hij een rela-
tief grote doorstroom. "Mensen die in
Asperen komen wonen omdat het hier
zo prachtig is, zijn vaak snel weer weg.
Zij worden niet gemakkelijk in de dorps-
gemeenschap opgenomen. De autoch.
tone bevolking is afstandelijk van aard
en heeft een groot wantrouwen tegen
nieuwkomers, vooral uit de grote stad.
Men heeh het gevoel dat 'zij toch nooit
zullen begrijpen hoe wij leven'. De 'im-
porters' op hun beurt vinden de Aspe-
renaren vaak nogal traditioneel. Ook
zij voelen zich onbegrepen. Bovendien
hebben ze niet altijd door aan welke
ongeschreven regels ze moeten voldoen
om contact te maken. Onder hen hoor
ik de klacht: 'Wat ik ook probeer, ik
kom er nooit echt tussen.''' Of, zoals
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'Jezelf geven' lijkt een toverformule te zijn
om ingeburgerd te raken: je stort je in het

Asperse sociale leven met z'n zangverenigingen,
koffie-cultuur en vaste kaartavondjes.

een impurt-onderwijzen:s uit het drie
kilometer \'erderop gelegen Leerdam
verzucht: ••AI woon je hia dertig jaar,
je bent import en dat blijf je. ~

Zondag rust verstoord
Een echte Asperenaar, dat is bijvoor-
beeld Piet Graswci (74). Hij zit met zijn
vrouw Greet aan de ronde tafel in een
ocr-gezellige keuken en kijkt met helde-
re bruine ogen uit over zijn moestuin.
E\'en verderop ligt het appcldijkje waar
Koningin Wilhelmina vroeger weleens
kwam schilderen. Piet is hier geboren,
en heeft gewerkt nJOr de hercboeren
die lange tijd de dienst uitmaakten.
De afgelopen decennia heeft hij het le-
ven van alledag zien veranderen: ~Het
is koeler geworden. Vroeger ging je
lekker elke dag bij elkaar buurten, kof-
fie drinken, een kaartje leggen. Was er
geen werk, dan was ICimmen op elkaar
aangewezen. Nu blijven de mensen bin-
nen en kijken tv, Of ze gaan weg met
de auto, De gezelligheid is er vanaf!"
De import-stroom heeft met die ont-
wikkeling veel te maken, Een groot
aantal niruwkomers werkt buiten het
dorp rn gaat z'n rigrn gang. Zoals de
buren \';}n Piet, import uit Ronerdam.
"Het zijn beste mensen, maar je heht cr
niks aan. V;}ndaag 7.ie je ze, morgen zie

je ze niet. O\'erdag zijn zr allehei alrijd
weg. Ik kan er niet van op aan. Maar ik
moet ze wel elke krer groeten! \X'at
muet ik daarmee!~
Een heikel pum is de door de Heer voor.
gesçhre\'en rust op zondag, die in Aspe-
ren grondig wordt gerespecteerd. Piet
en Greet Graswei zijn net als de meeste
oorspronkelijke Asperenaren zeer gelo-
vig. De zolldagsrust, die hen beiden na
aan het hart ligt, wordt door de import
(al dan niet uit onwetendheid) nogal
eens verstoord. Piet: "Ze timmeren, ze
zagen, ze maken lawaai. Alles gaat ge-
woon door op zond<lg. Daar heb ik last
van." 11aar voor de merendeels onker-
kelijke niruwkomers is het juist wen-
nen aan de stillr straten en de kerkeliike
lundag,ru,t in oud.Asprren,

Stille Voorst raat
De levensader van het dorp, de Voor-
straat, ligt er met z'n voormalige heren-

boerderijen wat verlaten bij - de boeren
zelf zijn inmiddels 'naar buiten' \ler-
hui,d. Ooit werd hier in de buurt Aspe-
rem enige echte moord gepleegd. De
dader ,moorde zijn vrouw in het kus-
sen uit liefde voor de dochter \lan de
dijkgraaf. :\laar hij leeft na het uitzit-
ten van lijn straf nu al weer iaren met
zijn geliefde \'erderop. En de Asperena-
ren zijn als vanouds aan het werk. Her
cafê allnex pannekoekenhuis is o\ler-
dag doodstil, tenzij een bus bejaarden
op excursie er neerstrijkt.
Aan het eind van de VOOfsUaat brandt
dag en nachr de lantaarn lIan Je deftige
doktersresidenrie, 'het huis met het
bordesje', Van hieruit b<,'geleidt de nma-
bele dokter Van der Steen ',.ijn' dorpe-
lingen bij ziekte en dood en 7.et hij
eigenhandig nieuwe Asperrnaren op de
wereld. Af en toe rijdt hij n<lat Roeme-
nië met een busje medicijnen, ingeza-
meld onder de Asperse bevulking.
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Hoe kies je!
Watkiesje1

Valt er we' wa~
te kielerr!

Zit" ook wef een> te J'einu" UI'eree"
beslisund •• keu:;e, di<' 11 ,'oor lI:;elf :;011
wille" "'dken. Of over ee" km,s di •• 11 Ikht
1I••",ist? na" is !Jet thema""",,,,,'r 'I\ ••,,:;I"S
in 1"'1 1••,'e,,' echl iets ,""'01" u. naan"
worden gren:;en afg<'last, ''Ydge" 1li'steld,
"'ollefijkbeden "",'n"ogen en ",e"i"g""
geoppad, Wmm••a kies je .'001" el''' ki",t?
Ziek word ••" is w•.a :;oil"ts wdanl(lor je "ie
kiest, dat UI,..,ko",t ie. H<Jl' g.1 j•.,laar d,lII

"we o"'? W,lt "'e'!Se" ûj" of do"". wordl
bepaalde daar erfelijkheid, opvoedi"g""
o",stamligil"<1e". Ma",r ook drwr
m'ertuiging, i"t"ïtie, a",hitie e" "'i1skr,u:l!t
E" door toe.'al, pech 1''' lJct ("""d)lol.
H"",'eel speelruimte is daarbij ,'oor vriie
wil 1''' eigeJl hus?

--.::.:::--.~-...-.-~---~-------.......-

Ki",ll'<1n j••,,,,.Iers. Daarm'''' gaM het Ih ••",an"mml"r varl de H"ma"ist
I'a" ,'orill iaar. Hel is ce" ""dern'erp ,lut i•.dereen a<l>lsprukt. Geen
wonder, "'a,,t ki"d ,'a" ie o"ders bUif jc, ook wam'eer je al I""g
vulwass,'n ,'>I :;elfstalldif: he"t. Zelfs uls ie Ollders .1"".1 ûi", De ba"J is
"uuk ""ûc1Jtb,Mr en ""be"'IIst, maar ",werbrekefijk. H"e gu je "'" ",et
(Ie positiet'e e" "cg"tiet'e di"gen die je h•.bt mUK,'kr"g""? Vadk is er die
worst,,/i"g' ie bent g•.,,~,rden die je "'m'S' :.;ij". mddr je ",j/t zij" die j"
b""t. W'"'!>'l''''' ",il je i" bevrijde" e" Wdt geef je :;elf ",<'er door dun i"
ki,,,lere,1? En I",e gd i,' om ",et je o"ders üls :;e ",,,I :;ij". <lls d •• mllen
o",draaie"? lil dit numnU'r ,1fles Oloer .I,' ru:;i,'s. de eiselI, de "/1:e"is,
",a,1r 01'1'1".I•• ,m'ugd ••, tie hupi",ti,' ••" d,' ,,<,rbom/el/beid.

Zo bestelt u
Maak f lZ,50 over op giro 58 van het
Humanistisch Verbond te Utrecht onder
vermelding van 512HUM. En u weet;

zolang de voorraad strekt, dus wacht niet te lang!

De dubbeldikke themanummers van de Humanist
zijn zeer gewild bij de lezers. Veel mensen

bestellen extra exemplaren omdat ze hun eigen
exemplaar hebben weggegeven aan familie,

vriend, buur, collega of kennis. Zolang de
voorraad strekt hebben wc nu voor u drie spe-

ciale themanummers in

de aanbieding.

J" lusl ,'u je In'en: 70 /JJ.Ki"ü's ot"" K"'lOt. IlOm/ell""
Wtlar<lell, t"boes en (r,,,lil;es. 'Lust' is .wg altijd 11<'1

",,'est Kt'l'ra,lgd •• "umln,'r. En dat is Keen lt'(",der; lust i,
een V,IIl de Jnettig5/e ert'"rillg"" die Uil melIS kali OI't'r-

komen. Sllsie Orb,l.:h ,-,.rtelt wtlarom ,'TulIIl't'" ";la/.:.
IJ,wg ziju voor hUil lIlsten. fll d,'uk"n mtlmll!n ecM dat
;e het "<Idie Ur5tt' kar <lllt'ma,l/ alll'etell? 1-:ellbt';,,<:k
,1,111a" ,\msterdmnSl" polikliniek l,l,lt ûn, dut 1"51ul

snel in 'l<ut' kan 01",/",111, f:en kwestie van ,,,,,I of
"iet l'eilill"rije",

Speciale aanhiediny
drie themanummers

voor f 12,50



Vrijwel iedereen in Asperen zingt bij één van
de vier zangverenigingen die ondanks hun
verschillende gezindte al een keer samen

hebben opgetreden.

De Voorstraat is tegenwoordig nog
stiller dan vroeger. De meeste winkels
zijn verdwenen en de oude melkboer
doet zijn ronde niet meer. Ook bij beeft
de concurrentieslag met de All-super-
markt verloren. DL' Aspereluren, of ze
nu in het centrum WUllen of in 'de nije
buurt'. doen \'t"e1van hun boodschap-
pen tegenwoordig in 'de stad'. D,lt wil
zeggen: Leerdam.

Jezelf geven
liet is wennen en verkennen, van beide
kaoren .. \har 70 lang de cultuurSÇhok
niet te groot is•••••.il dl: wederzijdse
aansluiting nog wel lukken. Zoals bij
onderwijzeres Tohy Riksen (37), die
negentien jaar geleden uit Leerdam
hierheenkwam, en mij bij m'n spon-
talle bCloek meteen op zijn Aspers \"er-
welkomt met thee en s!agroolllsoe,jes.
Zij heeft na een rehels begin (~wij gin-
gen op zondag gewoon badmintonnen.
ook al kwam de kerk uit. O. als blik-
ken konden doden!") haar draai ge-
vonden. ~Op een gegeven nlOl11l'llThad
ik dnor dat, als ik op zondag de was
wilde doen. een wasdroger binnenshuis
dé manier was om mijn A'perse vrien-
den niet kwijt te raken. ~
Toby verhaalt met verve van die ande-
re kant van Asperen. die zij zo is gaan
waarderen: de gezelligheidstradities, het
Asperse Oranjegevoel en de Koningin-
nedag-feesten, waarbij afgelopen jaar
elke straat eendrachtig een 'nationale'

uitdossing koos. Hoc &111 de buren bij
e1Lur komen proosten op de konin-
gin. Hoc vrijwel iedereen in Asperen
zingt bij één van Je vier zangverrni-
gingen, die ondanks bun verschillende
gezmJte al een keer s,imen hebben op-
getreden. En hoe de mensen makkelijk
hij elkaar 'naar binnen piepen' om
even gezellig Cl'n praatjL' te maken.
Ook al zal 7.ij nooit een echte A'perse
wOT(1cn, ze voelt zich hier thuis. "Dat
ligt aan jezelf", meent Ie. "Als je jelelf
maar geeft."

Dat lijkt een tovcrformule te 7.ijn. die
zowel oud- als nieuw-Aspertnart'n te
voorschijn halen zodra de import-
kwestie tl'r sprake komt. 'Jczelf geven'.
bL,tek",m: meedoen, je in het Asperse
mdale leven storten. Hij de Oranje~
vereniging en bij éên van dl" zangvere-
nigingen gaan. en bij de Bond voor
I'lattelanJsHouwen. JL' illVol'gen in de
koffie-cultuur Illct haar wekelijkse ritu-
elen, waar buurvrouwen uf moeJers en
dochter, de laahte niL'uwtj('s en rod-
dels uitwisselen. En Je buren helpen dl"

lange winteravunden door te komen
door vaste kaartavondjes af te spreken.
Kortom, willen Je nieuwkomer, een
plaat,je veroveren. dan lullen ze moe-
ten bewijzen dat Asperen iets aan hen
heeft. Want, zoals een 86-jari~e in-
woonster zonder omwegen zegt: ••As-
peren heeft niet om hen gevraagd. Ze
moeten zich maar waarmaken."

Zet 'm op meid
:-':iet ,llie import-bewoners kunnen echo
ter met Je Asperse gezelligheidsrituelen
uit dc voeten. Vooral Je 'stadsen', die
gewcnd zijn aan een individuelc Iref-
stijl en informele omg,lllg mrt elkaar.
omtrckken zich d,lar liever aan. "Ik
had het gcvoel uat ik tien jaar terug
werd gezct in de tijd", verzucht ern rx-
inwoonster van het Guoi die na tien
jaar Asperen een heenkomen in Leer-
dam heeft gezocht. ~Ik ben niet zo'n
koffie-trpe. ik hou niet van dat soort
verplichtingen en feestdijkheden. Ik heb
in dat dorp nooit aansluiting gevon-
den. Ook niet gezocht, hoor. Ik heb me
er wcleens schuldig over gevoeld. Ze
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Cremeren aan de lopende band?

Wèg st(/lu/aard uitvaarten!
Wèg zahelijl1e plechtigheden!
WègJabriel1Slnatige crematies!

Een uitvaart is even persoonlijk als het leven
en daardoor uniek..

Bij hel Crematorium Velsen en het Crematorium Dieren
staan persoonlijke wensen centraal. Voor de vcnverking
van verdriet is hel belangrijk dat de uitvaart verloopt
zoals de nabestaanden dat willen, of zoals dat eerder
door de overledene werd vastgelegd.

Hel Crcmatmium Velsen

Wèg stalIdaard uitvaart
Zowel tijdens als voor de uit\'<:mrtis alles mogelijk.
De tijd dat alles 'standaard' gebeurde, is in beide crema.
toria gelukkig definitief voorbij.

\Vorden tijdens plechtigheden steeds vaker saxofoon-
solo's, jazz-sessions en piano-uitvoeringen gegeven, ook
zangers en dichters geven meer en meer aete de présence.
De mogelijkheden zijn dan ook bijna onbegrensd. Het Crematorium Dieren

Ook voor wat belreft de keuze voor asbestemming (hel bijzctlen in de diverse columbaria, urnen-
graven, keramische urnen in de tuin e.d.) zijn het Crematorium Velsen en het Crematorium Dieren
voortdurend bezig nieuwe mogelijkheden te ont\\ikkelen om elk verlies zo draaglijk mogelijk te
maken.

De Facultatieve
Het Crematorium Velsen en het Crematorium Dieren zijn onderdeel van BVBeheermij
'de Facultatieve'. Deze heeft zich sinds 1874 ingezet om cremeren in Nederland mogelijk te maken.
Niet voor niets bouwde zij het Crematorium Velsen in 1913 als eerste, en in 1954 het Crematorium
Dieren als tweede crematorium in Nederland. Hierdoor spelen beide crematoria in ons land nog
steeds een voortrekkersrol.

Informatie?
\Vilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen
met het Crematorium Velsen of het CremalOrium Dieren.

Duin en Kruidbergcrwcg 2-4
1985 liG Drichuis
tel: 0255 - 514 843

Imboslaan Ó

6952 JP Dieren
te1:0313-419114
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zullen mij waarschijnlijk arrogant heb-
ben gevonden. Ze vonden me ook raar,
wam ik loop graag als eell bouw-
vakster rond. Ik stond een keer op een
steiger zelf mijn huis te schilderen - en
voelde die blikken. De enige leuke
reactie kreeg ik grappig genoeg van
twee oude zwartc.kousendametjes, die
me toeriepen: 'Zet 'm op, meid!' Ik heb
in Asperen nooit mezelf kunnen zijn."

Bij de oorspronkelijke Asperenaren
met hun traditionele le\'ensstijl liggen
de ~tadse manieren en ideeën inder-
daad niet goed in de markt. De {(wer-
formule 'geef jezelf' hlijkt dan ook
geen wondermiddel. Er zijn onwille.
keurige, soms subtiele \'erschillen die
de aansluiting bemoeilijken. Import.
kinderen die 'netjes' eTen en praten
worden soms op school gepest: de
autochtone kinderen zien dat als 'kak'.
Rita Zalink uit Amsterdam merkt na
twintig iaar Asperen nog steeds dage-
lijks haar hoofdSTedelijke achtergrond:
"Ik heb heT hier reuze naar mijn zin,
hoor. ,\-laar of ik Asperen nu zo gezellig
vind ... nee. Ik hen met de autochtonen
nog nooit verder gekomen dan een
praatje. Ik heb gewoon nooit contact
met ze gekregen. Ze blijven op afstand.~
"'-kt ligt aan de manier waarop ik
praat. .. zonder accent hoor je er niet bij.
:-'1aar zij vinden het ook absurd dat je
elke dag drie kwartier met de auto naar
je werk gaat. En als ik over Amsterdam
verrel - en dan bedoel ik niet over de
homo-scene of drugsgebruik, maar ge-
woon dat ik daar over straat heb gelo-
pen - dan haken ze meteen af. Dat vin-
den ze zo raar, dat is toch levensge-
vaarlijk! Verder zing ik vals en kan ik
niet borduren ... dus ik heb alleen con-
tact met de andere import-bewoners. ~

Ongeschreven regels
Een andere bron van kortsluiting rus-
sen oud-Asperen en de nieuwkomers
zijn de ongeschreven regels die in de
gemeenschap gelden. Vooral sociale
tact luistert nauw. Zo hoort men het
boodschappeo-doen eerlijk Teverdelen
over de aanwezige winkels, zodat men
niet de een boven de ander bevoor-
deelt. Een extra bron van complicaties
voor de nieuwkomers is de dorpsge-
woonte om netelige bijnamen te ge-
bruiken. De nieuwkomer die de invali-
de 'meneer Kruk' in alle onschulJ bij
die naam aanspreekt - een valkuil die
niet 7_elden expres wordt uitgezet -
scoort alvast een flink minpunt. Eên
soçiaal foutje wordt nog wel getole-
reerd. "Maar als iemand eenmaal echt
over de schreef gaat, komt hij er hij de
oorspronkelijke hevolking niet meer
tus~en", constateert dominee Bom.
"De ongeschreven regels 7.ijn echter

De ol1geschreven regels
zijn niet altijd evel1
duidelijk, Soms weten
mensen gewoon niet
wat ze fout doen. Dan
is !Jet ineens mis.

niet altijd even duidelijk. Soms weten
mensen gewoon niet wat ze fout doen.
Dan is het ineens mis. Dat heb ik zelf
ook gemerkt.~

Zo langzamerhand zijn echter heel wat
'importers' goed ingevoerd in het As-
perse verenigingsleven. Voor de eigen-
gereide 'echte' Asperenaren is dar soms
slikken. De nieuwkomers hebben vaak
kritiek op de gang van zaken in de
Asperse kerk en haar twee ba~isscho-
len. "Die nieuwen denken altijd dat ze
beter zijn dan wij, dat 7_eons kunnen
vertellen hoe we moeten leven", aldu,
et'n 86-jarige Asperse. "Ze moeten niet
Jt;:nken dat wij achterlijk ziin!~

Maar ook Asperen, waar 'de wereld
was dichtgeplakt met kranten', is aan
het opengaan, en de mondige tijdgeest
werkt in het voordeel van de nieuw-
komers. Als het hen eenmaal lukt om
te worden geaccepteerd, krijgen zij
vaak een trendsettersroJ. Juist dankzij
hun blanco lei liggen er voor hen in de
Asperse gemeenschap. waar de onder-
linge verhoudingen nogal vast zijn ko-
men te liggen - mogelijkheden open.
Zo werd een paar jaar geleden voor
het eerst een vrouw die oorspronkelijk
uit Utrecht komt tor presidente van de
Asperse Bond voor Plattelandsvrou-
wen gekozen. En in de Hervormde
Kerk, waar import stevig vertegenwoor-
digd is binnen de kerkeraad, worden
tegenwoordig speciale jeugddiensten
gehouden, die tOt verontrusting van de
oude garde binnenkort met gitaar- en
drumklanken zullen worden omlijst.
.\laar er blîjft een afstand bestaan. Ook
al brengt et'n nieuwkomer het tor de
plaatselijke top en wordt hij zelf in doen
en laten 'een beetje Aspers', hij krijgt
oh iets minder te horen. En hij wordt.
in tegenstelling tot de Asperenaren on-
derling, nooit 'jij'. ~Ik hen nu dan ein- ~
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Asperenaren waarderen duidelijkheid. Als een
buitenstaander duidelijk laat blijken wie hij zelf

is waar hij voor staat. is soms diepergaand
contact mogelijk.

delijk helemaal geaccepteerd en heb
hier heel veel kennissen, maar ik blijf
toch altijd mevrouw", verzucht de im-
port-presidente. ~Mijn echte vrienden
wonen nog steeds in Utrecht."

Duidelijkheid
Toch gloort er ondanks alles een ope-
ning. Asperenaren, die vóór alles moe-
ten weten wat ze aan iemand hebben,
waarderen duidelijkheid.Alseen buiten-
staander duidelijk laat blijken wie hij
zelf is en waar hij voor staat, is er soms
opeenswél een diepergaand contact mo-
gelijk. Dan blijken sommige Asperena-
ren zelf ook moeite te hebben met hun
dorpscultuur . Zij voelen zich soms óók
ingeperkt - al zullen ze dat niet openlijk
aan de nieuwkomers laten blijken.
Zo heeft het contact tussen het autoch-
tone paar Rianne en Peter en hun
import-buren FloOTen Ton aan beide
kanten een verrassing opgeleverd. F100r
en Ton, die hier ruim twintig jaar ge-
leden uit Utrecht kwamen, hebben
nooit onder stoelen of banken gesto-
ken dat zij 'anders' zijn. Zij zijn vege-
tariër en houden zich bezigmet natuur-
geneeswijzen en astrologie - ze hebben
vergeefs geprobeerd in Asperen een

yoga-club op te richten. Hun zonen
voeden zij niet met 'losse handjes' op
maar met uitleg en overleg. De Asperse
sociale regels hebben zij vaak aan hun
laars gelapt: "Wij willen onszelf kun-
nen zijn."
Het leek aanvankelijk wel of ze 'van
verschillende planeten kwamen', maar
tot beider verrassing is russen de buren
een bloeiende vriendschap ontstaan.
Vóor Floor en Ton is het voor het al-
lereerst dat zij 'echt goed' contact heb-
ben met autochtonen. En voor Rianne
en Peter blijkt de eigengereidheid van
hun buren een bevrijding: "Ik zelf was
tegenover de Aspersen altijd terughou-
dend, ik kroop in mijn schulp, bang
voor wat ze van me zouden denken."
zegt Rianne. "Met Floor en Ton kan ik
vrijuit praten. Zij zijn een klankbord
voor wat ons bezighoudt. Ik ben hier-

door losser en vrijer geworden."
RiannI' probeert nu ook zeer on-Asper-
se dingen uit. AI blijkt niet alles wat
haar buren aandragen een succes. Zo
heeft het homeopathisch dieet voor
haar gewrichtspijnen haar een jaar lang
'niets dan chagrijn' opgeleverd. Ze is
nu weer lekker aan de boterhammen
met dik boter en suiker.

Het zal voorlopig geen schering en in-
slag zijn, deze kruisbestuiving tussen
oorspronkelijke Asperenaren en im-
port. De weerstand tegen het 'andere'
blijft aan beide zijden een groot ob-
stakel voor toenadering. Maar, zoals
een Oud-Asperse hoopvol opmerkt:
"We leren uiteindelijk wel met elkaar
te leven. Gewoon zachtjes aan, dan
breekt het lijntje niet."

•
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Moeizaam samenleven

Toon respect, ook
voor de verschillen

Het samen In'cn tussen migranten en autochtonen
verloopt vaak moeizaam. Van beide kanten

spelen vooroordelen een rol en daar weet Yalçm
Özüm alles van. Hij ~ccf( cursussen aan werk-
nemers in de j.;Cl.ondhcidszorg die hulp verlenen
aan migranten. "Cultuur is geen kapstok die alle

\'crschillcn kan verklaren."
DOOR TARNY DOBBELAAR

"In miin werk moet je
heel humoristisch zijn.
~let een lang gelicht en statistieken mi verwijten bCfl'ik je
niets. Want dan krijg je de reactie: ik doe toch mijn best.
Zo'n \'erdedigrnde houding brengt ie niet verder. ~CC, ik
confronteer cursisten op mijn eigen manier", zegt Yalçm
Ölüm. Plotseling hrlt hij nJaf vafrn, pakt mijn arm. vraagt
met scherpe stem: "Kijk, een vieze Turk pakt je vast, wat
vind ie daar nu van?" Dan leunt hij achterover: "Ik treiter 7.e
net zo lang dat ze hun houding ten opzichte van migranten
ter di,cu"ie stellen. Bij hoger opgeleide mensen is dat het
moeilijkst, die kunnen hun \.ooroordclen het beste verber-
gen .. \taar als ik de juiste snaar raak, stellen mensen zich
heel open op."
Yalçm Özum (56) is al zestien jaar Hafmede\verker bij het
Bureua Voorlichting GelOndheids7.0rg Buitenlanders. waar
hij artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners schoolt
in het omgaan met migranten. Hij heeft in die jaren zo'n
veertigduizend cursisten aan zich voorbij zien trekken.
"Dit soort cursussen blijkt nog steeds nodig", zegt Yalçlll.
"Hulpverleners vta~en aan mij: vertel me eens hue ik met
Turken en ~tarokkanen om moet gaan. Hoe zit hun cultuur
in elkaar? Vroeger ging ik daar uitgebreid op in. Ik vertelde
o~.er de Turkse cultuur, over moslims, Je positie van \'tou-
wen. Totdat ik dacht: wat doen mensen met die informatie:
Het leidt alleen maar tot zwart-wirdenken, in de trant van:
de Turkse vrouw is zó. Maar generaliseren helpt niets."

Tweeëndertig jaar geleden vertrok Yalçm Özum uit Turkije,
op zoek naar een beter leven. In Turkije studeerde hij rech-
ten, maar hij zag er geen toekomst voor zichzelf weggelegd.
Hij kwam als illegaal naar Nederland en ging werken in een
fabriek. "Dat vond ik een te beperkt leven, dus ging ik stude-
ren. ~ Hij werkte tien jaar als maatschappelijk werker voor.
dat hij in zijn huidige baan terecht kwam.
In zijn cursussen speelt hij de rol van 'buitenlander' met
verve. Zijn levensverhaal is zijn lesmateriaal - ook al zal hij
steeds benadrukken dat hij een uitzondering is. "Ik behoor
tot de drie procent van de migranten in Nederland die het
gemaakt hebben. Voor die andere 97 procent geldt dat niet."

Toen ik hem een maand of tien geleden voor het eerst sprak,
had hij heel beslist geklonken: no~ een paar jaar werken en
dan zou hij met zijn vrouw teruggJan naar Turkije. Ddi-
nitief. Hij oogde toen zeer vermoeid, had duidelijk genoeg
van het huitenlander zijn, van het treurige Nederlandse
weer, \.an de kritische afstandelijkheid waJrmee Neder-

landers elkaar benade-
ren. Maar tijdens dit ge-

sprek - ik heb hem in de tussentijd niet ~ezien . blijken zijn
gedachten veranderd. Hij zal niet remigreren. ":\lijn besluit
staat vast." Hij legt uit waarom: "In Turkije kan ik leven in
een leuke schone wijk, een mooie suaat, een prachtige in-
gang met bloemetjes, :\Iijn economische onafhankelijkheid
beschermt mij. l\laar zodra ik buiten die wijk mijn zaken wil
doen, voel ik dat kwaliteitsloze, volledige ontregelde sys-
teem. Ik ben net terug uit Turkije, ik heb het opnieuw kun-
nen zien. Het ondl'rwij, is slecht, de gezondheidszorg is
miserabel, de economische situatil' is cr veel slechter dan een
aantal jaren geleden."
:\fet een krachtig ritme in zijn stem: "Vergis je niet, er zijn
ook rijke mensen in Turkije. Ze Jaten kaviaar komen uit
Parijs, gaan winkelen in Ncw Vork. Het zijn individuali,-
ten tot en mer. Ze doen niets voor anderen. Terwijl het ~ros
krepeert en probeert zo goed al, het gaar voor elkaar te
zorgen. Nood dwingt mensen met elkaar solidair te zijn -
maar dat is niet typerend voor de Turkse cultuur." Een korte
stilte. Dan: "Maar dat is wel wat je als toerist in Turkije ziet.
Alles wat je in je eigen land mist aan gastvrijheid en respect kun
je in Turkije vinden . .'vlaar h~r dal;dijkse lcn'n heeft er wei-
nig kwaliteit. en àls die cr is, moet je je er hlauw voor hetalen. "

Het woord kwaliteit weerklinkt. Als een typische docent be-
hangt hij her met voorbeelden. "Kijk, als ik in l'\ederland
naar het postkantoor ga, kom ik achter het gele streepje te
staan. Ik voel me een koe in de rij, mJar dat geduld hreng ik
op, voor mezelf, en \.oor anderen. En het werkt! In Turkije is
het een geduw en getrek van tientallen mensen voor de halie
en word je afgeblaft, het is verschrikkelijk. En dan ga ik ver-
gdijken met Nederland, Hier kun je met je ogen dicht rijden,
want er zijn geen gaten in de weg, je hoeft niet hang te zijn
dat je wordt doodgereden door tegenliggers. In Nederland is
alles keurig geregeld - daar krijg ik af en wc ook weer
schoon genoeg van. Toch heb ik hier een kwaliteit van leven
lert'n kennen die beter is - ook al heeft Turkije zijn charmes
en i, Nederland af en toe heel benauwend."

"Ik heb de onrust \fan het migrant zijn om kunnen draaien.
Ik kan overal een beetje leven. Ik ben een wereld mens. Als Je
in Nederland gelukkig wilt zijn, dan moet je openstaan voor
mensen. Je moet jezelf niet buiten de samenleving plaatsen
omdat je migrant bent. Of je beperken tot migramenkringen.
Je moet moeite doen om andere wereldmensen te leren ken-
nen, die toevallig ook Nederlander kunnen 7.ijn."
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In het februarinummer: De wereld volgens John Irving
De S3-jarigc Joho lrving i~\inds 7ijn
ht~t\el1tr 'Thc world 'lCcording to
G,up'( 1978} 's w(rdu, me!,:,1 ~clc£cn
moderne Am..:rikaamc schrijver. In
'c'arp' heschrijft hij het korte, maar
intens geleefde leven van een tragi-
komische m,1n die gek wcld wordt
door een nin aflatende angst VOOT

het noodlot, dat ieder moment kan
",e,ban.
Sinds 'Garp' is de wreedheid en
onrcchhaardighcid \'an 'het lot' altijd
één van In'ings favoriele thema's ge-
bleven, dat hij in lijvige hestsellers als
'Hotel Ncw Hampshire' (1981),
'De regels vall hel Cidcrhuis' (1985),
'Bidden wij nltJr Owen .\lcany'
(19S9) en 'Een won van het circus'
(t 9,)4) viJ uilcnf originele en "crras-
senut> plots uitwerkte.

Hoewel de s..:hrijvcr keer op keer he-
weert slechts cnterlainer te willen 7ijn,
en geen enkele bood~chap te wiJlen

,
o.
<

o
o

uitdragen, wordt hij door de critió
unaniem als een moraliserend schrij"er
be~chouwd; een ~chrijver die de ",wcld
ouderwets 0\'er7ichtelijk indeelt in

'good guys' en 'bad guys', waarbij de
'goud guys' meestal meer klappen
hijp;t dan de slechterikken.

Op deze kwestie gaat Irving dieper in
in een inten'iew dat de Humanist met
hem had lOen hij unlanp;s voor een
kon privéhe'LOek in Amsterdam was.
Hij komt in dat gesprek naar voren ah
iemand die weliSW.lar geen al te posi-
tief mensheeld heeft, maar die het niet
alleen bij doemdenken laat. Zo 7iet
hii loyaliteit, tolerantie, solidariteit en
humanisme als de stabiele waarden
die het leven (Jok in deLe chaotische
moderne tijd de moeite méér dan
waard maken,
In het interview pr,tat hij verder over
Tijn eigen - gelukkige - jeugd, waarin
de (Russische en Engelse) literatuur
hem met de paplepel werd ingegoten,
over ontworteling, geweld. Tin en
onTin van religie. idealisme en nog
,-cd meer.

Met de Humanist het nieuwe jaar in
Een abonnement betekent negen keer per
jaar het maandblad van het Humanistisch
Verhond bij u in de bus!

\'fat kunt u als abonnee verwachten? In de
Humanist komen maatschappelijke en
ethische onderwerpen aan bod. Zo werd bij-
\'oorbecld het afgelopen jaar aandacht be-
steed aan zorgende vaders; de relatie tussen
gewndheid en milieu; zorgzaam ondernemen
en ecologische landbouw. Opmerkelijke en
boeiende mensen als Desmond Morris, W.L
Brugsma, Yvonne Keuls, Mischa De Vreede
en Benno Premsela spraken uitgebreid O\'er
hun levensvi~ie, normen en drijfveren.
Behalve interviews treft u in de Humanist
ook artikelen, boekbesprekingen, prikke-
lende meninll:en en cartoons aan. En u blijft
natuurlijk goed op de hoogte van de ontwik-

kclingen in het humanisme en nieuws uit het
Humanistisch Verhond. Het laatste nummer
van het jaar is altijd een duhbddik thema-
nummer.

Ook het komende jaar helooft veel goeds! In
het februarinummer een uitgebreid intcf\'iew
met schrijver John Irving. En in volgende
nummers weer tal \'an boeiende mensen en
interessante meningen.

Bell:in het nieuwe jaar goed en neem voor
slechts f 42,SO ccn ahonnement op de
Humanisr! W'ilt u het eerst eens proberen,
neem dan een proefabonnement. Voor een
tientje ontvangt u drie nummers,
Vul de kaart in cn stuur 'm op. De wcet u in
februari tenminste alles hoe de wereld er
volgens John Irving uit ziel.
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Jong en swingend

Iitureel theater
~chtegroep

Nultwintig: een hechte groep jongeren, van blank tot zwart,
die bijna al hun vrije tijd in elkaar en in het theater stoppen:
samen dansen, zingen, trainen. David Greaves, artistiek
leider van deze multiculturele jongeren theatergroep uit
Amsterdam, vraagt nogal wat discipline en toewijding van
de deelnemers. Toch loopt het storm op de audities. Impressie
van deze theatergroep en gesprek met enkele van de spelers.
"Wij zijn niet multicultureel, wij zijn Amsterdams."

OOR MARIAN SLOB

\'('oensdag zes uur. Tien IeJen van Nul-
twintig zijn in een beJrijfsverzamel-
gehouw samen gekomen om te oefenen
voor de voorstelling van zaterdag. In
de kleedkamer veel geklets en geduw.
Regissl'use en choreografe Nita Liem
informeert hef en der hoe het cr thuis
voorstaat. Eenmaal in Je trainingszaal
vnandert Je sfeer. De jongeren ren-
nen om de spieren warm te maken, en
moeten dan een soort karate-patroon
uÎtvoeren. Eerst sncl. dan langzaam,
dan ieder apart. Je \loeit hoe de con-
centratie toeneemt. "Nu gaan ""e de
toren doenK• legt de trainer. "EHe niet
praten. Laat 'm zich vanzelf vormen."
De sterkste deelnemers slaan de han-
den om elkaars schouders. Drie ande-
ren gaan op de verstrengelde armen
staan. Een tengere jongen klimt op de
rug van een meisje uit de tweede laag

\'an de toren en trekt zich op: de bekro-
ning. Even strekt hij zijn armen uit.
en springt dan snel naar beneden, waaf
ml'nsen klaar staan om hem op te
vangen. Alles gebeurt woordeloos. Pas
nadat de toren zich drie keer heeft
gevormd, is de trainer tevreden. Enkele
jongeren masseren zachtjes de schou-
ders van de dragers. Dan valt de groep
weer uit elkaar. Lawaai, geschreeuw,
geschop, sommigen breakdancen, ande-
ren hangen onderuitgezakt tegen de
spiegclmuur.
Nita deelt de repetitieschema's uit. "Ik
wil nu de scènes met muziek door-
nemen", zegt ze. Ze start de band en de
deelnemers groeperen zich weer. Aan
sommige spelers zie je dat 7.e al veel
danservaring hebben. Anderen bewe-
gen wat voorzio;;htiger, maar allemaal
tonen ze een eigen signatuur. Geregeld
valt de aandao;;ht even weg, waarop ze
zichzelf corrigeren: "Dit is niet zo
goed. Nu serieus." Ook Nita wil het
serieuzer: "Dóe d'r eens wat mee,
met die aanwîjzingenK• zegt ze. Dan:
"Zaterdag staat de hus om vijf uur op
het Museumplein. Zorg dat ie op tijd
hent. "

Flitsend

Zaterdagavond, theater De Kom in
~ieuwegein. Nultwintig voert 'Num- ••.
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Pas nadat de toren zich drie keer heeft gevormd,
IS de trainer tevreden. Enkele jongeren massere1l

zachtjes de schouders van de dragers,

mers' op, een voorstelling met veel
dans en muziek en weinig tekst. Korte
scènes wisselen elkaar rap en viot."it."nd
af. "Dat was flitsend zt."g!", fluisteren
t."nkele jongeren uit het publiek na
afloop tegen elkaar. Artistiek leider en
'vader' van Nultwintig David Greaves,
die vrijwel elke voorstelling met 'zijn'
spelers meegaat, heeft een andl"r oor-
deel. "Het was te sloom", zegt hij
l"rnstig. "Ik zalle in de bus terug eens
serieus toespreken. ~
Dl."Brit Greaves maakt al meer dan
vijftien jaar theater met multi-culturde
groepen en woont sinds 1992 in
Nederland. Naast Nultwintig, el"nper-
manente groep van onge\'eer denig
leden, beheert hij Stichting Artisjok.
Artisjok geeft jongeren met weinig of
geen ervaring in theater de gelegen-
heid om ondt."r professionele leiding
theatervoorstellingen te maken. Er zijn
Artisjok-groepen in 'verschillende ste-
den van het land.
Voor David Greavê.~ is theatermaken
een manier om racisme te bl"strijden.
Hij stelt de groepen zo multicultu-
reel mogelijk samen. In Nederland be-
tekent dat volgens hem dat ongn'etr
een derde van de iongeren blank is. De
anderen hebben een andere etnische
achtergrond. Hij kiest de deelnemers
uit op grond van ~hun persoonlijkheid,
op iets speciaals wat me raakt, intri-
geert of verrast. Vol bravoure of juist
heel verlegen en onhandig." Hij zegt
dat hij niet altijd 'de besten', selecteert,
"want die konwn er vaak toch wel".
Dit idealisme staat een bijna professio-
nele aanpak echter niet in de weg. In.
tegendeeL Omdat het theatrale doel zo
hoog wordt gesteld, móeten de jonge-
ren wel samenwerken. En omdat de
voorstellingt'"n grotendeels op basis van

improvisaties ontstaan, leren ze elkaar
onvermijdelijk kennen.

Prijs toegekend

Zondagmiddag. De 'Nuhv:intigers' oe-
fenen een lied dat zii gezamenlijk
zullen 7.ingentijdens de officiële uitrei-
king van de prijs voor culturele vor-
ming van het Prins Bernhard Fonds. De
prijs, een bedrag van honderdduizend
gulden, is dit jaar to~gekend aan stich-
ting ArtisloklNultwintig. Een meisje
met een prachtige ~rem zingt voor,
daarna valt de rest klappend en zin-
gend in. Refrein: 'Multiwlt/lral )'ea1J'.
Nita klokt. ~Een halve minuut langer
dan zojuist." I~esloten wordt om het
geheel in te korten. "Het slot is te slor-
dig en je moet trouwens toch stoppt'lI
op het hoogtepunt." Een laatste keer
samen oefenen. Het werkt, tevreden
valt de groep uiteen.
Na afloop willen vier jongeren wel ver-
tellen wat Nllltwintig in hun le\'en
betekent. Ze nemen plaats aan een for-
mica-tafel in de hal van de Amateur-
theaterschool. Clarence van achttien
deelt mee dat hij niet veel tijd heeft;
hij mod nog naar de verjaardag van
zijn tante. Sarah (17) en Jolanda (21J
lijken er wel lol in re hebben om m'er
Nllltwintig te praten. Dries, de jongste
(14), is het stilst van de vier. misschien
omdat hij er het kortste bij is.
Clarenct' vertelt hoe hij bij Nnltwintig
kwam: "Ik ging voor de gein met."mt:t

e~n vriend die auditie wilde doen. Een-
maal daar kon ik moeilijk op mijn koor
blijven zitten. David gaf ons drie op-
drachten om te improviseren. 'Wat doe
jç met een condoom', dat ~OOrtdingen.
Die vriend en ik werden allebei geselec-
teerd." Sarah: "Je impro\'iseert niet in
je eentje hoor. Altijd samen in de
groep. Zodat David kan zien hoe je in
d~gro~pb~nt."

jolanda, studente aan de toneelschool,
ontmoette allemaal Nultwintigers toen
ze auditie deed voor een televisie-serie.
"Ik nllld dat ze zo gezellig met elkaar
omgingen en wilde ook wel in zo'n
groep. Toen ik hoorde dat cr audities
waren, de~d ik mee. Ik zit er nu ruim
twee jaar bij." Ook Sarah had al
theater- en danservaring: ze lat op de
jeugdtheaterschool, die in dezelfde
ruimte oefende als Nultwintig. Het
verschil in aanpak vid baar op. ~Op
de tbeaterschool nemen we veel tijd
voor alles. Hier maken we de voor-
stellingen echt met de groep, en hl'cI
snd. Bam-bam."
Dries, die ongeveer een jaar geleden
auditie deed, kwam ook juist op dezt'
groep af. "Toen ik klein was, speel ik
thuis al toneelstukjes. Ik zag een voor-
stelling van Nultwintig in thl"ater De
Krakeling, en daar hingen affiches met
de data van audities. Daar heb ik me
wen voor opgegeven. Aanvankelijk
dacht ik dat ik er niet bij zat, omdat ik •••

Omdat de voor-
stellingen groten-
deels ontstaan op
basis uan impro-
visaties, leren de
jongeren elkaar
on verm ijdelijk

kennen.
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van David met nop; een paar naar de
gang moest." "0 ja", \'allen de ande-
ren in, ~d:lt is zo geJlleen. Dan zegt
Dayid tegen degenen in de 7.:lal, die
,oms al iuichen: 'jammer, probeer het
volgend jaar nog eens'."

Sarah zegt dat ze vooral 'sociaal gezien' anders is
geworden. "Je ziet nu iedereen echt als persoon.
Hier denk ik niet meer aan het ras van mensen, "

Improviseren
De jongeren maken de voorstellingen
grotendeels zelf. Sarah: "Een script is
cr nier. Voor 'Nummers' was er alleen
een witte vloer en vijftien mensen.
David zei: 'l.et's make sOlllethiIlJ(, en
daarop gingen wc improvi~eren, heel
geconcentreerd. Wc keken ook ved
video's. bijvoorbeeld van japame dan-
sen. Die witte yloer is van alles ge-
weest: een psychiatrisdll' inrichting.
een dansstudio. De improvisatie<; heh.
hen stuk voor stuk wat opgeleverd."
KOJlleIl jongeren op Nultwintig af om-
dat ze graag s:lmenwerken in een mul-
ticulturele groep? Sarah ontkent het:
"Ik doe mt."eaan Nulrwintig omdat ik
het leuk vind en niet \'oor een hoger
doel. Daar hen ik heel egocentrisch in.
!l.laar je leert elkaar wel goed kennen. n

Clarence: "We zijn onszelf gewoon. Ie.

dereen denkt op zijn manier." jo!anda:
"~ultwintig trekt nier één hepaald slag
mensen. Na een poosje merk je dat
multiculturele niet meer. Ik kom uit
Gouda en daar was ik altijd de enige
bruine. Hier denk ik daar niet aan."'
Sarah: "\'\'e zijn niet multicultureel, we
7-ijnAmsterdams. Ik vind ons Amster-
dams."
Ilul1 leven is door Nultwintig ver-
anderd, geven ze onmiddellijk toe.
jolanda: "Zonder Nulrwinrig zou ik
een heel andere visie op theater hebben
gehad. Hier hij Nultwintig lil' ik men-
sen spontaan doen waar wc op de
theaterschool de hde dag op hehben
zitten ploeteren. en ze weten niet eens
dat ze het doen! Dat werkt heel relati-
verend. ~ Ook haar kledingstijl en haar
manier van pr:lten zijn veranderd. zegt

ze. Sarah zegt dat ze vooral 'sociaal ge-
zien' anders is geworden. "Vóór Nul.
twintig kende ik ook wel negers", zegt
ze, "maar hier denk ik niet meer aan
het ras van mensen. je liet iedereen nu
echt als persoon. Zelf verander ik daar
ook door."
Dries zegt verlegen dat hij 'wat gekker'
IS geworden. "In het begin was ik rusti-
ger. Nu oen ik anders. Niet alleen bin-
nen Nultwintig, ook daarhuiten. Ook
op school." Jolanda aait hem over zijn
hoofd. "We heohen het dekseltje lo,ge.
maakt. ~ Sarah glimt. "Dat is rof. je
ziet het gewoon, hoc mensen zich ont-
wikkelen. "

Nieuwe mensen
Even dreigde cr groepjes hinnen Nul-
twintig te ontstaan, herinnert jo!anua



Ook buiten de twee wekelijkse repetitIes, de
werkweken en de voorstellingen om zien de deel-
namers elkaa,-, Niemand valt buiten de groep,

o
o

,.
,.
>

gaat, Kaan de groepsledt:n verder, ge-
[wuren cr dingen waar jij geen deel
meer van uitmaakt."
Dan zegt Sarah: "Ik weet nier of ik vol-
gend jaar nog meedoe. Dan zit ik in
mijn examenjaar." Jolanda zegt zacht:
"Oh". Verder hlijft het stil.

•

dat zal \lolgt:ns Joland:l wel zo blijvt"n,
'ook :lIs ik weg !kn'. Sarah i, d,tar niet
zo lekt:r van. '.Zodra iem,lnd weg is,
hoort-ic niet meer bii ons. Dat merk je
aan t:x-deelnemers die een keertje naar
een repetitie komen kijken. Dat is toch
anders.~ Jolanda is dat bij nader inzien
met haar l'ens. "Eigenlijk zijn we el'n
ontzettend gesloten groep. Het is moei.
lijk om crin te komen. En als je weg'

Nultwimig maakt multicultureel thea-
ter, Toch zijn het ook binnen 'Num-
mers" weer de zwarte jongeren die rap-
pen. Hoe komt dat? Na een korte stilte
zegt )oland:l: "David heeft daar pas
ook iets over gezegd. Hij zei: 'Ik wil
geen >tereotypen meer'. Maar er is al-
tijd weinig tiid. Dus we komen met de
dingen die we al goed kunnen. ~ Suah:
"In 'Nummers' dragen we allemaal
witte overalls. Daar zijn wc allemaal
witte mensjes."
Ook buiten de m'ee wekelijkse repe-
tities, de werkweken en de voorstel-
lingen zien de deelnemers elkaar, en

zich. Dries merkt op dat hij
ook nu sommige mensen
van 'Nummers' heter kent
dan de deelnemers van
'Rubber', de vorige voor-
stelling van Nultwintig. )0-
landa: "~taar dilt is gezond.
Ik bedoel dat er een poosje
echt verschil tussen de
groepIes was. Dat was een
gevaar. "
Dries: "Toen ik hier in het
begin kwam, da..:ht ik: 'dit is
zéker vreselijk'. Ik zag men-
sen met elkaar praten in één
hoek van de zaal, en ik 1.at
in de andere hoek. ~ Sarah
knikt: "Toen zaten we te
stressen. \Y,'e stonden niet
open voor nieuwe mensen.
David srak daarop een don-
derspeech af - hij kan heel
streng zijn als hij e..:ht wat
te zeggen heeft. Hij zei dat
we geen recht hadden om
ons zo negatief op te stel.
len tegenover de nieuwe
mensen. Dat we nil't kon-
den 1.eggen dat de nieuwen
slecht waren als we hen niet
eens Iirten zien wat ze moes-
ten dOt"n. Gdukkig is dat
toen opgehelderd,"
Jolanda: "Hier valt altijd
wel een plekje re bema..:hti-
gen." SarOlh: ~Niemand valt
hier huiten de groep. Je kijkt
hier zo anders naar de men-
srn dan naar mensen op
straat. Dan let je toch op
kleren en uiterlijk en heb je
je oordeel al klaar: 'dat is cr
zó een", !lier lopen we alle-
maal rond in trainings-
kIe-ren en we doen nooit
l'cht Tuttig tegen elkaar. Wat
dat betreft zijn we 1.acht.
Omdat we daar allemaal
behuefte aan hebben, denk
ik." Dries: ~We zèggen wel
eens iets hards, maar dat geeft niet,
wam je weet van wie het komt,"

DECENBER I ••• I JANUARI 1 ••• 73 HUNA_IIIT





Alles samen willen doen met de mensheid

Open, tolerant en gezellig

DOOR LI:OMIE YAM DI:H SCHOOR

Hij behoort tot de 'nix-generatic', maar hij doet
niet bepaald niks. De Maastrichtse economie-

studcnt Koen Wieland (24) maakt zich sterk voor
openheid en tolerantie in de wereld. Het liefst zou
hij het leed van de hele wereld op zijn schouders
drag:en. Dat probeerde hij een enkele jaren, totdat
hij uiteindelijk onder de zware last bezweek.Koen Wieland komt bij

sommigen misschien als
een zweverige idealist
over, maar is dat beslist
niet. "Ik ben een dromer, maar wel centje die zijn dromen
verwezenlijkt", beaamt hii, voorzichtig naar de juiste woor-
den zoekend. Het begon een paar jaar geleuen met uirvoerige
uiscussies met zijn huisgenoot Erkan. Avondenlang praatten
ze over politiàe systemen en hun beperkingen. Want elk
systeem doet wel een groep memen tekort, vond het tweetal.
Ze wiluen dat veranderen. "Wc gingen op zoek naar een ei-
gen, betere theorie, eentje die niemanu zou uitsluiten. Wc
wilden iets uoen aan de grote en kleine problemen van de
wereld. In die discussies over wat wc nu precies wilden,
kwamen we steeds weer bij omzelf uit. Eerst ben ie op groor-
schalig niveau bezig, uiteindelijk draait het toch altijd om
wat jezelf doet. Een theorie kun je nu eenmaal niet uit-
uenken, uil' moet ie Ihen. Het was dus als het ware een
zoektocht naar onszelf. n

Uit de discussies werd stichting Link geboren. Een werdd-
verbeterenue insrelling, noemt Koen Wicland her. De stich-
ting werd gedragen door een twaalftal studenten uit Amster-
dam en Maastricht. Openheid en tolerantie haduen ze hoog
in het vaanuel staan. Koen Wieland: ~Zo gingen we onszelf
ook opstellen. We woonden in een groot, ouu huis in her
centrum. Een gt:zcllig huis. Er kwamt:n veel mensen over de
vloer. Eerst waren het allemaal bekenden. maar larer
kwamen er ook mensen via via binnen. ja, ook junks. We
dronken veel koffir samen, kooktrn samen en nodigdt:n dan
nog wat extra mensen uit."
Link bleef niet hangen in her stauium van vage voornemens.
De stichting ontpopre zich als ren ideëeIe vrijwilligers-
centrale, een intermeuiair voor mensen uie actief willen wor-
den up sociaal gt:bieu, maar niet precies weten hoc. "Stel je
wil besr wel twee uurtjes per week besteuen aan vrijwilligers-
werk in een asielzoekerscentrum, maar je durft cr niet zo
goeu aan te beginnen. dan helpt Link je over de drempel."
Volgens Koen Wieland heeft iedereen wel zo'n stukje sociale
bereiuheid in zich. Alleen, het komr er niet altiju uit. Mensen
perken zichzelf in, vindt hij. "En uat renvijl mensen in ueze
tijd van indiviuualisering toch juist snakken naar verbroe-
dering en collectiviteit." Het uitvoeren van goede voor-
nenlenS of briliante ideëen wordt volgens Koen Wieland af-
geremd door allerlei nuchtere argumenten en o\'erwegingen.
"Pas als je alle remmingen van ie afgooit of je eigen beper-
kingen leert kennen en accepteert, heb je persoonlijke vrij-
heiu \'erworven."
Link trok mensen aan uil' war alternariever in het leven ston-
uen. Sceprici keken vanaf een afstandje toe hoc ue stich-
ring rot actie o\'erging. De stichting leverde geld en man-

kracht \'oor een uitwisse.
lingsproje..:t russen scho-
len in Wageningen en
het jOt'gü>lavlscheVuko-

var. Een opvangcentrum in Brumsum kreeg een vrijwilliger
voor UI' kinderopvang. Ook de oudere jeugd van her op~
vangcentrum werd dour vrijwilligers van Link bezig ge-
houden: UI' jongeren weruen mee uit zwemmen genomen.
"s avonus konden ze films of voetbal kijken in de relaxzaal.
Verder sprong Link in de bres voor het Maastrichts filmhuis
Lumière dat met een subsidietekort kampte.
Het kapitaal van Link kwam vour een groor gedeelte uit ue
motorhandel die Koen Wielanu erop nahield. Enkele jaren
handelde hij samen met zijn broer in japanse motoren die hij
in de VS kocht en in Nederland weer verkocht. Alle tijd die
Koen Wiclanu in zijn bedriifje stopte, vond hij goed besteed.
Het kwam immers Link ten goede. Dus werkte hij heel haru,
ook toen er allerlei stress ontstond ging hij door. "Ik was een
echte workaholic. Tegelijkertijd zocht ik mijn extremen op.
Ik ging steeds verder in het niet belangrijk \.inuen van ma-
teriële zaken. Ik kwam erachter dat ik steeds minder voor
mezelf nodig had en daardoor meer over had voor Link. Ik
ging steeds verder in het mezelf ontzeggen van dingen. nam
mezelf steeds meer onder de loep. Wat kan ik nog meer doen
om waardevol bezig te zijn? Ik ging overal de onz.uiverheiu
van inz.ien. Zelfs van mijn eigen acties. Als ik bijvoorbeeld
uirging en een biertie dronk dacht ik 'is dit eÎgenlijk wel
nodig?' Ik vonu het ook niet meer nodig om op vakantie te
gaan. Ging mezelf plezier en genot ontzeggen. Streefde een
soort gelijkheid russen mensen na. Dat is voor mij trouwens
nog steeds een belangriik uitgangspunt."
Hii raakte steeus dieper verwikkeld in een denkproces. een
zoektocht naar zichzelf. Op een bepaald moment kwam cr
een omslag. "Ik zat in de trein en opeens dacht ik in een flits
'ik moet weer verlangens toelaten'. Daarna veranderde niet
meteen alles, maar cr is wel een omkeerpullt geweest.~ Dat
zware plichtsgevoel heeft hij inmiddels van zich afgeschud.
~Langzamerhanu kwam ik tot ue conclusie uJ[ ik de dingen
die ik voor Link deed niet als ren plichr of \'erantwoorue1ijk.
heiu moesr zien. Het moesr in eersre insrantie leuk ziin voor
mezelf. Dus dingen doen puur voor de lol."

Koen Wieland heeft Link al een tÎjuie geleden losgelaten. Hij
wil nu eerst zijn stuuie afmaken. Stelde hij zich vroeger nog
collectief op en was tolerantie ziin leidraad. nu neemt de eco-
nomiestudent zichzelf meer als uitgangspunt. "Ik ben ver-
huisd, wil et:Il beetje rust. Ik moet dingen laten bezinken,
weer in evenwicht met mezelf komen. n
Stichring Link besraat nog wel. maar is nu op non-actief. Uit
het slapende bestaan zou bet wel kunnen ontwaken. Maar dan
wu Koen Wicland niet meer z.oidealistisch te werk willen go"lan.
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Diepe vrielldschap tusse" westerlillg cu Afrikaan

Toen journalist Koert Lindijer voor het eerst in Afrika
kwam, voelde hij zich er meteen thuis. Na eerst nog enkele
werelddelen bereisd te hebben, vestigde hij zich in 1983 in

Kenia. Daar ontmoetle hij de Samburu-krijger Lemelen, met
wie hij in de loop der jaren een hechte vriendschap ont-

wikkelde. Ondanks de grote culturele verschillen tussen hen,
groeide hun vriendschap uit tot een diepe kameraadschappe-

lijkheid. Het verhaal over de bijzondere band tussen een
analfabete nomade uit het noorden van Kenia en een

Hollandse journalist, die nog altijd het hijgerige tempo van
de Westerse maatschappij probeert bij te houden.

DOOR MIRRe BOTS

Werelden var
maar toch voor he

Koert Lindijer ~chreef er een bock
over; Een kraal in :'>:airobi. liet is een
indringend en fa,(:inerend rdaas over
hoe twee mensen uit totaal verschil-
lende culrurerl elkaar echt kunnen ont-
moeten doordat ze hun geeST en hart
voor elkaar openstellen. Hij doeT daT
zonder Te romantiseren of te dwepen
met de Afrikaanse nomadische cultuur,
die zoveel waardevoller zou zijn als on-
ze westerse cultuur, maar ,chrijfr cr
nuchTer en praktisch over. Ook laat hij
de scherpe Tegen,Tellingl'n rus,en hen
niet onhenoemd. HeT ContmsT tussen
de westerse cultuur met al haar com-
fort en verlokkingcn en de nomadische
mCT haar gesTrengheid en eenvoud is
immers groot. Toch procÎ je in elke zin
dat hij zich door de nomadische cul-
ruur van de Samburu's, een aan de
Maasai verwant herder,volk in Koord.
Kenia, heeft laten verrijken en inspire-
ren en daT hij in Lcmden een vriend

heeit gevonden, wals hij nog niet eer-
der in z'n leven gekend heeft.

Nomadisch vertier
De vriendschap ontstond, wen hij zich
in 19S3 als Afrika-correspondent voor
o.a. NRC Handelshlad en The Inde-
pendent in Nairohi vestigde. Omdat hij
tijdens een van z'n vroegere rózen al
eellS een jaar bij de Maasai verhieven
had, had hij al de nodige vrienden
onder dit hl."rderS\'olk. KOl."rt Lindijer:
"Vanwege de droogte trokken velen
van hen naar de stad om werk te ~'in-
den. Een aamal van hen kwam regel.
matig bij mij over de vloer. :Vlijn tuin
werd al snel een verzamelplaaTs van
Ilom;ldisch verri~'r. Er werd gezongen
en gedanst en vooral mijn fotoboeken
gingen gretig van hand tuT hand. Ook
was er volop verhazing over water daT
uit een kraan komt l."neen apparaat als
mijn cassettl."recordl."r waarop je je l."i.

gen stem kunt horen. l.emden was een
van hen. Hij viel me op, omdat hij vaak
hleef hangen en eigenlijk nooit wat
zei."
Hun eerste contact was dus vrij woord.
100'. Dat veranderde toen Koert van-
wege een ni~'uwe rdatie naar een gro-
ter huis buiten de stad verhuisde en
Ll."lOelen (spreek uit: L.èmèlèn) als een
soort huismeeSTer meT hem meeging.
-Die nieuwe rdatie verdween al na een
paar dagen, omdat ze niet tegen de af.
gelegenheid vall dl' hush opgewassen
was. Toen hadden Lel'llclen en ik op-
eens heT huis en de tijJ alleen. We zaten
avond nel avond met elka<lf te praten
over de hasale dingen van het leven:
lidde, haat, ouderliom, wie ben jij en
wie bl'n ik? Dat heeft ome relatie \'er-
diept." Her werd een band voor het le-
veil, waarbij de sterke trouw in eerSfe
instantie vooral van l.emden uit
kwam. Koert: ~Vricndschap i, hij de
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Koert Lilldi;er (lillks)
j" gesprek met
Somaliërs

o
o,..
o
o

'erschil
even verbonden
Samburu\ de hoogste waarde. Deze
Kaat boven het huwelijk en het krijger-
schap van de morans uit. Dar vind je
ook terug in hun woord voor vriend-
schap dat tevens vrede en navelstreng
betekent. Vriendschap houdt voor hen
in: altijd bij iemand zijn en alles mer el-
kaar delen. I~ij Lemelen ging die ver-
bondenheid lOver dat hij, toen ik
doodziek in het ziàenhuis lag, niet al-
leen elke dag op bewek kwam, maar
zelf ook 7.iek werd. Hij werd pas heter
wen ik d.u ook was. Dat iemand zover
gaat en zoveel voor je over heefr, heeft
me heel erg geraakt en aan het denken
gezeT. Blijkbaar lat die kamer;;lad-
schappelijkheid ook in mij." Want van-
af die tijd was de trouwen genegenheid
wederzijds. Ze filosofeer-den niet al-
leen over hun verschillende werelden.
maar maakten samen ontdekkingsrei-
zen in Kenia en brachten veel tijd door
in de bush van het Samhuru-districT.

Ook verbleef Koert regelmatig in de
boma (ktaal) van Lemelen.

In z.n bock schrijft hij daarover: 'In de
boma vuel ik me gelukkig en ook ge-
spannen, of beter: gespannt."n geluk-
kig. Ik ervaar kameraad'ichaprelijkhcid,
vreugde, erotiek, en geniet van hun ui.
terlijk schoon, hun gebrek aan materië-
le behoeften. Hun noblesse daagt uit.
Ik wil crin delen, ik wil me hun eigen-
schappen eigen makrn . .\-Iaar dat lukt
nooit, niemand wordt Samhuru.'

Factor tijd
Lemelen en Koert praten met elkaar in
het Kiswahili, de officiële taal van
Kenia. Omdat ze deze beiden op straat
hadden geleerd en nier echt goed be-
Iwersten - Lemelen heeft nooit onder-
wijs gehad rn kan Irzen noch schrijvt'n
- gebruikten ze ook woorden Samhuru
of Engels en 7elfs eigen gemaakte

woorden om elkaar iers duideliik te
maken. Dir leidde weleens tot onbq~rip
en communicatiestoornissen, maar ei.
genlijk waren deze niet lOl.eer aan de
taal te wijten als aan het feit dat 7.e uit
een heel andere cultuur komen en in
sommige op7ichten lichtjaren van el-
kaar verwijderd zijn. Zo schrijft Koert
in her boek: 'liet is niet de taal die onze
vriendschap moeilijk maakt. Het is dl.'
faCTOr 'tijd'. Ik heb geleerd tC pushen.
Ik heb nooit voldoende rijJ. Ik wil hrt
leven naar mijn hand lenen. Ik maak
altijd plannen. Wanneer het leven een
natuurlijk verloop kent, wanneer de
samenleving gebiedt wat iedereen op
welk moment in zijn leven moet doen,
wanneer het dagelijks leven wordt be-
hcerst door hrt klimaat, kortom als je
levcn is voorgeschreven door je omge-
ving, dan is het maken van plannen en
het streven n;;lar een doel irreëel. Dan
heb je f:een haast.' ••
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••. Daarop botste het soms dan ook tussen
hen, zeker toen ze later allebei ge-
trouwd waren en Kocrt ook privacy
vour zich7.elf en z'n vrouw opcistc.
"Lemden kan niet goed begrijpen dat
ik ook tijd voor mezdf nodig hrb. Hij
wil rik uur van de dag in mijn buurt
zijn. Voor de SJmhuru's heeft sociaal
I:ontal:t de hoogste prioritrit, daarop
wordt niet brzuinigd. Maar mijn leven
bestaat niet alleen uit sodaal contact.
Ik mort ook werken en artikden af-
In.eren. Hoewd dat andrre ritme van
de tijd me een stuk ontspannener herft
gemaakt ('Africa mel/ows you dou",')
blijf ik nJtuurlijk ook de opgefokte
journalist die meegJat in hct hijgerige
tempo van de westerse werrld. Het
competitieve cn pusherige zit 7-0 in
on7_ewesterse denk. en lccfwerdd ingr-
slepen, dat raak je niet zomaar kwijt.
AI zal ik nu, als ren artikel er bijvoor-
beeld niet op tijd doorkomt, rerder
denken 'morgen is er weer een dag'.~

Vriendschap is bij de Samburtt's
de hoogste waarde, Het woord

betekent bij heu ook 'vrede' eu 'navelstreng'

I.inks Koert
Lil/dijer,
IW<lst hem
Zemelen

Leven bij de dag
Die andere beleving van de rijd was
ook debet aan het stranden van hun
plan om gezamenlijk een grootscha-
lig veeteeltbedrijf in het noorden van
Kenia op te 7_etten.~1et I.emelen's ken-
nis van veeteelt en Koert 7.'ngeld zou-
den ze hier een succes van maken,
maar daarvoor zou Lemelen wel naar
een school voor volwassenen in Nai.
robi moeten gaan. Hij miste echter de
discipline om dif vol tI.'houden. Koert
Lindijer: ~Het was te hoog gegrepen rn
te wel ontstaan vanuit het verlangen
om OOlr vrirndschap zeker te stellen.
Eigenlijk was hrt mrer mijn plan.
I.emclen legde zijn prioriteit hij het vin-

den van een huwelijkskandidaar. En
dat is bij de Samburu's een uit\'Oerig en
langdurig ritueel waarvoor allr oud.
sten van de stam hun toestemming
moeten ge\.cn.~ Maar een nog groter
struikelblok voor het Grote !'lan was
misschien wel het besef bij l.emelen dat
hij niet meer in de vaart der volkeren
opgestoten 7_alkunnen worden. \'\fat
onderwijs betreft heeft hij de hoor ge"
mist. Koert: "Al ziet hij het belang van
onderwijs voor ójn kinderen wd in.
Het is de enige manier \'oor de Sambu-
ru's om in het modrrne Kenia mee te
kunnen komen. :\Iaar zelf is hij tI.'veel
gewrnd om bij de dag te leven. ~

Het geheim van hun vriendschap IS

volgens Koert: je echt openstellen voor
de ander, niet oordelen, maar mee.
denken en hcreid zijn om ook eens in
de huid van de ander te kruipen. "Je
hoeft hct niet over alles eens te lijn en
kunt ook best kritiek leveren op el-
kaars gebruiken en gewoonten. maar
de basis moet toch respect zijn. En ver-
dcr moct je niruwsgirrig zijn, nieuws-
gierig naar wat de ander hezighoudt en
bezielt. Ik ben natuurlijk een journa-
list. Nieuwsgieri~hcid is wat mij drijft.
Ik denk wdeens dat, als je me bij wijze
van spreken bij de Eskimo's wu neer.
zetten, ik met ben ook vriendschap wu
kunnrn sluiten. Als je je hart en 'mind'

openstelt, kan het overal. Door de uit.
wissrling van ideëen die er dan plaats.
vindt, ontstaat voor mij creativiteit.~
MaJr hij heeft wel degelijk z'n hart aan
Afrika verpand. Hij voelt zich aange.
trokken tot de nomadiSl:he zid rn lref-
wereld. 'Een wereld zonder huisdeu-
ren' waarin mcnsen echt onderdeel van
een geheel uitmaken en hun cultuur de
ruggegraat vall de samenleving is.
Daarnaast is cr de ongercpthcid van de
bush, die hem een tintelend gevoel van
vrijhrid grefr.

Gehoorzaam aan natuur
Toch blijft het wonderlijk dat twee
mensen die Uif zo'n vrrschillende
werelden komen, óch zo sterk aan el-
kaar gehel:ht hebben. In 'Een kraal in
Nairohi' schrijft hij over die verschil.
len. 'Samburu's lijn aartsconservaticf,
collectivistisch ingesteld en ze aanvaar.
den traditioneel grzag. Ze leven in en
met de natuur. Ze gehoorzamen de na.
tuur.' Terwijl Koert op~roeide in het
roerige Amsterdam van de jaren zestig
en zeventig, waarin er geen respect was
voor ouderen en autoriteit en de indi-
vidualisering een hoge vlucht nam.
'.\tijn leeftijdsgroep stelde zich rauw.
gesloten en arrogant op. \'\fe verbor-
gen uns in donkere holen waar luide
muziek iedere communicatie onmoge-
lijk maakte.' Een groter contrast met
het sociale buitenleven van de noma.
den IS nauwelijks denkbaar. ':\1aar', zo
vervolgt hij in z'n boek. 'radicale oor.
delen en mijn afkeer tegen conserva.
tismr konden de trst van het traditio.
nele Afrika niet weerstaan. Afrikanen
vormden, zo viel het eerste op, hechte
grmernschappen, schijnba<H zonder
eenzaamheid. De rijkdom aan mense-
lijkheid trof me. Tijdens de vele reilen
en verblijven die zouden volgen leerde
ik rcspel:t kennen voor ouderdom en
voor tradities.' Nu zegt hij: "Ik heb
leren zwijgen wanneer ouderen praten.
Zij vertegenwoordigen \.an oudsher
levenservaring en wijsheid. Door naar
hen te luisteren leer ik niet alleen hun
traditionele cultuur beter oegrijpen,
maar ook m'n eigen cultuur." En dat
geldt ook voor zijn vriendschap met
Lemden.

•
Koert l.indijer, Een kraal in Nairobi,
Amsterdam (Prometheus) 1995, ISBN
9053332936, prijs f 29,90.
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Strikte levenshouding

Het isolement voorb ••
IJ

DOOR YOCKC HAGCL

Zo'n vijftien jaar lang was vnor NOTa Goud
de macro-biotiek niCI alleen een manÎer
van eten, maar nok een levenshouding.

Met uiterst strikte normen en regels over wat
wel en niet mocht en een heel heperkt sociaal
netwerk als consequentie. Een sekte. noemt

ze het. Waarin ze zelf wel een vrij
vooraanstaande plek had tot ze zich

bezondigde aan de grootste foul die ie lil een
sekte kunt maken: kritiek. Ze heeft het

macrohiotische wereldje kunnen loslaten en
eet nu ook weer 'gewoon',

"To!."11eind jaren 60 in Am-
sterdam de macrobiotiek 'in'
kwant, voelde ik me enorm
aangesproken. Ik zocht naar
crn verbinding tussen het
spirituele en bet dagelijkse
leven en ik dacht dat ik dat
bi, de macrobiotiek kon vin-
den. Het eerste macrobiotische restaurantje, eindeloos rijst
kauwen, oosterse muziek, thee uit soepkommen, ik vond het
fantastisch. Het eten vond ik lekker. En ik was ervan over-
tuigd dat ik cr gezond van 7.OU worden. Het feit dat ik
kilo's kwijt raakte en ook andere mensen die zo aten mager
zag wordrn vond ik prachtig. Dat was het hewijs dat het
goed was.
Ik beet me cr helemaal in vast. Ik had m'n sociale contacten
\'tJOral binnen de kring mensen die met macro-hiotiek hezig
was, en ik kwam hen ook voortdurend tegen: tijdens de
kook lessen, in de reformzaken, op allerlei cursussen. Kushi,
de grote leider van de macrobiotiek als leefwijze, kwam eens
in de zoveel tijd naar Nedrrland. Wr gingen dan met z'n
allen naar hem luisteren en z'n vrouw gaf kookles. De sfeer
om hen heen was vol dogmatiek en aanhidding. Daar hield
ik eigenlijk niet zo van, maar ja, het hoorde cr hij.

We konden niet deelnemen aan het sociale leven, want er
zijn altijd problemen met eten. Je kunt niet uit eten buiten de
eigen kring, je kunt niet bij niet-macrobiotische \'rienden of
familie eten, Zelf werd ik op den duur ook steeds minder
vaak door macrobiotische vrienden uitgenodigd, omdat men
eT\'an uit ging dat ik zelf zo fantastisch kon koken. Ik had
immers een boek geschreven: 'Koken voor je leven'.
:vtijn partner maakte gelukkig vrij snel vanuit zi<.:hzelf de
overstap naar de macrohiotiek. :-.taar om me heen zag ik
wanhopige bekeringspogingrn bij stellrn waarvan de man
die overstap niet vrijwillig maakte. Hele gezinnen werden
geterroriseerd, omdat één gezinslid macrobiotisch wiJde
leven. Iedereen zat trouwens voortdurend vanuit z'n ooghoe-
ken op de ander te letten. Mensen veroordeelden elkaar: 'Met
die moet je maar niet meer omgaan, die eet \lis.' ),tijn partner
en ik hielden elkaar ook gut,d in de garen: 'Je hebt toch geen
kaas gegeten, hè?' Er was een mengeling van motieven. Heel
1.uivere: verlangen naar geluk en gezondheid, maar ook een
dwangmatige behoefte aan controle en een enorme angst voor
ziekte. En bij de meesten een neurotische obsessie voor eten,
\X'ar Kushi vertelde, was ook vooral gestoeld op angst. Als ie
niet goed eet, krijg je kanker. Samen mrt zijn vrouw ht'eft hij

ook het 'kanker-preventie-
dieet' geschreven. Deson-
danks heeft 1'n vrouw later
toch kanker gekregen. Triest.
),taar wat Kushi zei bleef
heilig, daar werd volkomen
naar geleefd. Een vooraan.
staand lid van de macro-

hiotische beweging kreeg een mongoloïde kindje, Direct
hoorde je overal grruchten dat zijn Vtouw verkerrd moest
hehhen gegeten tijdens de zwangerschap, Die angst werkte
heel erg door,
Toen ik 1.wanger werd, verzene mijn lichaam zich tegen het
eten. Ik werd cr misselijk van. Maar ik was hang dat ik mijn
ongeboren kind iets zou aandoen als ik me niet aan het dieet
zou houden. Toen de kinderen eenmaal groter waren, kwam
ik voor andere dilemma's te staan: zij kregen een rijsthal mee
naar school, want zo aten we nu ernmaal. Snoep mocht niet.
Ik realiseerde me wel dat ze daardoor een buitenbeentje 1.0U-
den zijn en dat wilde ik niet .• "iaar ik dacht ook: 'als ik ze
suiker geef, worden ze ziek!' Op een dag kwam ik mijn zoon
tegen met een vriendje. Ze waren aan het snoepen en hij pro-
beerde dat wanhopig voor me te verbergen, Dat vond ik af-
schuwelijk. Ik dacht: 'Een kind moet niet stiekem hoeven
snoepen.' In die 1.elfde tijd, zo rond 19H5, verscheen er een
rapport van een onderzoeker in \Vageningen over de effecten
van macrohiotiek. Een drama. Hij was heel optimistisch
begonnen met z'n onder1.oek, maar kwam ondervoedings-
verschijnselen, kromme beentjes en rijstbuikjes tegen. Er
werd angstig en boos op gereageerd: Die man wist niet waar
hij het over had, hij snapte er niks van. Het sterkste argu-
ment was nog wc1: 'Hij kan het niet weten, want hij eet ver-
keerd', Kritiek? Daar stonden ze boven. Dat zie ie altijd in
sektes: de werkelijkheid wordt ingepast in de dogma's, Ik
vond dat onderzoek daarentegen wel interessant. Had het ge-
voel dat dit bewees wat ik al die tijd aan twijfel had gevoeld.

Al die omstandigheden samen maakten dat ik uiteindelijk
stopte met de macrobiotiek. Dat kostte echt tijd. De eerste
keer dat ik suiker at, dacht ik: 'nu word ik vast ziek'. Ge-
leidelijk paste ik ook mijn kook lessen aan, en al werd daar
flink over geroddeld, ik zette toch door.
Ku eet ik weer 'gewoon'. Ik ben hlij dat ik het heb kunnen
loslaten. Het loslaten van alle dogma's die erbij hoorden, be-
tekende \"Oor mij een ontzettende bevrijding. Uiteindelijk
bieden dogma's maar schijnzekerheid: je kunt er alleen het
moment \.an een echte keu1.e wat langer mee uitstellen."
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Sociale angst lijkt lIooral ee1l probleem lIan men-
se" die gevestigd willen r,lken, die maatsc!Ja/J/Jl'-
lijke erkenni1lg willen krijgen nadat ~e lange tijd

buitengesloten zijn gdJIt~v{'n.

Uit één van de onderi.ocken van het lO-
genaamdt" 'fubiel'n-projecr' van het
Psychologisch Lahor<ltoriurn aan dl'
Uni\Cfsiteit van Anlsterdam, hhjkt d'll
de 'social(~ fohie' - op de tweede plaats
komt. Ongl'\'ecr 2':;, van de :\eder-
!anders, iets men mannen dan vrou-
wen, heeft zowel moeite met sOÓ'lle
conraetl'n d,lt het norm,lit" dagclijb le-
wn er ernstig door wordt belemmerd.
lelll<lnd aanspreken, praten. !adll'n,
een grJpw nl<lkell, luisteren, Iets aan-
hinicn of inschenken - JI die 'nurmale'
dingen die hij de menselijke orngJng
hOfen, ûjn voor dele mensen vrijwel
onhJalbare I.aken.
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Oe rcdt.lo/_e angst die lij in h{.t so,:Î<1k
vetkeef efl'aren, heeft - 'lnders d,m hij
(k Illeeste Jndere iobil'i.'n - geen hnrek-
king op ffn duidelijk omschreH'll
voorwerp, H'rschilllSd of sitU,Hie: de
kern van hun angst is lbt cr een nega-

tief oordeel owr hen wordt geveld. Oi,
loals iemand met dele handicap hn
uitdrukt: '\Vannen ik mij ondl.r de
mensen Iwged, voel ik me l'en tonec1-
speler dil' moet ortr~.d~.n voor l'en pu-
hliek van louter Ileg,ltid ingestelde cri-
tici'. Duhheluiest voor dele mensen is
dal juist zii vaak een grote behuefte
hebben ,lan gezelschap, terwijl Z.II er
door hun vrecsJchtige gl.drag lelden in
slago:n hevredigende vnend,..-happen of
rebties ,l.\n Ic knopen. Vaak omwik-
kclt de so..-iaJlfohicus l.i..-h tot cen
meester in het verIllIjdeli van wat hij
Heest: hij l'a;lt niet meer na,lr feestjes,
VL'rjaard.lgen of reü'pties, op ,traat
loopt hij - liefst met zonnebril! - dicp
vers..-holen in zijn kr'l,lg uit ang'it een
bek~"nde tegen te komen, en lid wOf(lcn
van een cluh oi vercniging is er ,11he.
lemHI niet bij. llij zoekt zijn eigen een-
zaamheid als het WJre op. lerwijl hij in
lijn hart niets liever wil Jan er juiSI aan
olltsnappen.

Etiquetteboekje afgedaan

De Amsterdamse klinisch p"Yl"holong
\X'out~.r Comperls dCl.d vanuit histo-
fisch-sociologisl.h perspcctief ondl.r-
zoek nJar de achtcrl'ronden van Je
mci.lle follIc. De resultaten verwerkte
hij tol een proefschrift (~), waarin hij
tot dl. cOl1Clusie komt JJt hel de in-
l'rijpemle maabchappelijkc ver'lIldc-
ringen van Je batste decennia lijn, dic
\'oor el.n belangrijk deel debet zijn a,1ll
h~.t IlllbtJ,m lan dae nlOderne fobie.
Immer'i, in onze eeuw - et11t1et name na
dl" Tweedl' \X!erddoorlog - IS Je funda-
mentele ,ocialc ordening zoals die ceu-
wl.nlang heeft hest,l'\11 Stl'l.JS verder ai-
gebrokkeld. -'Iemen laten nell nid
langer in grull1l"n \'erdekn Hl!gen,
aloude criterIa :lIs hezitswrhuudingcfl,
ondl'r\I'ijskansen, religieule scheidslij-
nen, H'fschillen tu,Sl.n 't;lJ en plaue-
land, 'it:lndwersl"hilleTl. Door hl'l wcj!,-
vallen vJn het onder,cheid in rangen
CH stJndt'n, zijn ook de daarmcc
sJmenhangenJe gestructlireerde om-
gJnj!,wormen in onhruik geraakt. .\let
als gevolg J,Jt veel mensell niet meer
wetcn 'hoc het hoort'. De sOl"iale con-
tacten zijn tegcnwoon!ig lO onover-
zichtelijk Jat er nauwelijks VJ'itl' om.
gang,regels meer te lIlaken Zijn.
Het ctiqllt.uehoekjc, aJn de hand
waarV,lll onze "l.huwe medemens lo'n



ve~rtig iaar geleden nog zonder kker-
scheuren door een 'moeilijk avondje'
kon komen, heeft allang afgedaan. Wie
in deze tijd last heeft van angstige ver-
legenheid, rest als enige houvast het
borreltje, het pilletje cnlof dc psycho-
therapeut. Woutcr Gomperts: ~Als je
vroeger terughoudend of verlegen was,
en je kwam in aanraking met iemand
die door rang, stand, opleiding of sekse
als je meerdere gold, dan gaf ie door te
blozen of ~çhutterig te doen alleen
maar aan dat je je plaats kende. Je
maakte daardoor eerder een goede dan
een slechte indruk. Met name bij vrou-
••••.en was verlegenheid een eigenschap
die hogelijk werd gewaardeerd. net als
het Oauwvallen tijdens een aangrij-
pende gelegenheid. Maar inmiddels
hebben stel."d, meer mensen zich via
een opleiding een 7_ekerestatus verwar.
\'t~n,waardoor het voor velen nil."tmeer
nodig is tegen een and~r op te kijken.
Sterker nog: na d~ democratisering en
de emancipatiebeweging van de jaren
zestig en zeventig, werd het steeds meer
bon ton dat iedereen zich als de gelijke
van iedereen ging g~dragen. :Vlet het
gevolg dat je opviel als je bleef volhar-

Door z'n vermijdings-
gedrag komt !Jij vanzelf
zonder kennissen en
t'rienden te zitten - en
die ee1tzaam!Jeid, dat
isolement is bijna
letterlijk levells-

bedreigend.

den in een onderdanige, verlegen hou-
ding. Nu willen de meeste mensen hel~-
máál niet opvallen, maar een sociaalfo-
bicus heeft wat dat betreft weinig te
willen: die wordt heheerst door de he-
vige, onberedeneerde angst belachelijk
gevonden te worden. el."n angst die
hem ten enl."nmale belet om 'normaal'
te doen, l.êker tegenover 'hoger ge-
plaatsten'. Want afgaan in de ogen van
de spreekwoordelijke putjesschepper is
nog tot daaraan toe. maar her wordt al
een stuk vervelender als het gaat om je
buurman, col1~ga. baas. huisarts, de
leraar van ie zoontje of de nieuwe ver-
loofde van ie zus."

Aan de rand gestaan

Het lijkt erop dat een sociaalfo!Jicus
')eel goed aanvoelt dat IJij in wezell
helemaal niet gelijk is aall wie dan ook,

om de simpele reden dat er meer nodig
is d,m een Taligof een stm/d - of het ge-
brek d,wTaan - om ;1' als meTls 'geliik-
waardig' te kl/TIllen voc/eTl. Ik dellk
dan aall het hebben vall e,'/! ill1lerliik
leven. I'ert ge/'oef 1'(//1 zelfbewustzijlI.
de (wertlli;{illg dat je er als mens 'iets
toe doet'.
Wouter Gomperts: "Natuurlijk, dat is
ook zo. Als je geen of heel weinig zelf-
vertrouwen hebt, voel je je sowieso de
mindere, of je nu professor bl'nt of een
zogenaamde 'kansloze jongcre'. Al zal
de eerste wat behendiger lijn in het ca-
mouflerl'n van zijn onzekerheid, waar-
door hij cr in zijn sociaal functioneren
niet door wordt belemmerd. Terwijl de
kansloze jongere min of meer weerloos
aan 7.ijngevoel van minderwaardigheid
is overgeleverd.
Daarom denk ik ook dat sociale angst
vooral een probleem is van mensen die
gevestigd willen raken, die maatschap-
pelijke erkenning willen kriigen nadat
ze lange tijd, om welke reden dan ook,
buitengesloten 7jjll gebleven: vrouwen,
migranten, jongeren - mensen die eerst
aan de rand hehben gestaan en die dan
ineen> mot.ten functioneren in de sa-
menleving. Dat zou ook verklaren
waarom een sociale fobie vaak voor
het eerst optreedt aan hl't einde van de
pubnteit, als kinderen zich op leeftijd~
genoten gaan richten en ontd~kk~n hoc
extreem angstig zij daarin zijn. :\-1eestal
blijkt die angst hen steeds meer parten
te gaan spelen naarmate zij wat ouder
worden. van school komen en - vaak in
een andere woonplaats - aan een ver-
volgopleiding beginnen. Dan moeten
zij immers in een nieuwe omgeving be-
wijzen dat zij goed kunnen functione-
ren, terwijl hun sociale drempelvrees
dat zo goed als onmogelilk maakt."

Eli dan?
"Vaak merken zij dat hun angst hen
'itl."edsmeer gaat heperken in hun doen
en laten. Ze durven niet meer naar
school of naar het werk, niet meer naar
feestjes, verjaardagen en etentjes, ze
durven niet meer te telefoneren en lt.
nodigen niemand meer uit. In feite dur~
ven zij zich niet meer in de ogen van
anderen te vertonen, want daar komt
het uiteindelijk wel op neer.
Ze ervaren dat meestal heel sterk als
een persoonlijk falen, waardoor niet
alleen hun angst, maar ook nog hun
schaamtegevoel wordt gevoed. Twee
van die negatieve emoties hij elkaar
zijn ruim voldoende om iemand ten-
slotte elk geloof in 7.Îçhzelf te ontne-
men. Gl."enwonder dat hij of zij, wan-
neer er geen hulp wordt gezocht, een
goede kans maakt uiteindelijk totaal
gc'isoleerd te raken van zlln woon- l'n
leefomgeving. "

A,1InpassÎ ngsvermogen
De democratisering uan de maatschap-
pi; - onderwijs en gelijke kansen voor
iederecn • heeft blijkbaar ook een keer-
zijdc.
"In die zin wel, ja. Het is natuurlijk
fantastisch dat er, in vergeliiking tot
zo'n kleine veertig jaar geleden. veel
meer gdijkheid is, maar voor sommige
mensen blijkt het helem,iát niet zo een-
voudig om de geboden kansen te be-
nutten. Ook al heb je er intellectueel
gezien voldoende capaciteiten voor, je
moet het (Jok maar kunnen en durvl."n.
Niemand staat erbij stil, maar n is een
behoorlijke dosis lef voor nodig om
je vanuit een niet-intellectueel milieu -
bijvoorbeeld als boerenzoon of als
dochter van een dorpswinkelier - in een
stads studentenmilieu te begeven. Dat
vergt toch een aanpassingsvermogen
dat niet iedereen in huis heeft. Stel: je
moeder heeft ie als kind altijd inge-
prent: 'je mag het tuinhekje niet uit.
want dan word je een straatkind'. Kom
je dan later als student in Amsterdam
op kamers te wonen, dan blijkt vaak
dat zo'n waarschuwing van je moeder
op de een of andere manier nog door-
werkt. Dat is bijna een psychologische
wet: de gedragsregels waarmee je als
kind vertrouwd hent gemaakt, kunnen
zil'h in een andere tijd en op een andere
plaats - waar dat soort regels allang
niet meer geldl."n • nog heel sterk op-
dringen. Je verkeert plotseling in een
andl."r milieu, een andere wereld, ter-
wijl je je innerlijk nog verbonden voelt
met de wereld waar je vandaan komt.
Hoc moet je je dan gedragen? Die on-
zekerheid gaat vaak gepaard met onbe-
grepen angsten - angsten, waardoor
mensen soms totaal geblokkeerd ra.
ken. "

Gaat het dan in feite om enl lora/itdts.
(Imf/iet?
"Vaak valt het daar voor een deel op
terug te voeren. Als ik iemand met el."n
sociale fobie in therapie krijg, is dat
ook êên van de eerste dingen waar ik
achter probeer te komen. Het kan lijn
dat iemand biivoorbeeld uit Brabant
komt en een dialect heeft dat hij pro-
beert af te leren nu hij op dl." Hogere
Hotelschool zit. Met hl."t spreken van
Algemeen Bl."schaafd Nederlands denkt
hij, waarschijnlijk terecht, ziin status in
het sociale verkeer te kunnen verho-
gen. ~1aar komt hij het weekend thuis,
dan moet hij daar weer gewoon dialect
praten, want anders vindt het dorp
hem bekakt of arrogant. Dat kan w
iemand naar twee kanten toe het ge-
voel gev~n: ik laat dc ander in de steek.
Hij hoort immers afwisselend bij de
ene en de andere groep. Of, ander
voorbeeld: iemand gaat bij een groot
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Om als menselijk organisme te kunnen overleven,
is het nodig bepaalde signalen uit te zende1t

waardoor anderen zich met je gaan bezighoude1L

accountantskantoor werken, en is on-
bewust bang dat hij daarmee zijn ou-
ders pijn doet omdat hij uit een milieu
komt waarin dat soort mensen heel eng
en 'hoog' en vreemd gevonden werd.
Hij voelt zijn baan eigenlijk als een ver-
raad aan zijn afkomst en het innerlijk
conflict dat daarvan het gevolg is, leidt
tot de onbegrepen angst die hij voelt
zodra hij in het blikveld van zijn chef
of zijn collega's komt .•

Veiligheid niet groot genoeg
Betekent dit dat ouders er in hun op-
voeding iets aan kunnen doen om te
voorkomen dat hun kind later slacht-
offer wordt van een sociale fobie?
~Iedere ouder of opvoeder hoopt na-
tuurlijk dat zijn kind zich veilig genoeg
voelt om steeds grotere stapjes buitens-

huis te kunnen maken en ook weer te-
rug te komen. Maar soms gaat er iets
mis in de opvoeding waardoor die vei-
ligheid niet groot genoeg is. Niemand
wil dat natuurlijk, maar soms gebeurt
dat. Misschien zouden ouders niet te-
veel nadruk moeten leggen op de pres-
taties van hun kinderen. Volgens som-
migen is dat de reden waarom er kin-
deren zijn die later een sociale fobie
ontwikkelen, maar bewezen is her nooit.
Anderen leggen de 'schuld' in de eerSte

plaats bij erfelijke factoren, waardoor
de een met een hoger angstniveau
wordt geboren dan de ander. Wat dat
betreft is er nog veel onduidelijk .•

Ustelt dat zeer verlegenmensen zich in
de jaren vil/tig zonder problemen kon-
den handhaven, terw;;1 zij nu uit de
boot vallen bij gebrek aan de vereiste
graad van 'cool'.zijn. Hoor ik daarin
ook een aanklacht tegen de 'moderne
samenleving'?
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Angst, angst, angst
"Eerst even dit: war ik beweer, is inder-
daad dar re vroeger, in omstandighe-
den die je verlegen maakten, naar har-
telust kon blozen want dat je daardoor
eerder aantrekkelijk dan afstotelijk
werd. Zeker als vrouw gaf je er onbe-
wust mre aan dar je 'onschuldig' was,
rn dat werd ooit ern positieve eigen-
schap gevonden. Nu wordt blozen - en
in zekere lÎn ook 'onschuld' - gezien als
een reken van sociale 'on'-vaardighrid.
Het verraadt een gebrek aan zelfver-
trouwen en daar scoor je, in deze rijd
van stoerheid en zogenaamde onver-
schiHigheid, geen enkel punt mee.
Maar of ik da;lrmee indirect kritiek le-
ver op de moderne samenleving? Nee,
ik geloof niet dat daar in dit \'erhand
reden toe is.
Een samenleving verandert nu eenmaal
en misschien wordt zij ook gecompli-
ceerder, maar dat wil niet zeggcn dat er
vroeger geen soortgelijke problemen
waren. Alleen werden ze anders ver-
taald. Een eeuw geleden mochten meis-
jes niet fietsen want dat was slecht
voor ze en 7_emochten al helemáál niet
studeren want daar waren ze lichame-
lijk niet tegen opgewassen.
Tegenwoordig fietsen meisjes én ze stu-
deren, en ze blijken daar helemaal niet
ziek of gek of overspannen van te wor-
den. Net zomin als mensen gek of over-
spannen raken van de industrialisering,
zoals vroeger wel werd gedacht. De ge-
dachte dar een mens lichamelijk of
geestelijk slachtoffer wordt van \'C[an-
deringen in de samenleving, is er altijd
al geweest en is vaak alleen gebaseerd
op angst en onzekerheid over de toe-
komst. Ik constateer alleen dat mense-
lijke problemen zich door de eeuwen
heen steeds weer op een andere manier
uiten, en die 'manier waarop' wordt
tot op zekere hoogte bepaald dour de
maatschappij van het moment. Vielen
zenuwachtige meisjes en vrouwen een
eeuw geleden nog flauw bij een teveel
aan spanning, tegenwoordig vertalen
zij eenzelfde spanning in hyperventila-
tie of een fohie."

Biologisc:he noodzaak
MoetelI we Ol/S iiberhaupt /tiel druk
maken over deze moderne aandoe-
ning? KmI eell mens Iliet zonder feest-
jes, /mm:/s ell parti;tjes?
"Voor veel mensen zou het leven toch
knap saai worden. En het is onmisken-
baar een feit dat een mens niet zonder
contacten kan, niet zonder relaties met
andrre mensen, en dat is het probleem
waar de sociJalfohicus mee te maken
heeft. Door lijn ,'ermijdingsgedrag
komt hij vanzelf zonder kennissen en
vrienden te zitten. En die eenzaamheid,
dat isolement is bijna letterlijk levens-
bedreigend. Want omgaan met ande-

Rian lijdt vanaf haar twintigste aan
een uitgesproken sociale angst.
Daarvóor, als kind, heeft ze achteraf
heschouwd ook al nooit lekker in
haar vel gezeten. Ze is nu achten-
vijftig. Een stille martelgang van
bijna veertig jaar.

"Nee, van dichtklappen heb ik niet
zoveel last, ik kan altijd wel ieh ver-
zinnen om over te praten. Maar ik
ben wel heel gespannen en daardoor
ga ik trillen. Ik heb mijn lijf niet on-
der controle. Dat uit zich het ergst
als ik iets wil pakken of als ik
iemand een hand moet geven."
Als kind zar ik ook nooir zo lekker
in mijn vel. Ik was altijd al bangig,
op school en met Hiendinnetjes.
Ook toen leefde ik al van de ene uit-
vlucht naar de andere. Ik was altijd
gespannen, ik wilde op een gegeven
moment ook niet meer naar school.
Mijn smoes was, dat ik liever geld
wilde verdienen. Zo heb ik het altijd
aardig voor elkaar kunnen boksen.
Kiemand zag iets aan me, dat weet
ik zeker . Toen het zich als een echre
fobie begon te ontwikkelen, hcb ik
het aan mijn familie verteld. De een

ren is een natuurlijke behoefte, die bij
vrijwel iedereen is aangeboren. Behalve
misschien bij kluizenaars, maar dat
z.ijn vaak mensen met een schizoïde
persoonlijkheid en dat is het terrein
van de psycho-pathologie; een sociale
fobie valt daar nier onder. Het is een
gegeven dat geestelijk gezonde mensen
vanuit een natuuurlijke behoefte ban-
den met soortgenoten aangaan.
Dat blijkt al in de wieg, waar de eerste
band ontstaat die een mens, als het
goed is, in zijn leven ontwikkelt: die
met zijn ouders of opvoeders. Zodra
een haby gehoren is, kijkr hij al meteen
degene die hij tegenover zich heeft
recht aan. Niet 7.ozeeruit de innerlijke
behoefte contact te maken, maar uit
een soort instinct waardoor hij 'weet':
als ik diegene aankijk, bind ik hem of
haar aan mij. Om als menselijk or-
ganisme te kunnen overk-ven, is het no-
dig bepaalde signalen uit te zenden
waardoor anderen zich met je gaan be-
zighouden. Een signaal als oogcontact
heeft du<; een hele belangrijke, biolo-
gische nC)od7;aak. Bij het opgroeien
komen daar andere signalen bij zoals
lachen, huilen en praten. En al die sig-
nalen bij elkaar dragen hij tot de over-
levingskansen - via russenkomst van
anderen - van het individu. Strikt ge-

zei: 'je moet het gewoon zeggen
tegen iedereen, wat kan het je
schelen?' En de ander zei: 'nee hoor,
houd het maar voor je, anders vinden
ze je nog abnormaal'. Dus daar werd
ik ook niet veel wijzer van, met dit
verschil dat ik vrijwel geen last meer
had van gebihher in het bijzijn van
mijn familie. Ik wist dat zij het wis-
rcn, en dat maakte me ontspannen."

"Hoe vaak moet je niet ergens koffie
drinken? Je moet zo vaak iets doen
waarbij je je handen moet gebrui-
ken. Als ik eraan denk dar ik ergens
moet gaan eten, of dat ik thuis
iemand moet ontvangen die een
kop koffie of een drankje verNacht,
begin ik van binnen al helemaal te
trillen. Als ik ergens te eren ben ge-
vraagd, beeld ik me van tevoren de
meest gruwelijke taferelen in, 7;oals:
straks bibber ik zo, dat ik mijn bord
soep van tafel sla - dat soort dingen.
Het is in feite een vorm van faal-
angst: angst om een flater te slaan,
angst om publiekelijk af te gaan,
angst om door iedcreen grinnikend
en beschaamd Ie worden aange-
staard. Angst, angst, angst."

nomen kun je dus zeggen: cr is voor
de mens een biologische noodzaak tot
hct aangaan van relaties mer anderen.
Andrrs overleeft hij gewoon niet. "

•
(.) Het proefschrift \'an Wouter Gom.
perts verscheen onder de tirel 'De
opkomst van de sociale fobie' bij Uit-
geverij Ben Bakker, Amsterdam '92.

Verenigingvan \'ccicgenmemen (VVl\1).

Sociaalfobici kunnen voor steun, hulp
en informatie terecht bij de Vereniging
van Verlegen Mensen (VVM), Postbus
328,3400 AH IJsselsrein, of via tel.nr.
0174-240707.
Tijdens de avondbijeenkomsten van de
VVt\.1 wordt onder leiding van er-
varingsdeskundigen gewerkt aan socia-
le vaardigheden en luistervaardigheid;
cr wordt een probleemanalyse ge-
maakt, het zelfbeeld wordt opgekrikt,
mensen leren gezondcr - lees: positiever
• over zichzelf denken. en last but not
least worden er (fobische) ervaringen
met elkaar uitgewisseld. Het doel is lot
aanvaarding van de sociale fobie te
komen, wat meestal de eerste stap op
weg naar genezing berekent.
Kosten: f 40,= per jaar.
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100 jaar
Weezenkas

16 februari 1996 is het pre-
cies 100 jaar geleden d:lt on-
Jer lu iJ applau~ v;ln de aan-
wezige vrijdenkers dc \X'CC"lcn-
kas werd opgerkht. Eén van Je oprich-
ters was de onderwijzer A.H. GerhMd,
die meer bekend i~als mede.oprichter
van de S.D.A.I'. Ilij publiceerde lijn
ideeën in het blad 'De DagaaaJ'. In dir
blad hadden vele vrijdenkers Je moge-
lijkh-id hun gedJchren wereldkundig
te maken. Vrijdenkers onrtrrkken zich
aan de dogmatiek en plichten van de
kerk en in ue tweede helft van de 19c
ct'uv.' stapten velen bewust uit de kerk.
Allerlei ontwikkelingen zijn vi:!. 'De
Dageraad' hcgonncn. Socialistischt, en
liberale srromingrJl en ook de eerste
vakbondt'll ontstonden meue daardoor
in die tijJ. 11ct centen en stuivers Ont-
stond zo ook de vereniging \'('eelenkas
met als doel de wezt."n van de leden te
behoeden voor armoede en bedelarij en
op te vueden op basis van het uitgangs-
punt zonder geJoofsdogma, totdat l.ij
hun eigen kost konden verdienen. Ot:
vereniging locht pleegouders onder
geestverwanten en keerde zich tegen de
christelijke opvoeding en het christelijk
onderwijs.
De \'(Ieezenkas werd nooit groot, maar
bestaat ook nu nog als veilige haven
voor wezen en half-wl'zen van huma-

NEEM NU
EEN ABONNEMENT
OP DE HUMANIST
vul de kaart in bij

pag. 66 en stuur 'm op!

Auteur omslag\'erhaal
novembernummer
I feb as was in het novemhernumnwr
de auteur van het omslagverhaal weg-
gevallen. Dit verhaal was geschreven
door Karin Anl'ma.

nistische huize. Velt."fondsen zijn in de
loop van de jarell van het toneel ver.
dwenen, maar de \'(/eezenkas heeft al-
tijd, en nu nog, haar bestaansrecht he-
wezen.

Er is veel veranderd in de afgelopen
100 jaar, maar de WeCl.enkaS is met de
tijd meegegaan. AlIe('n de PNee e's in de
naam herinneren nog aan een ver verle-
den. Ook in deze tijd kan het over-
liiden van de kostwinner \'an een gezin
ernstige problemen opleveren. De vere-
niging springt dan hij, zodat de kinde-
ren normaal hun opleiding kunnen af-
maken. En dat voor n'n contrihutie
van slechts f 20,- pt'r laar. De Weel.en-
kas wordt daarom ook wel de goed-
koopste \'erzekering genoemd, terwijl
het niet echt t."enverzekering is.
De \'{'eezenkas is niet zonder stormen
de afgelopen eeuw doorgekomen. In-
tegl'ndeel. Ged:lcht kan worden aan de
oorlogsjaren, toen de \'{'eezenkas ver-
hoden werd en gedwongen wa, om
haar aandelen van levensverlekering
Aurora (hetekent 'Ihgeraad') te ver-
kopen aan de Centrale. Et.'n verkoop
die na de oorlog weer ongedaan is ge-
maakt. Gedadlt kan ook worden aan
het Weel.enpaviljoen te Nunspeet, het
blad 'Opn)eding en moraal', dt.' op-
richting van het HIVOS en recentelijk
de teruggang van llt."t sociaal zeker-
beidsstelsel.

Dit alles en nog veel meer wordt l)(.'s<:hre-
ven in het boek: De Weezt.'nkas. 'op-
\'ot.'ding zonder geloofsdogma' 1896 -
1996. Dt" auteurs Piet Hoekman ('n
Jannes Houkes publiceerden eerder
op het terrein van de geschiedenis van
het socialisme en de arbeidersbeweging
en schreven enkele hiografischt.' scht."t-
sen van vrijdenkers. Zij zijn al geruimt.'
rijd bezig om bet omvangrijkr archief
van de \'{'eezenkas door te spitten. Het
boek gaat diep in np de achtt.'rgrondcn,
die geleid hehhen tOt dt.' oprichting van
dt.' Wee7,enkas en graaft Jaardoor rot

diep in Jt.' 1ge eeuw naar
sociale toestanden en om-
wikkelingen. Het hoek be-
schriift verder zaken als de

opbouw van de \'{Iet.'zenkas, getat in op
opvoedingsopvattingen en de \'{'ee7en-
kas als financier van het humanisme.
Ook wordt ruim aandacbt ht.'srrt.'d aan
de geschiedenis van de opvoeding van
dr pupillt.'n.
Dit lezenswaardige boek wordt uit-
gegeven door de stichting beheer In-
ternationaal Instituut voor Sociale
Geschiedeni, te Amstrrdam, vers(hijm
in februari 1996 en is \.t.'rkrijgbaar hij
de boekhanJel. Ook te bestellen bij
het st."cretariaat van dt.' Weelenkas,
Antwoordnummer 675, 2060 Wr.
Sampoort Zuid. Hier kunt u ook meer
informatir kriigen over het lidmaat-
schap van de \'ereniging. De voor-
intekenprijs van het boà zal ongevct.'r
f 40,- bedragen (alleen hij eerder ver-
meid antwoordnummer). Van h,nte
aanbevolen!
Tut dt.' fet.'stelijkhcdcn behoort ook een
weekend met de kinderen van de leden.
Zeer democratisch ht.'bben we Je kin-
deren zelf bten kiel.en en bijna una-
niem is gt.'kozt."n voor een boottocht
met verrassingen. De \'oorht.'reidingen
zijn al in volle gang en her weekt."nd
zal in het voorjaar plaatsvinden. Voor
It.'dt.'n is \"t.'rJer t.'en ft.'estelijke avond in
voorbereiding.

Op t6 februari 1996 bestaat Je Wt.'t.'-
lenbs dus tOO jaar. Wij kunnen dir
feit op die dag niet vieren, omdat h('t
Humanistisch Verbond ons voor was
met de \'iering van haar 50-jarig be-
staan. Daarom is gekozen \'oor 2 maart
1996. Er wordt dan t.'en thema middag
georgani,eerd, dit.' voor iedereen \'rij
toegankdijk is.
Ht.'t rhemel is: 'Na 100 jaar naar af? De
Weezenkas in een afbrokkdend ,ociaal
stelsel'.

Het bdooft een interes,ante middag te
worden met hekendr sprekers. De mid-
dag wordt gehouden in CSB Z;\len-
vethuur, Krommr Nieuwegracht 39 in
Utrecht. Aanvang: 14.00 uur.

HUMANI"T BB uECEM!lEIl 1"15 I JANUARI I'"



-j

PETER VAN STRAATEN

"H£T 2jN (."EEN LÉVKE..NE:GéR.S."

DCCCMBCR , ••• 1 JARUARI "" 89 HUMAIlIIT





In het oog van de samenleving

Iedereen worstelt
om een plekje

DOOR LEO.IC YAK DElf SCHOOR

Ben van AlthuÎs (48) staat al bijna een kwart
ccuw in zijn bloemenstalletje op de Amsterdamse
Wc(crin~schans. Hij heeft direct contact met

talloze mensen, iedereen kent hem. Hij zag in die
25 jaar hoc de stad veranderde. De samenleving is
aan het verharden, vindt de bloemist. Daarom is
het van het grooTste belang de eigen geschiedenis
en oorsprong niel te vergeten, \vant "pas als je je
eigen roots kent en waardeert, kun je de kloof

naar andere cuhuren overbruggen."

Ben van AlthuÎs is een
man die makkelijk con-
tacten legt ("ik praat
graag en veel"). In de
buurt van het Wetering-
circuitver\'uldehij - samen
mer de winkeliers - een
sociale functie. "Hoewel
ik inmiddels alweer ja-
ren geleden verhuisd ben
\'an de Amsterdamse Pijp
naar Hoorn, heb ik me
toch altijd betrokken gevoeld bij drze buurt, Je staat buiten,
hebt direct contact met de mensen."
Vooral aan de eerste vijftien jaar bewaart Ben van Althuis
goede herinneringen. Toen woonden cr nog veel kleurrijke
Amsterdammers in de buurt. "Mijn kiosk staat vlakbij het
café 'De Grlagkamer', destijds de stamkroeg van de halve
Amsterdamse artiesten wereld. Henk :\101enherg, Ra/mes
Shaff)', Ton van Duynh(l\'en, Hans van drr Togt, Annie
M.G. Schmidt. Ze waren er ge••••.oon zoals ze lijn. Dat was
urenlang moppen vertellen, je lag in de kreukels. En café
Mulder niet tI"vergeten, de kroeg waar Simon Carmigge1t al-
tijd zijn stukjes lat te schrijvrn. Eén van die echte bruine
Amstt"rdamse café's. Vrijdags stonden de klanten er rilen dik
buiten. De pilsjes werden ovrr dl.'hoofden heen aangegevcn.
Moet je nu eens zien. Als er drie mensen binnen zijn op vrij-
dagmiddag is het vcel."

Amsterdam is Amsterdam nirt meer, constateer! Ben van
Althuis spijtig. "De oude gardr gaat dood en cr komt niks
VOOf in de plaats. Ja, srudenren en andere tijdelijke brwo-
ners, maar geen gezinnen met kinderen meer. Ook de kanto-
ren en hun personeel trekken naar buiten. Dus heb ik m~eds
minder klandizie. Die groep mensen van vroeger, dc ar-
tiesten maar ook de onbekende mevrouw Pietersen en
meneer De Wit, ze hingen aan hun buurt, aan de bloemen-
man op de hoek, aan de kruidrnier. Er zat hier een Joodse
slager die tot zijn negentigste mrr zijn hakbijl in de winkel
heeft gesraan. Nu is hil dond, daar komt niemand voor te-
rug. Het is voorbij, echt ovrr."
De samenleving is aan het verharden, vindr hij . .\lensen drn-
ken aan zichzelf, hun carrière. Niet dat de jaren zcstig nou
alles waren, dat stickie dat van mond tol mond ging, die tijd
wil hij ook niet idealiseren . .\laar er verandert wel wat. De
bevolkingsamenstelling bijvoorbrdd. "In een heel korte tijd
is er een grote instroom \'an allochtonen geweest. Dat is
prima, een ontwikkeling \'an deze tijd. Net zoals wii nu de
hal\'e wereld kunnen afreizen, kunnen buitenlanders zich

hier vestigen . .\Iaar het
gaat snel, té snel. Er Îs
geen tijd om je aan te
pas,en. Niet voor de al-
lochtonen, en ook nier
voor de oorspronkelijke
buurtbewoners. lrderren
worstelt om ren plekje
in de multiculturele sa-
menleving. "

~Veelvan de oorspronke-
lijkheid gaat verloren. Ik hesrf nu pas hoe belangrijk het is
dat je terug moct kunnen grijpen op je oorsprong, daar waar
je vandaan komt. Alleen als je jr rootS kent en waardeert, als
je je eigen plekje hebt, kun je naast elkaar leven met mensen
uit andere culturen. Als je je eigen geschiedenis begrijpt, kun
je ook begrip opbrengen voor de cultuur van andere hevol-
kingsgroepen. Nu wordt integratie en tolerantie teveel van
bovenaf opgelegd. Je kunt niet allerlei culturen klakkeloos in
een smeltkroes gooien en denken dat het vanzelf wel gord
komt. ~ee, die verschillen komen later altijd weer hoven-
drijven. Kijk maar naar Joegoslavië."
Hij vindt dat op veel terreinen het evenwicht is verstoord.
Zo spelen de !;latste tijd behalve de culturele verschillen, ook
lrrftijdsverschillen op. "Je heht nu alléén maar een jongeren-
culruuf. .\-lensenvan middelbare leeftijd hebhen het gevoel dat
zr niet meer meetellen. Het modebeeld, het \'erkooppatroon,
de tv-programma's, alles wordt bepaald door jongeren. Niet
dat ik het erg vind, lllaar wat ik wel merk is dat er bij de jonge-
ren geen respect meer bestaat. Ik pleit voor een gelonde ba-
lans op allerlei terreim:n. Evenwicht tussen jongeren en oude-
ren en evenwicht tussen verschillrnde hevolkingsgroepen."

Ben van Althuis hecht niet zoveel waarde aan kennis over de
toekolllst. Nirt dat hij alleen oog heeft voor het verlrden of
de vooruitgang wil tegl'n houden, want die is toch niet te
stoppen . .\laar de toekomst biedt geen houvast. "De jeugd
denkt aUren aan die auto van morgen, het is allern nog maar
verder, verder, verder. De waanzin van de vooruitgang.
Bijna niemand kan het nog bijbenen. 'Men zegt dat het zo is,
dus dat 7.alwel zo zijn', is de instelling van velen. Iedereen
Stroomt maar met de meute ml'e, zonder zelf na te denken.
Mensen moelen zè1fdenken, ecn eigen mening hebben, vindt
hij. En als ze het niet een>zijn met elkaar, geeft hen dat wrer
iets om over na te denken. "Zelfkritiek en kritirk op je om-
geving is grzond, plezierig zelfs. Ik vind niets zo heerlijk als
urrnlang kletsen ml.t een onbekende in de krorg. Die discus-
sies geven me weer nieuwe impulsen."
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Rekenschap over individualisme
'Er ziin tekenen die wijzen op een reëel gevaar van langzaam
afglijden naar een egocentrisch denken en handelen uat de
vrijheid van medemensl."ll aantast', aldus de koningin op
5 mei V<ln dit jaar. Ook andcn~n melken z-ich zorgl'll Ovef de
sociale orde: Feits BoJkcstein pleit \-OOf een tt"rugkeer naar
christelijke waarden, Je PvdA omarmt in Je persoon van
Thijs Wöltgens het gemeenschapsdenken en nok de liherale
Tcldcrsstichting zid wel wat in een 'l_ckere mate van so-
ciale controle', Links en rc,hts lijken hrt er o\'er el."llS; w,It

nodig is, i'i grmcen-schapszin, en een herstel van normen cn
waarden.
Om te zien of deze analyse van Je moderne tijd jUÎH is, orga-
niseerde het Humanistisch Vcrbond op 23 scprcmher een
symposium met als titd 'Overleeft de samenleving het indi-
\-idu?', De bijdragen aan dit symposium zijn in bewerkte
\'orm g~bundeld in het decembernummer van Rekenschap,
Belangrijhte conclusie van do: mo:este artikelen is &lt de
Haag llaar de hedendaagse cultuur niet alleen ingewikkelder
is dan hij door veel analyses wordt w~ergegeven, maar ook
dat de cultuurkritiek vaak van een ongq~rond somber beeld
van de s,lmenleving uitgaaT.
Zo verwerpt Gerard de Vries in het openingsartikel het plot-
seling modieuze gemeenschapsdt'nkt'n. Volgem hem is het
Cl'mem van do: samenleving niet gelegen in overkoepelende
'waarden' die door iedereen gedo:eld worden; 'een touw
ontleent zijn sterkte niet aan een draad die door de hele
lengte loopt, maar aan het overlappen van \'ele, verschillen-

de u'zels', Ook Rob Houtepen ziet niet veel heil in het ge-
meenschapsdeoken, omdat dit denken volgens hem berust
op een valse tegenstelling russen individualisme en sociale
imegratie, Michicl Korthals gaat in op de spanning tussen
milieuprohlemariek en democratie, Voor Harrr Kunneman
is het niet de vraag of de samenleving het individu overleeft-
uiteraard dOl't ze dat - maar of het individu de samenleving
wel zal overleven, Hij houdt een hartsrochtdijk pleidooi
voor een postmoderne opvatting van individualiteit, waarbij
het feministische denken een belangrijke inspirariebron is.
Raoul Wirtz gaat op zoek naar de geschiedenis \'an de 'vraag
naar het heden', Hoc komt het toch Jat er zo vel'! verschil-
lende - vaak regenstrijdige - opvattingen bestaan over de
hedend:lagsl.' cultuur? Het rhemagedo:elte wordt afgesloten
met een Jrbat tussen Thijs \X'ölrgens en Kbas Groenn'ld
over de vraag war de rol van politieke partijen nog is in een
gc'indi\'idualiseerde samenleving. En moet Je politiek nor-
men en waarden dwingend op gaan leggen?
Ook in dir nummer nog een artikel van Roelie Koning over
de boeken van Nelleke ~oordervliet, een reactie van Paul
Clireur op de veelbesproken visie van Harr}' KUlIlJl>lllan over
'impliciet humanisme', een artikel \'an Lieteke van Vuchr
Tijssen over de ,'raag hoe mannelijk het humanisme is en een
slUk v:ln Dik \':ln der .\-teulen owr Multatuli en God.

II kunt dir nummer van Rekenschap bestellen door f 14,-
o\'er te maken op giro 582293 ren name \'an Stichting Socra-
res te Utrecht, onder vermelding van 'Rekenschap december
1995'. Een jaarabonnement (vier nummers) kosr f 50,- en
kan worden opgevraagd door te schrijven naar: Humanis-
tisch Verbond, Amwoordnummcr lllB, 3500 VB Utrecht
(post7,egel niet nodig), Hellen kan ook: 030-2392131.

BOEKEN DIE ZÖ ZIJN

VAN ACHTEREN
BEZIEN

Anale seh in hl aids,tijdperk

Marty PN van Kerkhof - Onno de Zwart
Theo Sandfort

In de boekf1andel - 150 P , f 21,50
)nfo P [ Hooftstraat 5 1071 BL AJnsterdam

Socrateslezing 1995
door Jo Groebel:
Communicatie in de
21-ste eeuw
Op dinsdag 12 december zal Jo Groebel in de Rode
Hoed te Amsterdam de l2-de Socrateslezing houden
over de invloed van de nieuwe media op communi.
catie en sociale structuren, De lezing wordt gcorgani-
scerd door de stichting Souates, een werkstichting
van het Humanistisch Verbond. Aanvang is 20,00
uur, De lezing zal van commentaar worden voorzien
door Jos dl' Mul (hoORleraar wijsgerige antropologie)
en Henk Visser (bijzondo:r hoogleraar namens de
Stichting Soerares), Voorzitter is Ida Jongsma, direc-
teur van f lotel de l'ilosoof.
Meer informatie: tel, 030-2392100 (Gert van Dijk of
Ariane de Brauw).
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• tELEVISIE

In januari slaat voorts een
vijfdelige serie gepland over
her Amsterdamse Stoelen-
project, een nacht-opvang
voor daklnzen. Programma-
maakster Eveline van Diick
kwam daar ooit mee in aan-
raking tijdens het maken
van een ander programma.
Wat haar opviel waren de
indtingende verhalen die de
'bewoners' daar te lIerteIlen
hadden. Oller hoc ze bij de
opvang terecht zijn geko-
men, over hoe ze nu vorm
geVt:n aan hun leven en ovcr
wat ze van de toekomst ver-
wachten. Vnor die indrin-
gende verhalen was toen
geen plaats; nu des Ie meer.
In vijf programma's staan
hun verhalen, en niets dan
hun verhalen, centraal.

derseh'n, goodbye'. Het
verlangen dOt:r sommigen
naar de fles griipen, anderen
gaan veelvuldig ter kerke en
in Amerika ging een vrouw
904 keer naar 'The sound
of musie' . De theatervoor-
stelling die over een lotge-
note lIan deze vrouw ge-
maakt werd, is voor de tele-
visie bewerkt, opnieuw op-
genomen en een stemmig
televisie-drama voor kerst-
avond geworden, over haar
lijden, haar verlangen, haar
wanhoop en haar geluk.
!\Iet: Sylvia Poorta. Regie:
Floor :vtaas. (Dit program-
ma werd eerder uitgezon-
den in t 992) .

So long, lorewelL out
wiederseh'n, goodbye
Tot slot van de nieuwe
reeks televisiedrama's die
in samenwerking met het
RoTheater gemaakt zijn,
gaat deze kerstmiddag een
onvolprezen monoloog in
repnst:.
Het dageliiks le\"en houdt
niet op ons te voorzien van
ontrouw, ialoezie, en een"
za,tmheid. En films houden
niet op ons te laten
geloven in liefdes die ge-
houwd ziin op fondant in
een omgelling waar geen
berg te hoog is. Het mooiste
voorbeeld daan'an is zon-
der twijfel 'The sound of
music'. Dreigt er in de film
een probleem, dan is er al-
tiid een liedje voorhanden.
De tranen die m.er nnze
wangen stromen, ziin nier
zout maar zoet. De enorme,
vaak stille, bewondering die
gekoesterd wordt voor de
film en het, eveneens stille,
verlangen dat die wereld
echt is, was uitgangspunt
,'oor de theater-voorstelling
'So long, farewdl, auf wie~

avond een door het ZIW in
19n geproduceerd drama
uitgezonden.
Een man bezoekt ziin vrouw,
die in de gevangenis zit. Zij
heeft hem proberen te vcr-
moorden, voor welke crime
passionel z.e nu haar straf
uitzit. Hel is zijn laatste
bezoek, want hii gaat van
haar scheiden. Dat begrijpt
zijn vrouwen zij legt de
schuld van alles dan ook
geheel bij haarzelf. Van
haar man verwacht ze geen
vergiffenis. Beiden beseffen
eigenlijk nauwelijks wat cr
allemaal gebeurd is.
Geschreven door Felix
•\Iitterer. Geregis~eerd door
Gedeon KOllacs.

Zondag
24 december
17.45 - 18.15 uur
Nederland I

""'

• Donderdag
21 december
22.00 _ 22.30 uur

Tuig
Vierde in een nieuwe reeks
drama's, gemaakt in samen-
werking met het Rotter-
damse RoTheater, die uit.
gezonden zijn vanaf 23
novemher. Tuig is een op
locatie gefilmd drama en
richt zich op wat in keurige
termen de problet:mjeugd
heet. Drie jonge Rotterdam.
mers v"ertellen, bloedstol-
lend en hilarisch, het lIer-
haal V"ande teloorgang van
hun Hiendschap. 'X/aar t:n
wanneer maakte hun bond-
genootschap plaats voor
wantrouwen en geweld?'
Waren er andere keuzes?
:\1<.-t:Edward f laak, Mike
Winter en neren van Rhee-
den. Regie: Floor Maas.

Donderdag
14 december
22.00 • 22.30 uur
Nederland I

Misdadigster
In aansluiting op de nieuwe
reeks drama's die in samen-
werking met het RoTheater
gemaakt ziin, wordt V"an-

Raadpleeg voor nauwge-
zettere informatie over de
radioprogramma's op de
dag van uitzending Tele-
tekst pagina 255.

De verbeelding
Programma over boeken en
schrijvers

• 21.45 . 22.00

• 21.02 - 21.45 uur

Het radioverhaal
&on kort klankheeld ge-
maakt door radiotalent

Boven het dal
(Live )intt:rvit'wprogram ma
mer gasren die in hun leven
nog plaats hebben voor
idealen

13.10 - 14.00 uur

3x per maand
17.45. 18.00 uur

Kwartier humanisme
Programma over de huma-
nistische beweging

• RADIO

Iedere mOCindCig
op Radio 5

14.02 - 15.00 uur

RTV

Het voordeel van de
twijfel
In januari staat een serie op
stapel over Je. ja zeker.
kruistochten. In 19')6 is het
negenhonderd jaar geledIm
dar Europa in de ban raakte
van een heilige koorts die de
wereld ingrijpend :wu VCT-

anderen. God en de Duivel
die in de horst van de mens
samenwonen: roven en te-
gelijkertijd bidden, doden
en tegelijkertijd processies
houden, moorden en erge-
lijkertijd het zingen \'an
psalmen; de kruistochten
tonen aan dat de mens uit
een raadselachtige twee-een-
heiJ bestaat. Programma-
maker Lejo Siepe en jour-
nalist Robert .\lulder maak-
ren de afgelopen drie jaar
dezelfde reis die negenhon-
derd jaar geleden de kruis-
vaarders aflegden. Het re-
sulteerde onder andere in
vier documentaires en een
liivig boekwerk - over de
sporen die deze tochten
hebben nagelaten, lenerliik
en figuurliik.
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Terug en vooruit kijken

Bent u actid in een bestuur
van een maatschappelijke
organisatie, zoals een regio-
nale omroep of een woon~
zorgcentrum, of maakt u
deel uit \'an bijvoorbceld
een adviesraad? En vraagt u
zi.:h ook wel eens af of het
În al die beleidsstukken,
richtlijnen rn besluilrn nog
wel over mensen gaat? Dan
is dit de training \"()or u!
Ricn Sparnaaij, docente van
het Centrum voor Training,
Vorming en Advies 'Over-
cinge-de-Klencke' gebruikt
wrschillendr werkvormen
om uw idealen en goede
\'oornemens in verband te
brengen met de wel'rbarsti-
ge prakrijk. De training
draait on) \'fagen als:

Waaruit blijkt dat u van-
uir een humanistische 3ch-
tergrond werkt?
\'{'at is de betekenis van
die achtergrond?
\'('aarin is een bestuur met
humanisten anders dan
ren l.onder?
t lol' kunt u uw functin-
neren verbeteren?
Welke praktischc belem-
meringen ervaart u?

De training wordt gehou-
den in Havelte (Dr.), van
vrijdag 8 decembrr, 19.30
uur, tor zaterdag 9 decem-
ber, 16.00 uur. Aanmel-
ding: door overschrijving
van f 50,- per persoon
deelnemerskmten op giro-
rekening 197930 van het
Humanistisch Verbond,
onder vermelding van 'Trai.
ning besturen'. Inschrijving
geschiedt op volgorde van
binnenkomst. ,\teer infor-
matie: afdeling Vereni.
gings7.aken,030-2392143
(Hélène van Dijk}.

Training
voor
bestuur-
ders

ochtend een spreker en in
de middag jijzelf als inspira-
tiebron met de vraag: \'\'at
vindt jij belangrilk (l'n leuk)
om te vieren en hoe 7.0Uje
dit willen inkleden? Da;lrna
gaan we op een humanisti-
sche en creatieve wijze een
feest vormgeven.
Datum: 17 dccember.
!'laats: De Ronde, T ongel-
resesuaat 146, EindhO\'en.
Tijd: 10.30 - 16.30 uur.
Kosten: f 10,~ voor leden en
f 12,50 voor nier-leden.
Aanmelden bij Yvonne
Kolen, tel. 030-2392125
(maandag, dinsdag, donder-
dago<.:htendl. Na ;lanmclding
krijg je de folder thuisge-
"tuurd. Informatie bij Esther
Wit, tel. 030-6950124 of
bij Roei van de Sluis, tel.
030-2515338.

meer aantrrkkelilke zaken
\'oor meer nieuwe lrden.
Wat dat precies inhoudt
kunt u zien in het beleids-
plan 1996 - 199H, ver-
krijgbaar bij het landelijk
bureau. \Xlij wensen al on7,e
leden, donateurs, ahonnees
en andere sympathisanten
een voorspoedig 1996,
waarin de humanistische
bewegin~ in :"'ederland -
vooral door de inzet van
grote aantallen vrijwilligen
- cr in zal slagen verder te
komen met haar doelstel-
ling: le\'Cnsbeschouweiijk,
maatschappelijk aetiv'erend
en maatschappelijk dienst-
verlenend te helpen bij het
vinden van aanvaardbare
antwoorden op \'fagen die de
kwaliteit van b'cn betreffen.

Namens het hoofdbestuur,
JooP Puls (al~emeen secre-
taris)

Sinterklaas, de kerstdagen
en nieuwjaarsdag, verja;lr-
dagen, h('\Tijdingsdag, brui-
loften. Er is een heel pakket
aan dagen waarop er gefeest
en gevierd kan worden.
-"laar wat vieren we eigen-
lijk en hoe oud zijn de ritu-
elen die we daarhij gebrui-
ken? Hecht jij belang aan
vieringcn en rituelen, of
staat de betrkenis hit'rvan
ver van je af?
Veel van onze feesten lijn
christelijk gctint. Sinds jaar
ell dag speelt de vraag of
wij als hUnJ;lnisten dit (l\'er-
nemen of daar een eigen
vorm aan willen geven.
.\lissen we eigen rituelen en
vierin!{en of ht'eh dit voor
ons get'n betekenis?
Op deze themadag staan
we hierbij stil. met in de

wondering \'oor de inzet
van de medewerkers van het
hureau, die in dit turbulente
jaar vrijwellonder uitzon-
dering zich nog meer dan
gewoonlijk hebhen sterk
gemaakt ten bchoen' V;ln
de aanpassing en uitbouw
van onle vereniging. Kijken
wc vooruit dan is 1996 het
iubileumjaar. 50 jaar
Ilumanistisch Verbond.
Opnieuw voldoende
gelegenheid tot terug en
vooruit kijken. Wij willen
het jaar 1996 'het jaar van
de invulling' noemen. Op
basis van wat in de afgelo-
pen vier à vijf jaar als aan-
loop tot Vernieuwing is
voorbereid moeten we nu
TOtrealisatie komen. Nieu-
we cursussen, 11leuwe
hijcenkomsten, nieuwe
meningsuitingen, opzet van
een J lumanistisch Centrum
voor Levensvragen, kortum

Themadag Jonge
Humanisten

Wanneer II dit leest zitten
we 70'n heet je miJd!"1l in de
decembermaand. Tradirio-
!led een periode van ver-
hoogde activiteit; 3anloop
naar de kerstdagen, voor-
berriding op de jaarwisse-
ling, invulling van dl' kersT-
vakantit" en voor \-elen een
eerste beraad op de bestem-
ming van de zomervakan-
tiels) in het volgend jaar.
"\X/at lullen we nu weer
eens gaan doen;>" is voor
velen ue verwoording van
de vraag hoc die december-
maand in te vullen.
U moet op deze plaats nu
gl'en inhoudelijke levenshe-
schouwelijke opmerkingrIl
verwachten met bctn~kking
tOl deze vraagstelling. Wel
heeft december, en vooral
de laatste helft ervan. nog
een ander specifiek ken-
merk: hrt is dl' tijd van te-
rug en vooruit kijken. D,lar-
aan doen we wel ('\'en mee.
Want traditie is cr - hij defi-
nitie - om overeind gehou-
den te worden. ;\1aar met
mate, denken wij.
Immers, wij willen - zonder
de historie geweld aan te
doen - vooral op de toe-
komst gericht zijn, du,
stercls nagaan welke ver-
nieuwingen nodig en haal-
haar zijn om aansluiting te
houden hij \"eranderingen in
de nmgevillg, zonder onze
besraansprineipes in te leve-
ren of te 'ontkleuren'.
1995 was t'en moeilijk jaar
voor het HumanÎstisch
Verbond. Vooral door de
ingrijpende reorganisatie
die het gezicht van het lan-
delijk bureau (ook bijna let-
terlijk) ingrijpend heeft ver-
andt'rd. Een inkrimping qua
menskracht die was afge-
dwongen door rigoureuze
suhsidil'vcrmindering door
de centrale ovt'rheid en
(nog) onvoldoende groei
van aantallen lt'deIl en
donateurs. Er is hij ons be-
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Tweedeling van de samenleving

Hes van Huizen
Mirre Bots

Dit is het speciale jubileum-
nummer van de Humanist.
Gelijk voor twee maanden:
december en januari.

Het volgende nummer verschijnt
in de eerste week van februari.
Kopij voor dit nummer moet
uiterlijk 15 januari in het bezit
zijn van de redactie. Brieven over
de inhoud van deze Humanist zijn
van harte welkom. Maar houdt

u het wel kort.
De redactie wenst alle lezers

een saamhorig 1996!
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Betekenis van
atheïsme
Inleiding over afhciMne en
autonomie door Jan Vis,
voorzitter van de Hij.
denkersvrreniging 'De
Vrije Gedachte'. Tijd: dim.
dag 23 januari om 20.00
uur. Plaats: 'Dl' Poelewei',
,\Igr. de Vetstraaf 2, Breda.
~1ecr informatie:
076-5211966
(Riek Kortlandl.

Omgaan met stress

Vanaf dinsdag 16 januari
kunt u in Breda op 7,es
dinsdagavonden ren cur~us
'omgaan met stress' volgen.
De cursus wordt gegeven
door Bram Be\\elink, hoofd
opleidingen van een open.
baar wrvoerbedrijf. De cur-
sus geeft inzicht in oorzaken
en signalen van stress en
j.:eeft handreikingen om cr
mee om te gaan . .\-leer
informatie; 0162-4551li2
mram Iksse!ink).

Toekomst van de
multiculturele samen-
levi ng
De multiculturele samen-
1C\'ing vanuit humanistisch
perspectief gezien door Sie
Dian Ho, volkenkundige en
agoloog. Tijd: 11 februari.
aanvang 14.30 uur. Plaats:
'De Poclewei'. ~lgr. de Vet.
\traat 2, Breda .•\leer infor-
matie 076-5211966
(Riek Kordandj.

Symposia
bundels

van dal' misstanden en re-
ageren daardoor niet ade-
quaat. Te \"Taen valt, dat
de samenleving nirt Lmger
leefbaar zal blijvt"n op basis
van principes als solidariteit
en n'chtvaardigheid.
Vragen dit" op dC7_ebijeen-
komst aan de orde zullen
komen zijn: steven we echt
op een tweedeling af? gewn
de onderzoeken ons ern
juist heeJd~ hoe kunnen we
het somhere toekomst-
perspcdief wijligt"ll?
\'?elke rol is daarbij wegge-
legd voor levensbeschou\vt"-
lijke organisaties. zoals het
Humanistisch VerbOlId?
De bijeenkomst vindt plaats
op dimdag 23 januari en
begint om 19.30 uur.
Plaats: Oudheidkamer,
Hengelo. Meer inform<ltie:
053-4320012
(\X'dma Klomp).

Humanistisch Verhond en
Humanitas organiseerden
twee interessante symposia
in het kader van hun 50-
jarij.:e jubileum: 'Zin in op.
voeding' op 18 oktober en
'Zin in wrg' op 15 novem.
ber. Van deze twee sym.
posia zijn nu de teksten van
de' lezingen en van het debal
gebundeld. U kunt ze he-
slellen duor f 10,- per bun.
del m.er te maken op giro
197930 van het Humanis.
tisch Vcrbund in Unecht,
onder vermelding van de
titel ('Zin in opvoeding'
en/of 'Zin in zorg') en hel
gewenste aanlal. Comrulcf,:r
of op uw giro ook uw juiste
adres \laal. Wie aan een
\ympmium heeft deelgeno.
men krijgt de bijbehorende
bundel gralis toegezonden.

Hamall Bode

daardoor n'n lagere levens-
\.erwachting; ze raken
ma<ltscbappclijk geïsoleerd
(wam verenigingen en ande-
re voorzieningen waar je
anderen ontnl0et. zijn onbe-
taalbaar) Verder bebben
kinderen net al~ de ouders,
vaak een negatief zelfherld,
waardoor prestatiö op
school tegenvallen.
~lcnsen die het voor het
zeggen hehben, lijken vaak
onvoldoende op de hoogte

Herman Boue (oud-vak-
hond,hestuurder) en
A. Kinncging (politicoloog
in Leiden) geven op dinsdag
23 januari hun vi"ic op de
tweedeling die z.ich in de
samenleving aftekent.
Steeds vaker wordt cr ge-
waar~chuwd tegen 'Ameri-
kaanse' toestanden, met een
grom onderscheid tussen
har'es en 1Jar'c Ilots. De wel.
vaart in een groot deel van
de westerse samenleving,
waarondl"f l'\rdrrland,
raakt ongdijk verdeeld.
Werklozen, allochtonen en
anderen nJt"t een maaT-
schappelijke achterstand
nemen in 3amal toe. Tq~c-
lijk is cr sprake van maat-
schappelijke normver-
vaging, vandalisme, drllgs-
en alcoholmishruik. Onder-
meken wijzen rf op. dat
aChtt."fstandgrocpcn be-
paalde kenmerken hebhcn
die wrstt'rkenJ werken: ze
leven ongezonder en Ill'bben
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Landelijke vrouwen -
mannendag 1996

Op zaterdag 9 maart organiseert de HV+vrouwengrnep een
dag over humanisme & feminisme in het CSB-gebouw aan
de Kromme ;\:icllwcgracht 39 te Utrecht. Deze dag is het
rechtstreekse vervolg op Je vrouwendag van 1995, waar
hunderd enthousiaste vrouwen cr blijk VJn gaven de thema's
humanisme & feminisme en emancipatie & roluoorhreking
nu ook wel eens samen met mannen te willen bespreken.
Er wllen Twee inleidt'cs zijn, cr zal in gemengde grot'pen
worden gewerkt en er wordt een caharcTvoorsrclling gcgc-
n:o. Tijd: van 10.00 • 16.30 uur. Noteer 9 maart alvast in
uw agenda. In het fehruarioummer van de Humanist meer
informatie over het programma en de wijze van aanmelding.
En nogmaals: zowel vruuwt'll als mannen zijn welkom!

.+
~ [J21%%Stlchtlng PsychiatrischeZorgvoorzieningenZeetan

De Stichting Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland
maakt deel uit van de geestelijke gezondheidszorg in de
provincie Zeeland. Tot de Stichting PZZ behoren het
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland: Ithaka,
centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en De Reilof,
centrum voor verslavingszorg. Er zijn 392 behandelplaat-
sen waarvan 56 voor dagbehandeling, Daarnaast wordt
poliklinische hulp verleend,
Momenteet heeft de Stichting PZZ ongeveer 500 mede-
werkers in dienst.

Gestreefd wordt naar integratie van het hulpaanbod in de
geestelijke gezondheidszorg. De Stichting PZZ zal per 1
januari 1996 fuseren met de Regionale Instelling voor
Ambulante Gezondheidszorg Zeeland en de Zeeuwse
Instelling voor Beschermd Wonen.

Binnen de dienst geestelijke verzorging ontstaat per
1 januari 1996 wegens vertrek van de huidige funktiona-
ris de vakature voor de funktie van

Benoeming bijzonder hoogleraar
Gedurende het academisch jaar 1995-1996 is Janneke van
~lens-Verhulst benoemd tot hil'~onder hoogleraar aan d\'
Univeniteit voor I-Iumanistiek.
Op maandag 19 februari orn 16.15 uur zal ze haar inaugu-
rale rede houden in de Aula van het Academiegehouw.
Domplein te Utrecht. De dienst geestelijke verzorging wordt gevormd door eer

predikant, een rooms-katholiek priester en een huma
nistisch geestelijk raadsman/-vrouw, die allen part-time
werkzaam zijn.

Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van het vak.
turenummer linksboven op de enveloppe. kunt u binne
10 dagen richten aan het hoofd van de dienst persone.
en opleiding van de Stichting Psychiatrische Zorgvoo
zieningen Zeeland, Postbus 253, 4460 AR Goes.

Inlichtingen over deze funktie kunt u inwinnen bij me
vrouw E, Ouwehand, pastor, de heer A.J. Bun, pastor e
mevrouw M.W, van Buytene, humanistisch geestelij
raadsvrouw, telefoonm.: 0113-237000.

Salariêring en andere arbeidsvoorwaarden zijn overeer
komstig de CAO voor het Ziekennuiswezen.

Funktie-eisen:
Een afgeronde opleiding aan net Humanistiscn Oplei
dings Instituut of aan de Universiteit voor Humanistiek;
bereidheid tot samenwerking in teamverband met d.
geestelijk verzorgers van rooms-katholieke en protes
tante signatuur;
bij voorkeur ervaring nebben met geestelijke verzor
ging binnen een instelling in de gezondheidszorg:
een open instelling hebben naar de christelijke traditi.
en over enige kennis hieromtrent beschikken;
innoudelijke benoeming tot humanistisch geesteli""
raadsman/-vrouw door het Humanistiscn Verbond.

Funktie-inhoud:
Een bijdrage leveren aan de geestelijke verzorging ter
dienste van patiënten en hun familie;
het geven van vorm en inhoud aan de dienst geeste
Iijke verzorging in overleg en in samenwerking me
andere disciplines;
de bereidheid hebben een bijdrage te leveren aan Ie
vensbeschouwelijke en ethiscne vraagstukken, di",
verband hebben met het zorgverleningsbeleid van dl
instelling.
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~ Kinderen als medeburgers
IKJ",OER- EN Il'llGOPARTlCIP ..••TlE ALS :-'1MTSCHAI'J'EUII.:

IOP\'OElJINGSPERSPECTIEF
I M. de Willter
I Een pleidooi voor de participatie van kinderen bij zaken
Idie in hun eigen leefomgeving van belang zijn.
I ISBN 90-352.1537-0, f 49,-

~ Vuile handen
I BASISBOEI.: PRAKTISCHE HUlSOFIE

IE. Heijermall e.a.
IMaak kennis met de filosofische aclllergronden van
Iactuele maatschappelijke probleemgebieden.
IISBN9-352-1531-1,f49.-

~ De migrant als patiënt
I EE:-l ORIF.~TATIE VOOR IIULPVERLENERS IN (JE GEZONDIIEIDSZORG

I D. /'{In Es
IPraktische informatie over de culllIrele karakteristieken
I van migranten en vluchtelingen, belangrijk voor een
Igoede zorgverlening.
I ISBN 90-352-1547-8,f 32,-
I
IVerkrijgbaar via de boekhandel of bellnfolio,
I lel. OiO-3R1 9900.
I
I IJrTGfVFRl] DE TI][)STROO).l B.\:, POQBUS 19135, 3501 Dr. t1TRfr.HT IL J
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Horizontaal
4 Ook een vorm van samenle\'cn.

(3+3+2+4)
8 Ook leven, ook voelen. (9)
9 Kleinste vorm van samenleven. (3)
11 Vaak in comhinatie met doornen.

(7)
12 Hij geeft voor meer te weten, maar

is anders een leider. (4)
13 Oit is heus een \'orm van samen-

leven. (4)
14 l'\oemde men vroeger hokken. (lO)
16 Leven van de opbrengst van een

schilderij. (9)
18 Een spin maakt cr groente van. (4}
19 Ziel bekleding van summige men-

sen. (4)
20 Goedgeefs persoon. (5)
21 Stad waar Iedereen door elkaar ge-

nomen tevreden is. (7)
26 Ons aller hegin. (2)
27 Heefr twee, drie of vier benen. (4)
18 Een logisch geheel vormen, maar

niet 1-0 gezellig. (11)
30 Toestand waarin men zijn vrien-

den leert kennen. (4)
31 liet essrmiële van sommige kinde-

ren. (5)

Verticaal
1 RUil op het onderwils. (13)
2 Intrigerende bezigheid. (12}

3 Partner. (11)
5 De Romeinen wilden brood en

nog wat. (6)
6 Duidelijk en netjes. (14)
7 .\toet men doen om in leven te blij-

\'ell. (10)
10 Eén van Phno. (4)
15 Schadelijke toestand. (S)
17 Nier de eerste de heste. (8)
22 Nog meer dan 13, maar .... (6)
23 Eelllnaal moeten echrgenoten van

dezelfde mening geweest zijn. (4)
24 Dat slot isonoverrrefbaar. (5)
25 Bihherig knaagdier. (5)
29 Hier is niets nieuws onder. (3)

Oplossing cryptogram nove"'-
bernummer:

I:lorizonlaal
4 auto, 7 lot, lol vlagvertoon, l3 edelman,
14 grensverkeer, 17 sartre, 18 rechts-
persoon, 19 kraamheer, 21 ekster, 23
ra, 25 laren 27 gauwdief, 29 bami, 30
bestrijden, 31 reder, 32 en.

Verticaal
1 jut, 2 rood, 3 koegras, 4 ar, 5 toerist,
6 rome, 9 lasteraar, 10 verleden, 11
nerwerk, 11 verter, 15 ether, 16 boter,
20 aramees, 21 elders, 22 steeds, 24
tuin, 26 est, 27 gade, 28 amen, 29 bij.
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Een dag met een gouden randje
"Het is een dag met ccn
gouden randje geworden",
zegt een jonggetrouwd stel
over hun bruiloft. "In het
stadhuis sluit je ccn contract,
maar dat is niet de essentie.
We wilden tot uitdrukking
brengen WaanH11 we samen
verder door het leven willen.
\Ve hadden alleen wat losse
ideeën. Toen zijn we eens
gaan praten met een
humanistisch begeleider."

Trouwen, een samt.<nlevingscuntract af-
sluiTen, 25 jaar samen zijn. Het zijn
zeCT speciale momenten in een relatil.".
Een gang naar de nma ris of her ge-
meentehuis, een diner en een feest. dat
vinden sommige mt."flScn tI.' mager. Fr
onthreekt iets: een ceremonie, even
plc<:htig stilstaan, ('en moment van he-
zinning, waarin per,oonlijkt' s)'mho-
Jià en zelfgeko7en rituden een plaats
krijp;t:n. Maar hoc doe je dat?
Hegeh."iders van het Humanistisch Vl'r-
bond verzorgen een ceremonir uitgaan-
dl' van de wen"Cn. achtergrond en seksu-
ele geaardheid van dt>getletl die ze \'oor
zich hebben. Ze luisteren de viering op
met t>en toespraak of door de plt>ch-
tight:id te hegeleiden. precies zoals
het paar wil. Humanistische uitgangs-
punten spelen daarbij een rol, al komen
zc niet altijd met 7.oveel woordt>n trr
spr'lkr. De relatie\"iering is niet alleen
bestemd voor uitgesprokt>n hUlllanis-

ten. lcdrrern die lich in humani-rische
waarden herkent, kan cr een herot>p op
doen.
"\'('e hehben onzc vcrbintenis echt op-
nieuw hevestigd~, legt een paar over
hun 12'h-jarig huwelijksfeest. "We
houden allebei erg van opera en hebben
,amen een duet gezongen. Doodeng
was bet. Ook de kinderm hebben iets
gedaan, De begeleidster praatte dt> ver-
schillende onderdelen aan elkaar en het
leek alsof te ons al jarrll kende, ieder-
een was z.eer onder de indruk van de
vÎrring. Het was echt onze dag. ~

Wilt u humanistisch rebtiebegcleider
worden, dan krijgt u ecn intakege-
sprek, \'cn'olgens nceml u deel aan een
trainingsweekcnd en aan nascholings-
dagen. Voor aanmelding cn infor-
matie: afdeling Verenigingszakcn \'an
hel Humanistisch Verbond, lel. O,lO-
H92129,

Het Hivos Cultuur Fonds steunt kunstenaars

in Afrika, Aziê en Latijns-Amerika.

Omdat ontwikkeling meer is dan eten, drinken

en een dak boven je hoofd. Kunst en cultuur helpt

tegenstellingen te overbruggen.

Zorgen voor de ziel van het bestaan. Daarvoor

is geld nodig. Het Hivos Cultuur Fonds helpt.

Maar kan dat alleen doen dOOr uw steun.

Stort uw bijdrage op giro 1969 of vraag informatie

aan over het Hivos Cultuur Fonds.

Hivos Cultuur Fonds, Raamweg 16. •

2596 HL Deo H,og. HZV("
070-3636907. ..L ~ ~
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Steun het Hivos Cultuur Fonds.
Giro 1969.
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ZIen en horen'
De komende programma's van dt" Humanistisch,

Omroep Stichting.

äeropvang
"Ze leren dat het leven leuk is. dat ze cr zelf wal-

aan kunnen doen."

'la rtb egel e i d i ltg
"Afscheid nemen is at zo erg, probeer het tenminsrl

goed te doen."

eJ1werking in Den Haag
In gesprek: Liesbeth Talmon en Bart Voskuil

vn'dschappelijk huisbezoek
"Ik mag dit werk ontlettt"nd graag doen, het i~

prettig als je l."enklankbord hent."

pva Ig van asielzoekers
~Tolerantie i~makkelijk in theorie. Ik heb hier mijn

eif:en gren7.en ontdekt. n

eltoekomst van de
bUlntlnistische beweging

In gesprek: Gl'orge Brouwer en Paul C1iteur.

H"Ûmanistisch vormingsollderwijs
~Als de wereld bestaat uit mensen die niet naar

elkaar luisteren wat moet je dan nog,"

Inhoud

I'aul Cliteur
Voorzitter

Ilumanistisch
Verbond

George Broower
V00f7.jtter
Ilumanitas

De belallgstelling voor lel't'lIsbesdJOu-
wing neemt toe. De verhalen over indilli-
dualiserillg en calculerende burgers teIl
spijt zoekl'Il steeds meer mensen "aar
lIlalliere" 01/1 maatschappelijk adief te
zijn en ,war nonnen en waarden die ze

met anderen delen, D,larom kozen
Humanitas en Humanistisch Verbund
t'oor hun jubilellm het moNu: 'Vijftig

jaar actief humanisme - kieZCIIvalluit
inspiratie'. Actief humallisme is ll'dt de
vrijwilligers en leden va" 1I11111(1"it<lse"
het HumanistisdJ Verbuml t'erbindt, met

bet lJumanisme als insl}iratÎebroll-
voor sommigen eell ethisch baken op de
achtergrond, voor allderen eelt intellec-

tuele schatkamer.

De hUlllallistisc1JestmminK groót nog
steeds. Naar schatting een kwarl van de
Nederlandse bet10lking verklaart dat ze
affiniteit heeft met het humanisme, dat
ziin meer dan twee miljoen (1QIWaSSeI1

Nederlanders.Jaarlijks geve" tweeJJ01f-
derdduiund meltsen actieve steun aan
humanistische organiSdties. Vele 1J0I1-

derdduizenden dm.•" een beroep op 1'001'-

ziellinge" als Immanistische Kreste/ijke
verzorg;"/{ en vrijwillige tJmis:::org,vol-
gen IJUma"istisch I'onningsonderwijs en
luisterelI of kijken "aar hUm<lllistisch{'
uitzendingen op radio of tv. Huma"ilas
ell het Humanistisch Verhond zijn bij
hUil vijftigjarig bestaan springlet>elld.
Met de gezamenlijke ('ieril/g val/bun

jubileum tonen de beide organisaties hun
verbundenheid en hun planllen om ill de
toekomst nog nauwer samen te werken.

Caleidoscoop
van de

humanistische
beweging

Colofon

CoördinafÎC: Astrid J<osferink .-n E[Jen Somag
Tebt: Pauline de Bok en Tijs Van den Boomcn
Fotografie: Chrj, Pennarts
Eindredactie en ~ormge~ing; Hes van Iluizen
Prepres,!Iifhografiddruk, Brouwer Uttccht B.V.
Deccml>cr 1995/januari 1996

organisaties

jubileum-
1996

I, I ltistisch raadswerk In een
ycf;iatrisch zieken/Hlis

"Ik probeer om m,'nscn hun lijden een pL!ars tf
laten ge\'en."

lIPI:CI"'~1: JUBILI:UHUITQ"'II:

Dit katern ~an de Humani,t i,..,.,n gezamen.
lijke uitga~e "an Humanifa, en hef Humani,.
li~eh Verbond Ier gelegenheid ~an hun ,'ijftig.
jarig hc"aan. Enkele artikelen ~ersehenen
eerder in ingekorte vonn În de gezamenlijke
juhileumkranl.
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Vo rm i ngso n de rwi js

We leren dat je
elkaar moet begrijpen

Humanistisch \'ormingsondcrwijs? H- V-O? ••Leuk!"
gillen de kinderen van De Olm .•• Hanna Voor
Ons." Hvo-juf Hanna Gecrdes (foto): •.Als de
wereld bestaat uit mensen die niet n;laT elkaar

luisteren, wat moet je dan nog."
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~Hvo, hvu, hvo ... " zingt een ~1arok-
kaanse jongen op de wijs van een car-
navalsliedje, terwijl hij het klaslokaal
van De Olm binnenloopt, een openha-
re school in Wintcrswijk. Wat is dat
hvo? "Hanna Voor Ons", lachen de
kinderen. Hanna Geades heet hun
hvo-juf. Zonder gekheid? "Humanis-
tiSl:h vormingsonderwijs. " "Wat dat
is? Leuk!'" Een meisje legt uit: ~Je kunt
kiezen: godsdienstles of hvo.
"Juf, juf, wat gaan we vandaag doen?~
Ongeduldig kijken de kinderen roe hoc
Hanna hriefjes door het hele lokaal
plakt. Op elk briefje staat een eigen-
schap, zoals lief, slim, gierig, muzikaal,
leergierig, opschepperig, bang, handig,
driftig, romantisch. "Ik ben roman-
tisch", fOt"pt ren jongen, iedrreen gie-
chelt. "Wat is dat, romantisch?",
vraagt Hanna. "Als je verlidd hent rn
je geeft iemand chocola." Een ander:
"Champagne!" "Heeft her altijd met
cadeautjes te maken?", vraagt Hanna.

Elkaar begrijpen

De kindert'n moeten vijf eigenschappen
uitkiezen en die op ern hvo-poppetje
SÇhrijven. Die liggen klaar, kleurigt"
papieren poppt"ties in de vorm van het
logo van het Humanistisch Verhond.
Daarna moeten 7_ecr nog een 'g' of een

Soms vinden ze alles
wat je van je zelf laat
zien, gek. Het is dan
een opluchting als dat

til de hvo.les wordt
doorbrokell

's' bijzetten: goed of slecht.
Gretig maken ze een ronde langs de
briefjes. Ondertussen grcft Hanna een
jongetje dat twee weken eerder uit Tur.
kije is gekomen een aparte opdracht.
Hij spreekt geen woord Nederlands.
Ze heeft een groot rood vel papier voor
hem meegehracht. Een ander Turkse
jongetjt" vl;'rtaalt wat de hedoeling is.
De jongen knikt ernstig l;'ngaat aan het
tekl;'nen. Om hem heen is het een druk-
te van belang. "Wat is behulp7.aam?",
vraagt een jongen. "Als je anderen
helpt"', antwoordt ern meisje naast
hem. "Ik hen druk, heel druk", stuitert
een jongen zingzangend door het lo-
kaal. "Ben jij tevreden?", vraagt een
meisje aan haar vriendinnetje. "Ben ik
vlot?", vraagt een jongen. Even denkt

zijn buurman na, hij proeft de eigen-
schap: "Ja", zegt hij dan welwillend.
"Ik hen thuis héél eigenwijs", roept de
langste slungel triomfantelijk. "Hier
ook hoor", krijgt hij lik op stuk.
De Marokkaanse jongen is als eerste
klaar. "Ik mag zelf weten of ik hvo
kies", vertelt hij. ~Ik ga niet naar gods-
dienst want ik ga mooi niet naar de
kerk." Ga je niet naar de moskee
dan?" "Natuurlijk wd, maar dat is
geen kerk." En een blonde, mollige
jongen: "Mijn oma is katholiek, maar
mijn moeder nie!. À1ijn vader is al drie
jaar weg, die is gescheiden." Wat ze Ie-
ren in de hvo-les? "Met andere kinde-
ren omgaan", "dat je elkaar moet laten
uitpraten", "dat je elkaar moer begrij-
pen en elkaar niet moet uitlacht"n."

Eigenschappen
Terug in de kring. Hanna vraagt: "Wie
heeft alleen vijf gorde eigl;'nschappen
opgeschreven?" Drie jongens en één
meisje. De meesten dichten zich7_c1fwel
ecn of twee slechte eigenschappen toe.
"Zouden er mensen lijn die alleen
slechtt" eigenschappen hebben?" vraagt
Hanna. "r-;ee", roepen de mt"esten.
Eén jongen denkt van wel: ":\-lisschîen
iemand die alleen woont." "Misschien
als je van huis bent wt"ggelopen", zegt
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een ander. Een Turkse jongen: "Ab je
prohlemen hebt thuis." Zijn buurman:
"Misschien drinken je ouders heel veel
en heb je daarom problemen, maar je
hebt wel goede eigenschappen." "Ik
heb een kennis die woom alleen, maar
die is heel aardig~, zegt een :VIarok-
kaans meisje. "En als je thuis weg-
loopt, doe je dat misschien wel omdat
je je leven wilt beteren. Als iedereen
vervelend H~gen je doet, is dat moei-
lijk." Een lang meisje met sluik zwart
haar vertelt verlegen: "Toen ik nog in
groep vier zat, had ik geen vriendin-
nen, maar wel goede eigenschappen."
Haar buurmeisje: "Ik ken een meisje
dat door haar vader is mishandeld. Ze
liet het nooir merken, ze was altijd heel
vrolijk." Hanna vraagt rond: "Kun je
ook als je hele erge dingen meegemaakt
hebt, Holijk zijn en goede eigenschap-
pen hebben?" "Ja", roepen de mees-
ten. Dan Haagt ze: "Van welke eigen.
schappen heb je zelf het meest ple-
zier?" Een jongen: "Behulpzaam, dat
vind ik leuk." "Krijg je er iets voor te-
rug?" vraagt Hanna. "Een kusje,"
lacht iemand. "Soms geld", zegt een
ander. "Maar ook dingen die je niet
kum vasthouden", Haagt Hanna.
"Liefde", zegt een meisje. En een jon-
gen: "Een complimemje." Het lange

meisje 7.egt: "Ik vind muzikaal mijn
leukste eigenschap." Een Jongen:
"Vrolijk, dan krijg je meer Hienden,
dan vindt iedereen je leuL" Een Turk-
se jongen: "Gul." Een ander: "Hij is
echt niet guL" Hanna: "Waarom heb
je cr plezier van als je gul bent?~ De
Turkse jongen: "Als jij aan anderen
geeft, geven anderen ook aan jou."
Zijn buurman: "Hij trakteert mij al-
tijd, en dan trakteer ik hem ook." En
dan gaar de bel. De kinderen kijken te-
leurgesteld op, het thema is nog lang
niet uitgeput. "Gaan we de volgende
keer verder, juf?"

Naar elkaar luisteren
Vijf jaar geeft Hanna Geerdes (36) nu
hvo op zes scholen in de Achterhoek.
-Hvo voegt iets toe", zegt ze, "'het
hoort op een openbare school thuis, in
elk geval als keuze. Wat het toevoegt?
Aanda..:ht voor levensbeschouwing,
nmr morele ontwikkeling en extra
aandacht voor leerlingen. Kinderen die
intellectueel niet zo goed scoren, kun-
nen in de hvo-les in een positie komen
die wel populair is, omdat hijnJOrbeeld
blijkt dat 7.egoed zijn in rollenspel of
het voor anderen opnemen. Het ver-
schilt nogal per school en zelfs per
groep hoc Hij de kinderen zijn. In som-
mige groepen heerst een code dat alles
wat Ie van jezelf laat zien gek is, of dat
je elkaar niet mag aanraken of dat jon-
gens en meisjes niets samen doen. Voor
sommige groepen is het dan een op-
luchting als dat in de hvo-les wordt
doorbroken.

De morele aandacht
van killderell krijgt
speciale aandacht
doordat het hvo veel
met dilemma's werkt

Tijdens een opdracht denk ik soms:
'Mijn hemel wat een chaos, wat een la-
waai, gaat het wel goed?' ~taar als ik
dan even stil blijf en luister, hoor ik dat
ze het wel degelijk over het onderwerp
hebben. Soms is het moeililk om kinde-
ren te temperen, om ze duidelijk te ma-
ken dat anderen door hun gedrag niet
de kans krijgen om ook eens aandacht
te krijgen of populair te zijn. In het be-
gin van het jaar doe ik stilte- en luister-
ocfeningen. Ze moeten bijvoorbeeld een
tekening op het bord maken, ieder mag
cr een stukje van tekenen en ze mogen
daarhij niet praten. Bij de luisteroefe-
ningen moeten ze elkaar interviewen en

dan later w leuerlijk mogelijk weerge-
ven wat de ander heeft gezegd. Als de
wereld bestaat uit mensen die niet naar
elkaar luisteren, wat moet je dan nog."

Dilemma"s
"De morele ontwikkeling van kinderen
krijgt speciale aandacht doordat het
hvn veel met dilemma's werkt. Bijvoor-
beeld: je vriendje heeft iets uitgevreten,
mag je een leugen vertellen om hem
niet te hocven verraden? of moet je de
waarheid vertellen en hem T.O wel ver-
raden? Wat weegt zwaarder: yriend-
schap of eerlijkheid? Op basis daarvan
vormen zich drie groepen: mee eens,
niet mee eens en twijfel. Zo wordt
zichtbaar dat je met je mening soms hij
anderen hoort dan de groep waartoe je
je doorgaans rekent. Elk groepje moet
argumenten voor zijn mening geven.
Vervolgens mogen de kinderen nog een
keer naar een ander groepje oyerstap-
pen. Dat vinden ze vreselijk span-
nend."
"Ik vind het belangrijk dat mensen na-
denken waarom ze doen wat ze doen.
En ook of ze tolerant genoeg zijn om
de ander toe te staan om te doen wat
hij doet. Ik kom met onderwerpen,
maar de kinderen ook. Dood is een te-
rugkerend thema. Drie weken geleden
is hun vorige meester plotseling overle-
den, een jongeman nog, ze waren dol
op hem. Daar zijn ze nog erg van onder
de indruk. Dat komt telkens terug."
SOIllSstuit Hanna Geerdes op prachti-
ge aangrijpingspunten voor een les.
"Laatst nodigde een hindoestaans
meisje uit Sri Lanka de hele groep en de
leerkrachten uit voor een feest, want 7.e
was voor het eerst ongesteld geworden.
In een zaaltje van een Winterswijks
café zat zij in een soort tempeltje, hele-
maal feestelijk, beschilderd en in goud.
In het café ervoor zaten de zondags-
drinkers aan de tap. Er was een hele-
boel eten voor iedereen. Het was
prachtig. Natuurlijk heb ik het er in de
les ook over gehad. Bij ntlS is ongesteld
worden veel meer een taboe, meisjes
schamen zich er vaak voor. Dat ver-
schil is natuurlijk bij uitstek een onder-
werp voor het hyo. Als wiels in de
buurt gebeurt, grijp je dat aan. Soms
hoeft het maar even, SOIllSzit je ineens
drie kwartier in een kringgesprek te
praten. -,

•
De opleiding tot hvo-gevende in hel
basisondcrv,'ijs duurt twee jaar, een
dag in de week. Ervaring met werken
met kinderen in de basisschoollccftijd
strekt tot aanbevelin~. Een informatie-
pakket is te bestellen bij het Pedago-
gisch Studiecentrum HVO, 0]0-
2392129.
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Opvang voor asielzoekers

"Soms is Humanitas het enige Nederlandse woord dat
iemand kent", zegt Hcnk Storm, vrijwilliger bij de opvang

van asielzoekers. "Tolerantie is makkelijk in theorie. Ik heb
hier mijn eigen grenzen ontdekt."

De meesten hebben
alle reden om
te vluchten
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Zijn eerste asielzoeker kwam Henk
Storm (27) zeven jaar geleden tegen
op een feestje in zijn gdlOonedorp
Drogeham in friesland. "Juan, een
Chileen die /l;cvlucht was \"Oor Pino-
chet .. \1aar voor mij was hij in de eerste
plaats een interessante buitenlander,
iemand met wie ik mijn Spaans kon
oefenen. Zijn asielaanvraag dreigde te
worden afgewel.en donr vertaalfouten

in zijn toelatingsproce-
dure en ik hielp hem,
Zo hegon onze vriend-
schap," Juan heeft inmid.
dels een verhlijfsver-
gunning, is getrouwd
met een Nederlandse en
woont nog steeds in
Drogeham. En Henk
Storm l.et zich nog
steeds als vrijwilliger in
voor asielzoekers, In
1981l meldde hij 7.ich
aan bij de HumJnitas
0pvJng AsiellOckers en
Statushouders (110AS),
de grootste aSIelzoekers-
opvang van Ilumanitas.
Vanuit het pand aan de
Groningse EenJrachts-
kaJe werken vijf hetaal-
de coördinatoren en on-
geveer 250 vrijwilligers
aan het beheer van de
llll woningen, taalcur-
sussen, vakonderwijs,
gezondheidsznrg, inte-
gratie en sociaal.cul-
turele activiteiten. De
meeste asielzoekers ko-
men uit voormalig Joe-
goslavië, Somalië, Iran
en Irak, maar ook ande-
re conflicthaarden zijn
vertegenwoordigd, van
Afghanistan tot Zuid.
Afrika.

Eerste schakel

Henk Storm werd actief
bit de HOAS omJat hij
met asielzoekers wilde

werken, niet vanwege de humanisti-
st:he signatuur. "Voor mij gaat het er
om dat mt"nwn verantwoorJe1itk zijn
'lOOt elkaar. De openheid hier bevalt
me, het feit dat niemand je iets wil op-
dringen, het respect." Hij werd con-
tactpersoon, de eerste schakel TUssen
de asielzocker l'n Je Nederlandse
samenleving. "Je krijgt een briefje met
een naam, een nationaliteit en het tijd-
stip waarop iemand aankomt op her
staTion, meestal dinsdag rond 13.00
uur, En daar sta je dan, soms is Huma-
nitas het enige Nederlandse woord dat
iemand kent. Maar met handen en voe-
ten lukt het altijd. Eerst inschrijven,

daarna met de sk'utels naar zijn nieuwe
huis om kennis te maken met de andere
asielzoekers die daar al wonen. We
proheren 7.0 veel mogelijk rekening te
houden met religieu7.e, etniscbe en
politieke verschillen. Je moet de Soma-
lische dans niet door elkaar gooien, of

Iemand vroeg me; 'Ik
ben geen gast van je,

geen vriend, geen land-
genoot. Waarom span je

je dan zo in?'

pro- en anti-Ara fat Palestijnen in één
huis zetten. Dat lukt niet altijd, en de
spanningen uit het bnd van herkomst
Juren hier soms \'oort, In drie maan-
den probeer je iemand wegwijs te ma-
ken in NeJeriand: st:holing, hurgerlijke
stand, huisarts, uitkerin~, hohby's, Je
start van een sodaal netwerk. Je be-
middelt hij problemen en je zoekt pro-
fessionele hulp als je vermoedt dat
iemand gekweld wordt door trauma's.
In principe moet iemand na die periode
op eigen benen staan, maar soms is er
meer tijd nodig," Als het klikt met een
asiel7.0eker die hij hegeleidt, gaat Henk
Storm met hem fil,tsell, naar de hio-
scoop, uit eten, "Ik heh lor veel vriend-
st:happen aan overgehouden, de helft
van mijn \"tiendenkring hestaat uit
voormalige asielzoekers en m'n huisge-
noot is een Iraniër."

Alle reden

In zijn pt"rsoonlijke omgeving ontmoet
Henk Storm vaak onhegrip als hij over
zijn werk vertelt. "Vrienden die meteen
klaar staan met de opmerking dat het
hier wel te vol wordt en &u 'ze' alleen
maar om economische redenen hier
komen. N<ltuurlijk zitten cr ook geluk-
zoekers en l'riminelen tussen. ,\-taar de
meesten hehhen alle reden om Ie vluch-
ten. Als contanpersoon merk je hoe
willekeurig het toelatingsheleid werkt.
Asielzoekers zijn totaal afhankelijk van
de ambtenaar van Justitie. Dat is soms
st:hri]nend. "

Henk Storm; Het blijft
spannend om de discus-
sie aan te gaan. Om te
praten, om te kijken

waar je uitkomt.

De meeste asielzoekers kennen in het
hegin huiten hun contactpersoon geen
Nederlanders. "Door die eenzaamheid
krijg je veel dankbaarheid terug. Te-
gelijk begrijpen veel asielzoekers niet
waarom ik dit werk vrijwillig doe.
Iemand vroc~ me: 'Ik hen geen gast van
je, geen vriend, geen!andgenoot, waar-
om span ie je dan zo in?' Vrijwilligers-
werk vinden ;{' \"tecmd. Als ik dan
vraag om iets voor Humanitas terug te
doen, is vailk Je eerste reat:tie: 'Wat le-
vert het op?' Dat vind ik moeilijk en te-
gelijk realiseer ik me dat die cultuur-
verschillen niet 7.0maar uitgewist kun-
nen worden. Na een tijJje neemt dat af
en zie je asieLrnekers at:tief worden, zo
komt het vrijwillig huishewek hij
ouJere Groningers nu vootzit:htig op
gang. De asielzoeker kan l.ijn taal oefe-
nen en de oudere heeft wat ge7.el.
schap. "

Grenzen ontdekt

"Ik heh hier veel geleerd, over cultu-
ren, karakters, godsdiensten. t\-tijn
mensenkennis is enorm toegenoml'n en
ik heb mijn eigen beperkingen bl,ter le-
n:n kennen. In het begin dacht ik dat
elke asidl.oeker een perfect mens was,
ik had een hed naief heeld. Maar ze
kunnen net zo racistisch en bevooroor-
deeld 7.ijll als NederianJers, Ik heb
vooral moeite met fundamentalisten
die meteen roepen: 'Ik maak die veilt
dood'. Aan zulke woorden wen ik niet
rn daar wil ik ook niet aJn wennen,
Dat moeten Ie niet tegen mij zeggen.
Of Je misverstanden over de westerse
vrouwen die 'er zelf om vragen'. Dan
blijf ik mijn t:ultuur uitleggen, dat een
vrouw l.e1f beslist, ook als ze naakt
rondloopt. Hl,t blijft spannend om de
discussie aan te gaan, om te praten, om
te kijken waar je uitkomt. Maar het is
soms ook gewoon gezellig, lekker kla-
verjassen in de inloopruimte."
Soms hetrapt hij zit:h op een aversie te-
gen hepaallie nationaliteiten: ""Dan
dwing ik me7.clf om alen te zijn, om elk
individu toch open tegemoet te treden,
om niet te oordden op hasis van er-
varingen met anderen. Tolerantie is
makkelijk in theorie, maar het gaat er-
om het in de praktijk waar te maken.
Niet alleen zeggen uat alle meIlSen ge-
lijkwaardig l.ijn, maar er ook naar han-
dden. Door dit werk hen ik tegelijk
toleranter geworden en heb ik mijn
grenzen olltllckt. En zie ik scherper
mijn eigen raIionde Friese onderwij-
lcrsmentaliteit. "

•
Wic vrijwilligerswerk wil doen bij Hu.
manitas ten behoeve van asielzoekers
in vcrschilIende steden in Nederland,
kan contact opnemen met hel landelijk
bureau van Humanita~, 020- 6262445.
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De Humanistische Omroep Stichting (HOS)

Voor
•wie

ons
wil

De zendtijd van het Humanistisch Verbond werd in 1995 met
vijftig procent uitgebreid, omdat het Commissariaat voor de
Media de argumentatie van de HOS - die de uitzendingen
van het Humanistisch Verbond verzorgt - redelijk vond .
Deze bcrusue op twee pijlers: de humanistische stroming
is een belangrijke en groeiende stroming in de Nederlandse
samenleving en de hoeveelheid zendtijd van het
Humanistisch Verbond is in het uitdijende media landschap
ontoereikend om het humanisme te venegenwoordigen.
Vanaf 1 september heeft de HOS gemiddeld drie uur radio
pcr week (op maandagmiddag en -avond) en drie kwartier
televisie (op donderdagavond).

•oren en Zlen,
Op radio
Iedere maandag op Radio 5:
IJ.OH - 14.00 uur
Hel voordeel van de twijfel
Een tOl nadenken stemmende docu-
mentaire.

14.02 - 15.00 uur
Boven het Dal
(Live)interviewprogramma met gasten
die in hun leven nog plaats hebben
voor idealen.

17.45 -IH.OO
Kwartier humanisme
3x per maand, programma over de hu-
manistische beweging.

In de schemer
Het culturele programma in de voor-
avond, met:

21.02-21.45
De Verbeelding
Programma over hoeken en schrijvers.

21.45 - 22.00
Het radioverhaal
Klankbeeld gemaakt door jonge pro-
grammamakers.

Op televisie
YDY
Voor het zesde seizoen een reeks docu-
mentaire-achtige programma's voor en
over jongeren van vijftien jaar en ou-
der. Niet per definitie loodzware, wel
altijd serieus genomen onderwerpen.
Dit seizoen onder andere over:
Twee Rotterdams-Antilliaanse meisjes
wier leven vom een helangrijk deel
draait om het jaarlijks Caraïbisch fes-
tival.
Jonge kunstschilders die al hun geld en
(vrije) lijd spenderen aan de schilder-
kunst.
Een hoogbegaafde jongen die is onder-
gedompeld in de wereld van de video-
games.
De vreemde, intrigerende wereld van
autisten.
Mensen die zich op jonge leeftijd met
volle vaart ergens in hebhen gestort en
later moesten erkennen: op té jonge
leeftijd.

Drama
'De keuze', dat is het thema van de dra-
maserie die de HOS samen met het
RO-theater maakt. Elk moment kiezen
mensen, soms zijn het cruciale beslis-
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ze ons prikkelt:"n en uitdagen om
nieuwe betekenissen aan de werkelijk-
heid re grven. Dat is iets waarvoor
radio en televisit:" hij uitstrk geschikt
zijn
In deze tijd is het volgl.ns Kees Vhun-
dercn voor een humanisrischr omroep
niN moeilijk om z.ich Tl' profileren: "De
HOS is niet gebonden ,lan kijkcijft:"rs
en heeft gren laSt van de moordende
concurrrntie. Zij is in de gelegenheid
om zil.h cOllsl'quent te richten op in-
houd cn kwaliteit. Daarmee bedoel ik:
het brengen van originele visies, door-
leefde, integere ervaringl'n."

ideaalbeeld. Ik wil juist die eigenheid
laten zien, al die individu.tjes." Pro-
grammamaker Eveline van Dijck pro-
duceert YOY - de naam is een creatieve
verbastering van 'choice' - vanaf het
begin en z.e is nog steeds gehoeid door
het resultaat: "Jongeren richten zich
vaak erg naJr groepsnorml'n, maar als
je ze persoonlijk henadert, wezrnlijke
interesse voor ze lOont, dan z.ie je hoe
open ze zich kunnen opstellen, dat is
fascinerend. Dan hliikr dat ll' w veel
dingen doordenken, zo veel zirn rn dat
zo gord onder woorden kunnen bren-
gen. Dat vind ik een van de mooiste
dinl'en. Ik leer er nog steeds zelf van."

singen, soms kleine stapjes. Uitzending
van de \'ijf (los,mande) dekn vanaf 23
novembrr.
I. Oud
Vier acteurs, dl' tachtig voorbij, H,rtd-
len elkaar en het publiek over de ver-
wachtingen uit hun jru"d en over de
wapl'nfciten in hun !even .. \laar naar-
mate hun verhaal vordert, zakt het de-
cor in duigen en komen ze steed, meer
met !ege handen te staan.
2. Kleine kinderen huilen niet meer
Een moeder wil niet dat haar kind
sterft met hulp van de medi,che staf in
het ziekenhuis, maar neemt zelf de ver-
antwoording.
3. Tuig
Jongrns aan de rand van de maat-
schappij, grof in de mond, alles laat
hen Khijnbaar koud. Tot cr iets ge-
beurt dat hun levens uiteenjaagt.
-I. In de hezemkast
Zij is oud, maar niet te oud om haar ei-
gen huishoudinkje te runnen. Tot ze
haar been hreekt. ~Iaanden ligt ze in
her ziekenhuis, eerst op zaal, maar
langzaamaan we~eschoven naar een
piepklein kamertje. Ze wil 1.0 snel 010-

gdilk naar huis, maar de dokter, Je
hoofdverpleger en dl' psycholoog ko-
men langs: heeft II al over eurhanasie
nagedacht, voor als ht:"tz.over is?
5. Jr leeft omdat je gt:"boren bent
De moeder van een journalist leefde in
de oorlog in Oo,tenrijk. Ze zat nil,t in
het verzet en z.e was gren heldin. De
won heeft zich altijd dir ene vraag ge-
steld: waarom heeft mijn moeder niet
voor verz.et gekozrn? !lij interviewt
zijn moeder.

En \'erder
D,larnaast staat nog een lange rt:"eks
documentaires op stapel en incidenteel
worden op woensdag ovt:"rdag hoogte-
punten uit vorige ,eizoenl'n opllleuw
uitgez.onden.

Casst:"tTes vall radio- en televisiepro-
gramma's ûjn Tl' bestellen bij Je HOS,
trI. 035-6284689.

Onder het motto 'een geluid zegt meer
dan duizrnd cijfers' maakre Kel's
Vlaanderen de afgelopen tien jaar een
groot aantal hoorspelen en doeumen-
raires. "'ne tijd van de grote waarheden
en ideologisl"he lq;irimaries is voorbij.
De wereld blijkt niet maakbaar door
God, door een groot idee, maar e~.en-
min door on~l:elf. De tijd is aangebro-
ken voor her ~'errellen van 'kleine' \'Cr-
halen, persoonlijk belrefde werkelijk-
heden. \X'e moeten weer mytben en
sprookjes durven "ht:"ppen - maar nu
in het volk he,ef dat hrt mythen en
'prookjes ziln, en dat het erom gaat &u

Dl' 'bood,chap' van YOY is volgl'ns
[vcline van Dijek dat het laat zien op
welke mania jongeren keules maken
en hun kansen pakken: "Hoc ze niet
willoos hij dl. pakken gaan neerzitten
als hen il.ts overkomr maar er hun ei-
gen draai aan geveII. YOY gaat in re-
gen de slaehtoffer- en lelfmeddijdt:"n-
cultuur; door onder ogen te zien wat t:"r
in jt:"leven gcbeurt, kun je .t hdt wet:"r
inl'igcn handen nemen. ~
"Jongl'rrll, ook de grote binken, heh-
bl'n toch vaak een negatief zdfbecld.
En dat wordt gevoed door reclame en
commercie, die le hl.t gevoel geven dat
Zl' tekort ,chieten ten opzichtt:" van het

De 'kleine ver-
halen' van radio-

maker Kees
Vlaanderen

Te/evisie-
maakster Eve/ine
van Dijck over
eigenheid

SPE:CIALE: JUBILEUMUITGAYE 9 ""''''''''IBT



Voorzitters Humanitas & Humanistisch Verbond

Twee vcrcOIgtngcn, twee
culturen, twee voorzitters:

George Brouwer (op de
foto rechts) en Pau} Clitcur.
Een gesprek over inspiratie,

samenwerking en de toekomst
van de humanistische beweging.

George Brouwer is gedeputeerde vour
de Partij van de Arheid in Zuid-Hol-
land. Zijn humanistische inspiratie is
op de middelbare school gewekt door
hevlogen leraren. Belangrijk was hoe
ze met memen omgingen, ruimte gaven
voor meningsvorming én onderstt':u-
oing om die mening te vormen. In zijn
studietijd werd hij politiek actief, tien
iaar geleden werd hij vanwege zijn or-
ganisatorische \'aardighcdcn als VOOf-

zitter gevraagd bij Stichting Humanitas
voor ouderzorg in Rotterdam. Zijn be-
trokkenheid wortelt in het 'doen', het
oplossen van problemen.
Paul Cliteur dnçeert filosofie en rech-
ten aan de universiteiten van Delft en

Leiden, en is sinds twee jaar voorzitter
van hd Humanistisch Verbond. Zoals
het een filosoof betaamt, ligt her start-
punt van 1_ijn humanistische engage-
ment in de boeken. Toen hij op achtt-
tienjarige leeftijd in de Eerste Neder-
landse Systematische Encyclopedie de
lemma's over De Vrije Gedachte en hu-
manisme las, vodde hij een schok van
herkenning. Vanuit zijn streven om het
gedachtengoed van de humanistische
beweging breder op te tuigen, raakte
hij steeds verder organi'iatorisch be-
trokken.

Paul Cliteur: "Het Humanistisch Ver-
hond heeft zowel een intellectuele als

een sociaal-nlaatschappelijke missie.
Wc houden ons bezig met levensover-
tuiging, met verdiepen, verbreiden en
verdedigen van her humanisme. Maar
in onze heginselverklaring staat ook
dat het gaat om het creëren van een
samenleving waarin rechtvaardigheid,
vrijheid, eigen verantwoordelijkheid
een plaats krijgen."

George Brouwer: "De inspiratiehron
van Humanitas is glohaal gesproken
hetzelfde, het gaat ons ook om zelf ver-
antwoordelijk zijn voor wat je doet en
als samenleving verantwoordelijk zijn
voor de hele samenleving. Maar het
zoek PUnt is anders. Ons zoekpunt is:

amen zoe en
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wat gebeurt er momenteel, wat zijn de
maatschappelijke knelpunten en boc
kunnen we daar wat aan doen? Het
Humanistisch Verbond gaat meer uit
van de levensvisie en komt zo tot
activiteiten. De wederzijdse beïnvloe-
ding is naar mijn idee zeer groot. En
dat is niet georganiseerd, dat komt ge-
wooo omdat mensen hetzij lid zijn van
beide organisaties, hetzij gezamenlijk
dingen organiseren."
Paul Cliteur: "De humanistische tradi-
tie legt altijd sterk de nadruk op het
cultiveren en ontwikkelen van onze
redelijke kant. Rationaliteit is een
norm, hrt is een vermogen waarover de
mens beschikt. Maar de mem kan ook
tot irrationaliteit ontaarden, je hoeft
maar te kijken naar de twee wereldoor-
logen om te zien dat de mens niet on-
der alle omstandigheden rationeel is."
George Brouwer: "Die nadruk op
rationaliteit wil nier zeggen dat emotie
geen rol speelt in onze beweging. De
geëngageerdheid om die maatschappe-
lijke problemen aan te pakken is na-
tuurlijk voor een groot deel gebaseerd
op emotie: wat hier grbeurt kunnen wij
als weldenkende mensen niet laten ge-
beuren."

De samenleving
Paul Cliteur: "De afgelopen tien, vijf-
tien jaar hebben wc een periode gebad
met veel twijfel en scepsis ten aanzien
van de mogelijkheden van levensbe-
sçhouwelijke organisaties; individuali-
sering, fragmentatie, mensen die zi..:h
terugtrekken op hun eigen terreintje,
..:ocoonen, maar ik heb de indruk dat
die ontwikkelingen over bun hoogte-
punt heen zijn. ~lcnsen gaan weer zoe-
ken naar kaders die ze gemeensçhappr-
lijk hebben met anderen."
George Brouwer: "Mijn uitgangspunt
is dat de mens een groepswezen is, in
essentie kan een mens alleen maar be-
staan doordat hij in t:en groep functio-
neert. En ondanks alle verhalen over de
calculerende burger, zie je dat in
Nederland vergeleken met verwante
culturen nog steeds de meeste vrijwilli-
gers actief zijn om de samenleving in

I stand te houden. Wij kunnen nog goed,
aan vrijwilligers komen, al binden veel
mensen zich niet meer voor langere
tijd, maar voor een bepaald prolect.
Dat is een duidelijke verandering, de
tijdborizon gaar meespelen: 'Ik wil me
inzetten voor deze klus, daarna een
tijdje niet, maar als er een andere leuke
klus komr doe ik weer mee.' Net zoals
/ifcrime emp/oyment wordt ook life-
time Hijwilligerswerk zeldzamer."
!'aul Cliteur: "Daar kunnen we op in-
spelen door te laten zien dat je onder
de paraplu van onze organisaties ver-
schillende dingen kunt doen. De ~'rij-

Pau! Clitellr: A1ensL'1l
gaan weer zoekell naar
kaders die ze gemeen-

schappelijk hebben met
anderen

willigersmarkt heeft zoveel lagen. Er
zijn mensen die zicb interesseren \'oor
academiscbe disputen, anderen kiezen
voor wat alledaagsere bezinning. Nou,
daar kun je rekening mee houden. ~
George Brouwer; "De laatste tijd
hamer ik er voortdurend op dar wc
meer aandacht moeten ricbten op uit-
vaartbegeleiding en rouwverwerking.
Bij uitvaarten ga je soms door de vloer
van plaatsvervangende schaamte als de
meneer die ervoor heeft doorgeleerd
zijn cliché\'erh'lal houdT. We kennen
die kilte allemaal, maar we hebben nog
niets dat \'oldoende de troostende wer-
king van de kerk weet te ver~'angen."
Paul Cliteur: "Dat is natuurlijk ook
een enorme klus. Je hebt re maken met
eeuweniJng ge..:ulriveerde rituelen in
een confessionele sfeer. Pas nu zie je
dat mensen wat meer individuele wen-
sen krijgen. De humanistische uitvaart-
begeleiding is een poging om tot een
eigen manier van omgaan met de dood
te komen."
George Brouwer: ".\lensen hebben ri-
tuelen nodig, ondanks alle ratio. ~Ien-
sen willen afscheid nemen van een be-
paalde fase in hun leven. Als je daar
niet goed mee omgaat, krijg je dat later
dubbel en dik terug. De emotie bij zo'n
afscheid moeten we dus niet onder-
drukken, dat is doorgeschoten rationa-
lisme. \'(lij zullen ons eigen antwoord
op die rituelen moeten vinden."
Palll Clireur: "Het is een uitdaging om
rituelen te ontwikkelen die niet ge-
heimzinnig of mysterieus zijn maar die
een psychologische functie hebben in
dat rouwverwerkingsproces. ~
George Brouwer: "Mijn stokpaardje
op het ogenblik is On1bij de ouderen-
zorg de werkzaamheden van Buma-
nitas en het Humanistisch Verbond
meer op elkaar af te stemmen, zaken
als hegeleiding in de terminale fase,

George Brouwer: Mensen
hebben rituelen nodig,

ondanks alle ratio,
Mensen willen afscheid
nemen van een bepaalde

fase in hult leven.

stervensbegeleiding, uitvaartbegeleiding
en rouwverwerking. Nu moeten men-
sen nog bij (V,'eeloket jes zijn. Wat mij
betreft maken we daar één gezamen-
lijke dienst van, waarbij die geestelijke
en die hulpverleningsaspecten duidelijk
worden geïncorporeerd. Er is w'n be-
hoefte aan, en mensen denken er pas
over als ze met de dood worden gecon-
fronteerd. We moeten het gewoon
gaan markeren. Dit hebben wij nog
niet goed georganiseerd en dat moeten
we om de dooie dood nu organiseren."

De toekomst
Paul Cliteur; "\X/aarden en normen
moeten colirctief worden gedragen.
:-';iet alleen de individuele burger of de
overheid kan die dragen, maar burgers
moeten dat doen middels organisaties.
Dat is te lang in confessionele handen
geWt'est, het hele middenveld was hun
terrein. Op het gebied van maatschap-
pelijke hulpverlening en zingevings-
vraagstukken gaan we toe naar een pl-
uriforme samenleving, met meerdere
collectieve identiteiten. \'(lat me voor
ogen staat zijn twee taken van het
Humanistisch Verbond: enerzijds dat
brede algemene ideaal van humanisti-
sche basiswaarden hooghouden en
anderzijds onze eigen plek uitdiepen."
George Brouwer: "Wij zijn niet neu-
traal, wij werken vanuit geinspireerd-
heid, boe wij vinden dat mensen tot
een goed bestaan kunnen komen. We
moeten niet alles onder de grote vergrau-
wer van neutraliteit gaan gooien in Ne-
derland, alles hetzelfde. Dat is de dood
in de pot van zingevingsvraagstukken."
Paul Cliteur: "Een belangrijke taak van
het Humanistisch Verbond is het debat
en de reflectie over de bumanistische
uitgangspunten levend te houden.
\'(Iant dat is tenslorre de identiteit, het
specifieke oormerk dat al die organisa-
ties als Humanitas, HIVOS, HVO,
HOS delen. We willen de bezinnings-
activiteiten in één cemrum gaan onder
brengen waarin we nadrukkelijk samen-
werken, zodat een duidelijker beeld ont-
staat over de humanistische beweging."
George Brouwer: "Dat centrum levert
hrandstof, ammunitie om de discussie
op gang te bouden over wat het huma-
nisme is. :\1aar het centrum gaat niet
de bumanistische tien wetten van ,\lozes
vaststellen, dat wu ik ook heel onge-
zond vinden. Het Humanistisch Ver-
hond en Humanitas zijn instellingen van
debat, we zijn zoekende instellingen."

•
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"Afscheid nemen is al zo erg, probeer het tenminste goed te
doen", zegt uitvaanbegeleidster Hilde van Vlaanderen.
"Een nabesta~lnde zei onlangs tegen mij: 'Het lijkt wel of je
hem denig jaar hebt gekend, zo was hij precies'."

niets van de overledene, heb geen ge-
schiedenis met hem, ik kom niet aan-
I_enen met 'ja maar'. Wat ik in te z_etten
heb is: luisterrn, me snel goed inleven,
een tol."spraak schriivcn, vorm gn'cn
aan wat ik hoor, Een nahestaande zei
onlangs tcgen mij: 'Het lijkt wel of je
hem dertig jaar hebt gekend, zo was hij
precics.' Ik dacht: dat wist ik niet, ik
due het alleen met jullie verhaal. Jl."
moet oog voor detail hebben. Ik vraag
altijd naar gekkighrden, streken van de
oH,r1edenr. Dan leven mensen op: 'Pa
liep altiid in een driedelig pak.' Pret-
oogjes. 'Zelfs op \'akamie, in Turkijl'
op de boot had ie ecn driet-lclig pak
aan.' Karakteristieke dingen van men-
sen zijn vaak 1.0 charmant en zo trom-
tend ...
Steeds vaker vragl."n mrnsen niet aUren
om een toespraak maar om de begelei-
ding van dl' uitvaart. "Ik kwam bij een
gezin met elf kinderen, waarvan de
oudste dochter z_elfmoord had ge-
pleegd. Ze lridrn: 'We zijn zo kwaad
en z.o verdrietig, maar we 7Ullen goed
afscheid I1cmrn met z'n allen.' Ik heh
een draaihoek gt;:maakt. Naast de jong-
ste zus gestaan, om het van haar over
te nemen als ze niet meer kon. Even een
hand op haar rug hlrek genoq::."
Heel af en toe maakt ze kennis met de
betrokkene als hij of zij nog tref!.
"Vorig jaar een vrouw. Ze heeft ml."
verteld wat ze n'rteld wilde hehben.
Op de uitvaart krreg haar dochter via
mij ren groot compliment. Latrr zei ze:
'Ik vind het moeilijk dat ze dat nooit
tegen mij heeft pp.egd, maar ik hen
to<;h hlij dat ik het via jou nog tr horen
krijg.' Het is maar heel weinig mensen •.
i::egevrn om op tijd de dingen tegen el-
kaar te l.eggl."n."

• •er ZI n

••

leder afscheid is ook een confrontatie
met andcr afscheid, met l'erder verlies,
met je l."igt;:n dood, zegt Hilde van
Vlaanderen. Op de cursus uitvaartbe-
geleiding van hrt Ilumanistisch Vcr-
hond moet il'derren zijn rigen in me-
moriam schrijven en voorlezen, "Bijna
niemand houdt daarhij zijn ogt;:n echt
droog. Je gaat dwars door je eigen ver-
dril.t heen." De cursisten IlIoerrn als
odening ook hun eigen uitvaart rege-
len. "Eén cursist z.ei: 'Ik regel niets.
Laat mijn vrouwen kinderen het maar
doen zoals zij het willen, want zij moe-
ten ermee verder.' Dat zal ik nooit ver-
gl'ten. De nahestaanden moeten re-
spect hebben voor de overlrdene, maar
omgekeerd mOl."tdl'gene die gaat ster-
ven ook de nabestaanden rcspecteren.
En ik vind dat over jr graf heen willen
rl'gerrn - en dat geheurt v,lak - niet van
respect getuigt."

Oog voor detail

Het humanisme speelt voor !lilde van
Vbanderen tijdens uitvaarten op de
achtrrgrond mre. "Als mcmrtl er niet
om \'fagen kom ik nier met een bezin-
nend filosofietje. Ze willen geen preek,
dus ze willen ook geen humanistische
preà. Ik zeg in mijn toespraak wel al-
tijd dat ik Hiiwilliger hen van het
Ilumanistisch Verbond, zodat memen
weten waar ik vandaan kOTlT."
Ze hegell."idt gcmiddeld ~~n uitvaart
per maand. "Vanaf het moment dat ik
via hl."t centraal mc1dpum dl."vraag op
mijn bordje krijg, zinrTl die mellSrn tot
na de plechtigheid in mijn hoofd. Ik ga
naar ze toe en laat ze hun verhaal doen.
Mijn normen, mijn le\"rll bat ik thuis,
daar hehben mensrn geen boodschap
aan. Ik hen niet hedreigend, ik weet

Eigen uitvaart

Zelf heeft ze de dood van dichtbij mee.
gemaakt. "In 1985 verloor ik een stief-
broer. Het laatstt;: halfjaar heeft hij bij
ons in huis gl."w()()lJd. TOl."n heb ik ge.
leerd dat je ook goed afscheid kunt nl,"
men, zodat het waardig is en past hij ie.
mand. Ik heb nog nooit zoveel mensen
zien huilen met z'n allen en niemand
vond het gek. Uiteindelijk zaten wc aan
de borrel herinneringen op tl' halen. ~

"Drie jaar geleden werktr ik als direc-
teur van rrn hejaardenhuis en maakte
veel uitvaarten mee. Op l'en keer, we
reden remg in de auw, zei een verzorg'
ster: 'Wat is het toch erg als niemand
iets legt.' En ter plrkke besloot ik: w-
lang ik hier hen, geheurt dat niet nwer.
Ik wek iemand of ik \'faag dl.' familie
of ik zelf iets mag zeggen. Dat heb ik
grdaan, hel"I illtuïticf.~ In haar Nij-
meegse huis Vl.'rtelt Bilde van Vlaande-
ren (44) over haar huidige werk als
manager in de thuiszorg, haar studie
gerontoIogil." en vooral over ha,u vrij.
willigerswerk als humanistisch uit-
\'aarthegeleidster. ~Op de hegrafenis
van een buur\"fOllw waren wc met zijn
vijven, Ik dacht: heb je daarvoor gl."-
leeM, dat cr \"ijf mensen op je begrafe-
nis zijn en niemand die iNS zegt? Dát
hesd drijft me om dit werk tr doen. Er
is verdrirt, er is woede, t:r is blijdschap,
laat het er zijn. Afschrid nemen is al 1.0
rrg, probeer het trnminste goed te
doen. Ik herinner me een echtgrnoot
die helemaal voorover hing, kapot, en
die gedurende de crematie steeds lTH.'er
rrchtop ging zittl.'TI.Je zag hem grol."ll."fi:
dat was zijn vrouw waarovrr ik in mijn
toespraak vertelde en iederl'en mocht
het wt;:ten."
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Geen uitvaart. ~een o\.erleden ••.•geen
familie is h••.tzelfde. En er l.ijn zoveel
soorten verdriet. Daaraan mort een
uitvaartbegeleider op een of andere
manier rrent doen. "Soms zie je een
kind enorm verdriet hebben om zijn
vader die het hem bar moeilijk heeft
gem'lakt. Dan denk ik: hol' zit dit ver-
driet nu in elkaar? Het voelt ab een
ander soort verdriet: als verdriet om
wat er niet geweest is, om d••.onbereik-
baarheid van de vader. Doorvragen
doe ik puur op mijn gevoel. Als memen
zeggen: 'Dit mag niet gezegd worden',
laat ik het daar meestal bij, maar soms
Zl'g ik: 'Vinden jullie hrt goed als ik
prob ••.er er toch iets van te verwoor-
den?' Bij een afscheid moet je mild ûjn,
je bent cr om tr troosten. niet om een
oordcd over dl." O\'erledenc te \"ellcn.
.\-Iaar als het moeilijk is geweest, moet
je dat ook niet ontkennen, Het gaat om
de balans. AI" mmscn het gesprek en
de toespraak als troost ervaren. Jan
heeft het zin gehad. Een uitvaart !lege-
leidl'n neeft alles te maken met dienst.
baarheid. lhr klinkt hartstikke ouder.
wet,. maar daar draait het wel om." •

\Vilt u humani"ti'ich uit\'aarlbegeleider
worden, dan moet u een (ursus \'olgen
van twee weekenden en daarna een
slageperiodc doorlopen. Informatie en
aanmelding bij de regionale werkgroep
in uw buurl. Het lelefoonnummrr is te
\'Crkrijgen bij het se(retariaat Vereni-
gingszaken van hel Humanistisch Ver-
bond, tel. 030-2392 129.

Ik was zeer opge-
lucht dat het niet
zo maar voorbij
hoefde te gaan
Eil/d j<llIU,lri(lI'erleed de moeder
t'all \Vim VeIlIleer (46). Sinds eell
half jam' was ze ziek. Da,l1l'uor
/Md ze altijd op zichzelf gewoolld,
mim tll'illfig ja,tr als wedlm't'. Zt'
is 87 gewordell. "Ze was lid l'<lll
(XII crelll"tiel't'rt'lIiging, wallt ze
zei altijd: 'Ik willliet dat de Il'or-
mell ,lall me vrete,,'. Vertier had
ze al/een et'/I lijstje 111I't/lamelt wit'
er mochtelI komelI e/l op eell {nief-
je stOIllJd.lt ze tl,tt liedje l'Iml\-lie-
ke Tdkalllp wiMe '\V"arf't'ell,
ll'a"n'Oor' en geell adf'erlentie i'l
de krant. ik zou ('est willell dat ie-
malld iets ZOIi zeggell, maar ik
wist /liet wie. A-lijll 1/weder kwam
flit 1,'1'11socialistisch gezill, IIII/n
{,<tderWl/SlJen'OI7",J.
Ik bell 'lIiks'. je ûet stee,ls meer
uitlJam1e" waar "iets gebeurt:
zaaltj •• ill, liedje spelelI ell it'der-
een loopt weer weg, ,','Cse/ijk t'imt
ik dat. Of je krijlfi zu'/l .tlgeml'l'II
{'erhaal dat IIiets /liet tie Ol'erlede-
lIl,' te Jlwkell heeft. afsdJltU'dijk.
Ik b.'11enig kind, dlls als ik /liets
(leed, ZOII er lIiets .~ebt'llrell. ,\1,lar
ik wist ook dat ik het ;:;:elfuiet
kOll, Via tie lIiWaartmllleml'mer
kwam ik bij het meMllllllllller val!
het Hm/lilllistisr:/, Verlu)//d te-
recht. Zu is llilde 1'<lI1Vlaamleren
bij me gekumell. Ik was zeeropge-
lucht tlat !Jet "iet zo maar I'oolbij
/lOet'le tt' gaan. Ik IJeb eell pa,lr
IIftr IIft't I!iMe gel'raat, OlJerhet /1,'-
l'en V<lllmijn moeder elI hoe ik
IMar zag.
Dat IJijmet HiMe 1'.111 Vla,mden'1/
over zijll IIUJederkUil pratelI, ht'l,{t
hem geholpell IJet t'er/h's te fler-
Il'erkell. "je ;:;:iter toclJ {vI mee e/l
tlmt lIIag je er IIrt'n met iem<llld
ut'er kieN/eli. D,lt is hartstikke
{ijlI. Het is el,''' l'OrIll!',UIIJulp die
je lIiet l'ent'ac1JtelI zo llliIar krijg1,
jt' krijgt pan het Hlwl<ll/istisclJ
Verlllll/lt I'eel meer {">gripd<llIP.l1I
et'II kerk efl jt' IlOeftniet "ClISlid te
;:;:ijlI,geen t'Oor-W.lt-l1uul1-wat-
prinei/Je.
Oper de dag 1',111IJecrematie zegt
Wim Vel7lleer: "Ik IJt'rimler me ('r
lIiet zo lWel t'<lII.je ollderg<l<lt
zoiets todJ i" 1,'1,'11roes. Ik weet nug
wél dat ik m" goed kOIlht'rkellllell
ill1Jer{,{'dM,tIt'<lllHihil'.
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Kinderopvang

Een vliegende start
in het leven

"We zijn wc nog steeds pionier, ook al
behoren we tot de groutste en oudste
organisaties voor kinderopvang in Ne-
derland",lcgt Ingrid Bordcwijk, team-
leidster van het Humanitas-kinderdag-
\'crblijf OJiie B. Bommel in het Noord-
hollandse Heiloo. Er is iets speciaals
aan de Humanitas kinderopvang, vindt
ze. "We zijn absoluut niet bureau-
cratisch, dat is misschien het kenmer-
kende. Steeds meer mensen hebben bij-
voorbeeld flexibele werktijden, daar-
om experimenteert een aantal van onze
instellingen nu met flexibele openings-
tijden. Een ander kenmerk is: we wcr-
krn niet 7.0 grol'psgewijs, daar 7-ijOde
kinderen nog te klein voor. We laten
heel veel vanuit de kinderen zelf ko-
men. \'\-'aar ze 7.elf mee komen, daar
spelen wc op in. Wc zijn geen school,
kinderen moeten hier nog vrij zijn in
wat ze wel en niet willen, Er zijn ook
kinderdagwrblijven die een veel strak-
kere dagindeling hebben. Soms horen
wc: ze neemt nooit een plakwetkje mee
naar huis, hIaar die werkjes zijn vaak
helemaal doorweekt of de kindert:n
hrbben ze verscheurd. Wij vinden het
niet belangrijk wat ze meenrmen. ons
doel is niet een resultaat, maar het ple-
zier in het werk zelf. Zolang je ouders
maar uitlegt met welke redenen je keu-
zes maakt, gaat het eigenlijk goed."

G a st 0 ud e re ent ra I e

In het kleine Heiloo loopt dr flexibele
opvang - ook de buitenschoolsr op-
vang' via de gastoudercentrale van
Humanitas, Ingrid Bordewijk is tevens
consulent: "De opvang kan in principe
24 uur per dag en ook in hrt weekend.
De merste ouders brginnen met een

11lgrid Hordewijk: Ze
lere11 dat het levell leuk
is. dat ze er zelf wat
aan kunnen doen

waslijst aan wrosen, maM uitrindclijk
komt het altijd op êên ding neer: als ie-
mand maar lid is voor mijn kind."
Ze vindt het een voordeel om bij een
grote organisatie te werken; "Het is
spannend: meegaan met je tijd, nieuwe
ontwikkelingen oppikken. De Huma-
nitas-kinderopvang is rrn club die
\laak bet voortouw nremt." Dr laatste
tijd duikt in de sector de vraag op of de
kinderopvang niet te beperkt is, omdat
ze zich tot nu toe HlOral toelegt op het
bieden van een veilige plek. Humanis-
ten vinden dat kinderopvang zich moet
ontwikkeJrn tot een pedagogische in-
stelling waar aanvullende opvoeding
wordt geboden. Ingrid I1nrdewijk:

"\'('e laten ons nu inspireren dnor nieu-
we ideeën over kinderopvang van de
Itali,lan Loris J\lalaguzzi uit Re~io
Emilia." In deze pedagogiek draait het
om 'De honderd talen van kinderen':
kinderen kunnen hun grvoeJens, ge-
dachten en ideeën op talloze manieren
uilen. Het is aan volwassenen om een
stimulerende en inspirerende omgeving
te scheppen waarin kinderen hun mo"
gelijkheden kunnen ontwikkelen. "Ze
leren dat het In'en leuk is, dat ze er zelf
wat aan kunnen doen", zegt Humani.
tas-pedagoog ~fargot ~leeuwig, "ze le-
ren \'an jongs af aan 1.ich op een heel
eigen manier uit te drukken en dat ze
daarover kunnen communiceren. Zo
krijgen kinderen erJl vliegende start in
het leven." En dat staat de Humanitas-
kinderopvang precit:s voor ogen.

Hu manitas-kinderdag\"erhlijven
-gasIOudercentrales zijn cr in heel
derland. Voor informalic: 5tic
Kinderopvan~ Humanitas, t
572979
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Vriendschappelijk huisbezoek

Cor,,"}'Ven'oort
cn Ria Kuipers IJall

de I'urmere/ldse
bezod:gruep

Ik ben niet

"Ik mag dit werk ontzettend graag doen, het is prettig als je
een klankbord bem", zegt Ria Kuipers van de bezoekgroep.
\Vekclijks bezoekt ze mevrouw Weiland die zegt: "Wc noc.
men elkaar gewoon bij de naam. Dat mevrouwen hoeft niet."
Coürdinatur Curry VCf\'oort hoort het glimlachend aan.

meer helemaal
alleen

Vijf jaar geleden is mevrouw Weiland
(1922) met h,lar vriendin inl'urmerend
komen wonen. Ze zit bij het raam van
de fbt in haar fauteuil en kijkt uit op
andere flats, op grawelden en hoom-
toppen. "Vijftien jaar hen ik met haar
omgegaan en afgelopl'll herfst zat ze in-
eens dood in h,laT stoel. \X'ar ik IOro al.
lemaal heh meq;emaakt. Als ik l'ell
vrouw Z<lgdan zei ik; 'Dag meneer.' Ik
ben enig kind. een 7uster heb ik ook
niet, ik ben helemaal alleen. Toen
kwam mevrouw Vervoort. ~ Corry
Vervoort. coördinator vriendschappe-
lijk huishezoek van Humanitas Pur-
merend. en ook al begin zeventig.
lacht; "U was helemaal in Je war. Hij
het eersTe tdefoonrje vroeg u; 'Komt u
bij mij wonrn of ik hij u?'~ f\levTOuw
\l;'ciJand krijgt nu wekelijks hcwck
van vriJwilligster Ria Kuipers. "Ik he-
dank u dar u dil' lie\'C Ria aan mij heht
gegev('n~. zegt ze regen Carry Ver-
\.oort.
Ria Kuipers glimlacht. Ze woont ook
vijf jaar in Purmerend. "Ik las een arti.
keltje over de bezoekgwep. Dat kek
me ontzettend leuk. Ik heh in een
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humaniMisch \'Cr-
wrgingshuis ge-
werkt tot ik werd
afgekeurd. Ik be-
zoek nu wekelijks
twee mensen. En
eens in de maand
komt de bezoek-
groep bijeen, dat is
altijd heel gezel-
lig. ~
~levrouw Weiland
vertelt: ~Ik kom
van Haarlem van.
daan, echte Haar-
lemse lucht. Ik heb
23 jaar bii drukke-
rii Enschedé ge-
werkt, bankbiliet-
trn nakijken. ~har
er kwamen nieuwe
machinl"S, het moest
af, af, af. Op miin
49ste ben ik afgr-
keurd. ~
"Ik kom niet bui-
ten, ik wert de weg
hier niet. Er schijnt
iets verderop een
mooi oud stadje te
liggen. ~ Ria Kui-
pers legt uit dat ze
op het centrum van
Purmerend doelt.

.\kvrouw Weiland lijkt \'Crh'lJsd en
vervolgt: ":Odet mijn vriendin ging ik
up maandag en donderd'lg naM Je
supermarkt. Vroeger gingen we ook
wel op vakantie, met groepsrei7en. \X'e
hqJraatteJl alles met elkaar. Nu komt
er eens in de weck iemand boodschap-
pt'n doen. Er komr iemJ.nd schoonma-
ken en eten krilg ik van TJ.feltie Dek-
Je. ~

Er wat van maken

"Het is stil hier. Ik zet 70 \.eel mogelijk
de tv aJ.n, dJ.n heb ik een bectie lrven
om me hl'en, dat is helangriik. I'unelrn
doe ik ook graag. En ik Iers de Privé,
Story, 'X/eekend. want ik moet [Och een
bt.'t.'tje op dl.' hoogtr blij\.en. Een wasje
doe ik zelf, ik moet de bakjes van
Tafeltje Dekje schoonmaken, de plan-
kn water geven, ik loop wat hrrn en
weer duor de flat, want ik mort ook
een beetje lenig bliiven:' Zr lacht. "Je
moet er zelf toch wat van maken. Het
is moeilijk om COntJ.U te m'lken met de
mensen." Ria Kuipers zegt: "Als lwt
weer mnoi blijft, gJ.an we eens wandt.'-
len in Je huurt. ~ .\lcvrollw Weiland

Carry Vervoort: 011S

motto is: laat mensen
in hUil waarde. Wat ze
hUil hele levell hebben
gedacht, gaan wij ze
niet meer afpakken.

aarzelt en legt dan: ".\{isschien kun-
nen we n'n keer het grJ.f \.J.n miin
vriendin bezoeken. ~ RiJ.: "Dat komt in
orde, mijn man rijdt ons er wel heen.
Ziet u, het gaat toch J.I hartstikke
gued? We drinken samen een kopie
thee, hespreken dingen van de tv. U
zou alleen nog een radio mueten ko-
pen, dat is prt'nig om naar te luiste-
rcn.~ .\tevrouw Weiland: "Ik kiik te-
genwoordig ook al naar het nieuws.~
Ria knikt goedkeurend. Ze vertelt: "Ik
mag dit werk ontlettend graag doen,
het is prettig als je een klank hord hent.
.\lensen kiiken naar jr uit, dat stredt
ook ieeer.~
.\tevrouw \'('eiland: ~Ik hen niet meer
hc1em,lal alleen. \X'e noemen dkaar ~e-
woon hii de naam. Dat mevrouwen,
dat hoeft niet. Je kunt met elkaar prJ.-
trn. Ik neem ook wel din~en van haar
aan .

Eens per week
Coördinator Corry Vervoort hoort het
gc~prek tevreden aan. Later hii haar
tbuis zegt ze laconiek: ~Tien jaar gele-
den is mijn man gestorven, toen ben ik
bii Humanitas gegaan. Het was een
soort therapie. Ik ben een regeItame, ik
mag graa~ urganiseren. ~ Alle telefoon-
tjes kunK'n bil haar binnen. Haar stoel
staat pal naa~t de tdcfoon.
Dl' bezoekgroep bestaat hijna acht jaar
l'n heeft vijftien vrouwen en viif man-
nen. tussen de twintig en tachtig. "\Vij
kOffil'n alken bij mensen om hun ern-
zaamheid te verlichten, een praatjr te
maken, een kopje thee te zetten. Ieder
v'uh dat up zijn ei~en manier in. Een
van unze vriiwilligers - een gepensiu-
net.'rJe politiemJ.n - vult formulieren
in, doet allerlei karwei ties. Hii heeft zo
vier, viif adresjes en loopt zich het vuur
uit de sloffen. De een zegt: 'Ik ga niet
wandelen, daar houd ik niet van: Een
ander doet nicts lievcr. Ollle cis is dat
vrijwil1i~ers hun mensen eens per week
bezueken.
Af en toe schrijf ik iets in de krant in d•.•

trant van: 'Zulang u kunt lopen en ge-
zellig ptaten, kunt u bii de bezoek.
groep werken als vrijwilliger.' Er zitten
allerlei mensen in de groep, chique
dames en gewone volksvrouwen. \'('at
ze gemeen h•.•bhen is flat ze wat dieper
over de dingen nadenken, ze h•.•blll'n
een gezond verstand en een goed hart.
Een kwart is katholià, er zijn pro-
testanten bij, ongdovigen en slechts
een kwart is lid van Humaniras. Toch
zijn we wel dl'geliik een humanistischr
vereniging. Ons motto is: Laat mensen
in hun waarde, wat ze hun hele leven
gedacht hehhen, gaan wij ze nu niet
meer afpakken .. ' Klanten komen vaak
op de naam HUlIlanitas af. "Het is zo
gek~, zegt Corry Vervourt, "het lijkt
wel of mensen vooral in regenachtige
werkenden in dat adressenboekje van
de gem"'Cnte bladeren. W'e worden dan
veel geheld, met de gekste vragen. \X'r
krijgen ook vaak tekfoonties van IIlrn-
sen die nit.'t bij ons moeten ziin: iemand
die psrchiarrisl.he hulp nodig h•.•eft, of
net uir de gevangenis komt, vier kinde-
ren heeft en een v.touw die is wegge-
lopen. We proheren altijd door te VCt-
wijl_en. Wc zijn ook een doorgeefluik .
Soms moet ik praten als Brugman om
iemand naar d•.•Riagg te krijgen. Bij die
bajesklant met vier kinderen hJ.d ik het
moeiliik . .\tiin lOon zag m•.•al als een
Kniertje met een pannetje soep over
straat gaJ.n.~ Ze lacht. "Ik ben iets te
laL.hr, eigenliik moet ie ren korstje om
ie ziel houwen als je dit werk dOl't.
Toen ik zevcnrig werd, wilde ik Iller al
mijn vrijwilligerswerk stoppen, maar
mijn zuon zei: 'Dan zit je over vijf jaar
inl'engedoken in een hoekje:~

•
Wilt u vrÎjwilliger worden bii het
vriendschappeliik huÎshezoek \.an Hu-
manitas in uw omgeving of wilt u in-
fOTllhUie. dan kunt u hellen naar het
landelijk burt.'au \.an Humanitas, td.
020-6262445.
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Het vijftigjarig jubileum is ccn mooIe aanleiding om hun

samenwerking te verdiepen. vinden de Haagse afdelingen van
Humaniras en het Humanistisch Verbond.

De beide secretarissen in gesprek over motivatie, Icdcn-
wCf\'ing, cultuurverschillen en humor.

we de Raad voor Levensbeschouwing
en Religie opgericht. Een platform om
goede ~eestelijke verzorging in 7.Îeken-
huil.en en inrichtingen te krijgen, maar
ook een manier om elkaar te leren kl."n-
nen. je moet nu al contact hebben, niet
pas als de vLtm in de pan slaat." Samen
met het Haags Initiatief tt."gen Fascisme
en Discriminatic organiseerde het
Humanistisch Verbond een drukbe-
zocht dehat waaraan ook veel alloch-
tonen deelnamen. Maar de hezoekers-
aantallen zijn niet het belangrijk,te
nJOr Liesheth Talmon: "Bij de thema-
bijeenkomsten over de vechtmaat-
schappij hadden we dertig memen,
maar er werd wel diepgra\'end gedis-
cussieerd. Het gaat niet om een foto in
de krant van een volle zaal. ~
Enige jaren geleden werd het hu manis-
ti~ch vormingsonderwijs op de Haagse
scholen weghezuinigd. Dat onderwijs
wil Zl."terugkrijgen. 1.OWei op lagere
~cholen als voor het middelbaar onder-
wijs. RMt Voskuil wil de komende
jaren het maatschappelijk activerings-
werk versterken en meer allochtonen
als actief kader betrekken bij Humani-
tas: "We In'cn in een multiculturele
samenleving. Dat moet ook binnen je
organisatie bliiken.~

Verbond In Den Haag

•

Liesbeth Talmon: \Ve
hebben alle nieuwe
leden in onze regio

gebeld en uitgenodigd.
MeHsen stellen dat zeer
op prijs. we bléllen
stoelen aanslepen.

ouderen of om kinderen uit achter-
standswijken. Euthanasie lijkt mis-
schien een uitgekauwd onderwerp,
maar wij zijn ermee hegonnen en we
ûjn er nog steeds uiterst genuanceerd
mee bezig. juist in onze verzorgingste-
huizen ondervinden wc die noodzaak
aan den lijve."
Ook de bestrijding van racisme is een
belangrijk thema voor de Haagse afde-
ling van Humanitas. "Op 11 maart-
de internationale dag tegen racisme
van de Verenigde r\aties - organiseren
we al een aantal jaren een 'wl."reldreis'
langs organisaties van culturell' min-
dl'rhl'den. Vanuit het Volksbuurt-
museum in de Schilderswijk vertrekken
stadsbussen langs meer d:m twintig
allochtone organisaties. Het groeir nog
elk jaar, dit jaar gingen er iets meer dan
vijfduizend mensen mee. Dat vind ik
fantastisch. "
Het Humanistisch Verbond heeft meer
be~houwelijke aandacht voor anti-
racisme. Liesbeth Talmon: "Wij spelen
een aanvullende rol. Samen met de or-
gani~aties voor moslims, hindoes, libe-
rale joden en dl."I-Iaag~e kerken hebhen

Platform opgericht
Prakti~he invulling van humanistischl."
idealen, dat is yoor Bart Voskuil be-
langrijk. "Humanitas heeft altijd voor-
opgelopen, of het nu om psychia-
trische patiënten gaat, om Chinese

Interim-manager Bart Voskuil (48) zit
sinds anderhalf jaar in hcr bestuur van
l-iumJniras Haaglanden: ~D()or dit be-
stuurswerk blijf ik op de hoo~te van
maatschappelijke omwikkelingen. On-
ze vrijwilligers cn consulenten lOrgen
dat ik \'cel dichter bij de praktijk zit
dan in mijn gewone werk als onderne-
mer met een eigen adviesbureau met
les mensen in dienst. Grappig is daT
mijn compagnon ook maatschappelijk
actief is, hij cen projecT voor langdurig
werkl07.en." Bart Voskuil komt uit een
humanistisch milieu en hij proheert
ook aan zijn kinderen de humanisti-
sche waarden door te geven.
l.iesheth Talmon (31) is "li..:ht"' Neder-
lands Hervormd opgevoed en Il'erde
het Humanistisch Verbond dertien jaar
geleden via een vriend kennen. "Ik
voelde me verwant met de humanisti-
sche ideeën en ik ben al snel lid gewor-
den. Want een vereniging zonder leden
bloedt dood. Omdat ik hoekhouder
ben, zat ik al snel in de kascontrole-
commissie en werd later een tijd pen-
ningmeester. Nu ben ik het langst zit-
tende bestuurslid en wordt het eigen-
lijk tijd om op fe ,tappen. je voor-
sprong op nieuwe bestuursleden wordt
te groot als je eindeloos hlijft 1.itten. Ik
sluit niet uit dat ik nog l."ensbestuurslid
van Humanitas word, ik ben tenslotte
al lid."

voor stapje
samen

Humanitas & Humanistisch
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Actief werven
Veel plaatselijke afdelingen klagen
over teruglopende aantallen vrijwilli-
gers. Volgens Liesheth Talmon heeft
een afdeling dat zelf in de hand: "Je
mod al:tief mensen mobiliseren. Op
ecn wanhopige oprOl."p in het vereni.
gingsblaadje reageert niemand. Van
hct landelijk bureau kregen we de ge-
gevens van de nieuwe leden in onze
regio. Die hebben we toen allemaal ge.
beid en uitgenodigd. ~lensen stellen
dat op prijs, we bléven stoelen aansle.
pen op die bijeenkomsT. We hebben
geen zielig verhaal gehouden wat wij
nodig hebben, maar we hebben geke-
ken wat iedereen vanuit 7.ijn of haar
werk en achtergrond \"oor ons zou
kunnen en willen doen. Zo hebben we
cr vijfentwintig vrijwilligers bij gekre-
gen." In roual heeft de afdeling Haag-
landen honderdtien vrijwilligers, van
bestuursleden rot mensen die het afde-
lingsblad in elkaar nieten. Humanitas
heeft zeventig vrijwilligers, nog afge-
zien van degenen die uitsluitend de zo-
merkampen voor jongeren begeleiden.
Beide verenigingen leunen nog steeds
overwegend op ouden~ leden. De laat.
ste vijf jaar is het bestuur van de llaag.
se afdeling van het HumanistiKh Ver-

bond erin geslaagd om "jongeren" aan
zich te binden tussen de vijfentwintig
en veertig jaar. "We wen'en anief, zo-
wel bij Parkpop als op de Uitmarkt
staan I,\'emet een kraam. Folders uitde-
len, mensen aanspreken en vertellen
wat je doet. Dat is geen zendings-
werk." Ook Ban Voskuil vindt dat hu-
manisten niet bang moeten zijn om
zich te manifesteren: "Voor ons \'er-
zorgingstehuis hebben we dit voorjaar
een redamesporj{' uitgezonden op Ra-
dio West, alle telefoonlijnen stonden
roodgloeiend. Er kwamen veel vragen
om informatie, want de meeste mensen
komen niet \"erder dan vrijheid en eu-
thanasie als ze aan een humanistisch
verzorgingstehuis denken."

Bart Voskuil: Folders
uitdeleH, mensen aan-
spreken en vertel/eH

wat je doet;
humanisten moetelI Il;et
bang zijll om zich te

ma 11;fes te reil.

Fusie mogelijk
Op langere termijn ~Iui-
ten de beide secretaris-
sen een fusie tussen hun
afdelingen niet uit. Lies-
beth Talmon: "Het is
naar de buitenwacht
moeilijk uit te leggen
wat de verschillen zijn.
Som~ bellen mensen mij
om hun lidmaatschap
van Humanitas op te
zeggen." Bart Voskuil
vult aan: "Eén organisa-
tie is niet zo gek. ,\laar
het moet wel vanuit de
basis komen. We heb-
ben de afgelopen jaren

al kleine stappen gezet. Zo zinen we al
samen in de besturen van verzorgings-
tehuizen en vanwege het jubileum heb-
ben we een tweejaarlijkse prijs inge-
steld voor degene die zich in Den Haag
en omstreken op hijzondere wijze hu-
manistisch heeft ingezet." Liesbceh
Talmon: '"Maar we kunnen nog wel
meer activiteiten bundelen, zoals
vriendschappelijk huisbezoek en hu-
manistische dienstverlening. Ook een
gezamenlijk afdelingsblad is een moge-
lijkheid."
BeSTUurlijke samenwerking staat of
valt met goede persoonlijke banden.
Liesbeth Talmon: "Deze week ben ik
vier avonden bezig voor het Verbond
en voor het jubileum. Mijn avond-
studie schiet Ct dan bij in. Dat houd je
alleen vol als je cr lol in hebt. Ik merk
het ook aan de nieuwe leden, die willen
niet alleen hun curriculum vitae ver-
beteren, ze willen ook gezelligheid."
Bart Vmk uil beaamt: .'Humor is beo
langrijk, Ik was ook heel blij Jat het
personeel van het verzorgingshuis bij
het vijftienjarig bestaan voor het thema
vrolijkheid koos. Geen symposium,
geen bezinning, gewoon drie dagen
fee~t voor de bewoners."

•
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Geestelijke verzorging

"Hier zitten \'eel
mensen die lijden aan
het leven", zegt Ton
Koster, humanistisch

raadsman in een
psychiatrisch zieken-

huis. "Ik probeer om ze
dat lijden een plaats te

laten ~even."
Een patiënt: ..Als ik

doordraaf, brengt hij
me terug naar een

goltlengte waar ik iets
aan heb. ,.

Een dunne draad
met het leven
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"Sommige dingen die in mijn hoofd
7-inen, zijn heel moeilijk uit te leggen,
Ik kan daar alleen met Ton goed over
pratell, Via hem krijg ik een helder
heeld. SOIIlSkan ik het niel zeAAen, dan
la,u Ton me ~t,lmpllol'ten, Hij begrijpt
me, van hem krijg ik nooit het gevoel
dat ik l.euT. Ook als ik vour de vijftien-
de keer wil vutellen over mijn hond
dir is on'rleden, dan mag dat. Bij dl'
vrrpleging is het meestal na één keer
gemleg. K Caroline Visscr (39) \lertdt
schuchter O\ler haar contact met huma-
nistisch raadsman Ton Koster. Toen ze
les jaar gdeden \loor dl' eerste keer
werd opgenomen in het psychiatrisch
ziekenhuis in hct Drentse Beilen ging ze
ffil.tn'n naar hem toe. ".\lijn l'adl'r is
humanist cn die zei dat ik met hem
Oller alles kon praten. En dat hij niets
zou doorvcrtellen aan de dokters. Dat
\lind ik heel belangrijk, wam de verple-
ging schrijft alles op. En ik hen hang

dat ze dat bter tegen mI' gebruiken."
Vijf maanden geledt'll wilde Caroline
een zelfmoordpoging duen Ttlt't 200
kalmeringspillen. Die morgen was ze
nog hij Ton gewerst, eru beetje schul-
dig zegt ze achterai: "Die keer ht'b ik
hem niet eerlijk lIenrld wat Ttle bezig
hield." Ze werd op tijd ontdekt en op-
nieuw opgrnllTtlen in dl.' inril"hting.
dt'ze kt't'r ondn dwang.

Heel voorzichtig
"Humanisme i~ \loor mij: nict alleen
aan jezeli denken. Als ik dood wil,
houd ik geen rt'kt'ning HWt mijn hOIl-
dt'n t'n mijn familil''', zt'gt Carolinl"
"Je wordt zo egoïstisch als jl' hier zit. je
gaat alleen maar uit van wat je ,.elf
wilt. Nu hcb ik het beter gerl'geld, mijn
nieuwe honden z.ijn gued ondl'rge-
bracht. Volgende werk zondag ga ik
ondrr hegrleiding van mijn vader de
jongste hond opzoekl'n. Voor mij is het

een test of hij me na al die maanden
nog herkent. jO

Ton Koster (48} werkt al zestien jaar
als raadsman en hij wordt regelmatig
geconfronteerd met patii-'nten die uit
hct lellen willcn stappen: "Ik ga dat ge-
sprek altijd aan, vanuit het resprct
nwr de eigen verantwoordelijkheid die
iemand voor Zijn le\"en heeft. J\kent hij
het echt. wat is het motief, heeft hij al.
les afgewogen, wil hij nil.ts nwer afma-
ken, zeAAen, achtcrIaten? Als ik mcrk
dat mensen alleen maar gdixeerd zijn
op hun l'inde, probcer ik de dunne
draad met het leven in stand te houden.
Hccl vourzichti~ manoeuvrerend, elk
woord wegend op een goudschaaltje
wek je dan naar openingen. Ik ben
voor kwaliteit in ht't lel'en, ook bij
doodgaan. Hela;lS gaat het bijn;l nooit
zo dat menscn zo ver komen, dat alles
'in \olle harmonie' gdleurt. Doodgaan
ht'tekent vaak l'cn abruptc breuk."

Lijden aan het leven

Dl' humanistisch raadslieden vormcn
ecn vrijplaats in de instellingen w;l;lr ze
werken. Ton Koster: -Wij zijn geen
onderdeel van het behandelteam en we
hehhen een zwijgplicht. Tegelijk vind
ik het belangrijk om gc'lntegreerd te
werken, je bent geen eiland in een zie-
kenhuis. Wir zijn niet bedrl'igenJ,
daardoor durven patiënten makkelij-
ker hun \"Crhaal te doen. Et zijn geen
consequenties aan verbonden. Dat be-
tekent niet dat het vrijblijvend is. Als
get'stelijk verzorger heb je je eigen ver-
antwoordelijkheid. je staat naast én
tcgenover de ander. :--'-laar hij hepa'llt
altijd rot hoever hij me laat meekijken
in zijn [even. hoe nahij ik lJlag kO])1<:])."
Ton Koster verzet zich tegen het heeld
d,u lcvl'n alleen uit geluk en genieten
bestaat. Pech, ziekte, tekort, afscheid,
n~rdriet ziin cr onlosmakelijk mee \'er-
bonden. Voor dl' patii-'nten met wie hii
werkt, gddt dat vaak in vcrhc\-igde
mate. "Hier zitten veel mensen die in
de war zijn, die lijden aan het leven.
nJOr wie het leven te \-ed is, of juist te
weinig. Ik proheer om ze dat lijden een
plaats te laten geven. Als iemand zegt
'Ik wil beter wordcn', dan ziTTen daar
in welen heel levcllsbeschouwelijke
Hagcll aan vast: \'(-'at betekent herer?
Wat mankl'en t'r aan ie? Hoe zie je je-
zdf? Die vragen hreng ik in om iemand
opnieuw naar zichzelf te laten kijken.
Voor mij is het helangrijk welke kleur
iemand aan zijn In-en heeft gegeven,
hoc hij dat zelf ervaan.
Alle mensen hebben handicaps en te-
konkomingen, alleen is cr een soort
maatschappelijke afspraak wat we gek
noemen cn wat normaal." .,.

IPJ:ClaLJ: IUBILJ:UMU1TQAVJ: 21 HUMAIIlIiT



Diepste drijfveren
"Ut'langrijker dan ht't ahstracte ideeën-
goed van het humanisme vind ik hnt'
mensen vormgeven aan hun leven,
vormgeven aan wat hen ten diepste be-
weegt. Dat is de spirituele kant van het
humanisme. Voor die diepste drijh'e-
ren zijn geen woorden, maar je kunt er
wel contact mee maken en zoeken naar
een vorm, Dat vermogen probeer ik
aan te spreken; wat is het menselijke
aan de ander, wat beweegt hem? Dat
lukt niet me altijd, soms begrijp ik
mensen niet, Maar als iemand tijdens
een gesprek dwangmatig op een reken-
machine zit te typ•..n en zegt: ':-'1et jou
komt het wel goed, ik heb gezorgd dar
je drie milloen op de bank krijgt', dan
begrijp ik wel dat hij me duidelijk wil
maken dar hij me een goed hart toe-
draagt. Daar praat ik dan mer ht'm
over.
Sommigen zijn zo gekwetst en gepakt
door her leven dat ze helemaal in hun
eigen wereld leven, waar niemand
meer in mag. Ook die mensen proheer
ik te laten weten dat ze er mogen zijn
wals ze ziin. ~
Humanistische raadswerk houdr voor
Ton Koster niet op bij gesprekken.
~Koffie met iemand drinken kan ook
raadswerk zijn, of een wandeling ma-
ken. Als iemand iets wil zegf:en maar
het niet kan, probeer ik hem contact te
laten maken met zijn ent'rgie,"- In de
huiskamer \'an de oudere patiëntl"n leest
hij bijna elke week een verhaal \'oor.
'Het verhaal van de oude klokkeluider'
bijvoorheeld, of 'De treurige geraniums'.
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~Ik kies korte verhak'n of sprookjes die
op een bepaalde manier de kern van
het leven raken. Na afloop praten wc
daarover, wat 7.egtdat verhaal over het
leven, wat zegr het je persoonlijk?'''

Duidelijke grenzen
Ton Koster dringt niemand het huma-
nisme op, "Een oude vrouw die hier al
jaren woont, zei laatst tegen me:
'Dominee, ze zeggen dat u niet in god
gelooft, Is dat waar?" Vanuit haar refe.
rentie is een gel"stelijk wrwrger een
dominee, en ik was een dominee zon-
der god, Dat vind ik prima.~
Voor Clroline is hl'r helangrijk dat
Ton Koster een humanist is, van el"n
pastoor of dominee moet ze niets heb-
ben: "Als je behoorlijk depri bent, be-
ginnen ze met hijbels tI" gooien. En
daaraan wil ik niet doodgaan, ~ Voor
Peter Rodenburg (69) is Ton Kosrers
signatuur daarentegl"n minder belang-
rijk; "Hij was toevallig de eerste lI,ees-
Telijkverzorger die ik hier sprak en met
hem klikte hct. Zelf ben ik Kederlands
Hernlrmd, ik geloof zcker in een op-
perwezen, maar ik ben geen pilarenhij-
ter. \X'e kunnen overal goed over pra.
ten. Dat vind ik hclangrijker dan of hij
een dominee is of niet."
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zar
Rodenburg in het verzet, en trok meT
Poolse eenheden het ineellSlOrtende
DuiTse rijk hinnen. Na dc bl"vrijding
1Ilt'ldde hij zich direCTals vrijwilliger
voor Nedl"r1ands-lndië. Zijn beide zus-
ters waren ~evallcn iJl het \'l"czet, In
1950 keerde hii terug, ogenschijnlijk

was cr met hem nieTSaan dl"hand. Der-
tig jaar later begonnen de nachtmer-
ries: "Dan komt alles terug en moet ik
weer vechten als een duivel. Ik dacht
het met drinken de kop in te kunnen
drukken, maar dat werkt allt'en maar
averechts. Eerst heb ik hulp gezochT
voor de alcohol, latcr kwam ik hier in
behandeling. Ik kwam er weer bmen.
op, maar toen mijn \'TOUW in '89 stierf
begon het opnieuw en kwam ik hier te-
rug," In de gesprekken met Ton Koster
'herkauwt' hij zijn leven. Ze praTen
over schuldge\'oclens, over mensen
doden, over de verantwoordelijkheid
voor zijn ondergeschikten, over pal
STaan voor je principes. Peter Roden-
hurg: "Ik hen een vrij meegaand Type,
maar ik bch duidelijke gren7.en. Als 7e
daar o\"Crheen gaan, pik ik het niet.
Dan verdwijnt mijn angst volkomen.
Dictatuur is w'n grens, dan kies ik
\'oor gewapend ver7.et. Ik sta nog
steeds pal ac1ner mijn keuze, ik zou me
rot hebben geschaamd als ik niet had
gevocbren, Daar heb ik dc prijs van
vijftien jaar nachtmerries voor over.
AlIl"en die \'TOUW die ik per ongeluk
heb doodgeschoten, bat me niet los."

Gel ijkwaardigheid
Pl"ter Rodenhurg bezockt in Assen een
therapeut die gespecialiseerd is in oor-
logstrauma's. Hij STelthet op prijs dat
Ton Koster aanwezig is bij die sessies:
~Ik heb veel steun aan Ton, hij luiSTert
echt naar me en zegt het ook als ik
doordraaf. Dan brengT hij me Terug
naar ccn golflcngTe waar ik iets aan
heh, En waar hij zelf geloof ik ook wat
aan heefT. Zo kom ik erachter waar
mijn grenzen liggen, bijvoorbeeld daT
ik allergisch ben voor onlllacht. Ook
een ruzie-achtige sfeer verdraag ik niet,
dan knijp ik er acuut tussenuit."
Dl"gelijkwaardigheid is essentieel in zijn
gesprekken met de humanistisch raads-
man; "De ps~.chiatn staat niet zo dicht
bij me. Ik waardeer z.iinwerkwijze wel,
maar cr mist een zekere vcrtrouwdheid.
Ook van dl" verpleegkundigen kun je
nier verwachten dat ze uitgebreid naar
je luistercn, ze zijn met weinig voor
veel memen. Bij Ton wcet ik dat hij
echt belangsrelling voor me hceft. ~

•
Dl' liJmen Hifi de patiënten ;;llll 0111-

wille !Jan de prit1acy gefingeerd.

De zesjarige opleiding tot humanistisch
geestelijk raadsman of .vrouw vindl
plaats aan de Universileit voor Huma-
nisliek. Voor mensen mei een academi-
sche \'ooropleiding is er een \'erkort
progTamma. Een informaTiepakkeT
kunr u oeSlellen hij de UniversileÎT
\'oor Hurnanistick, tel. 030-2390100.



Humanistische organisaties
Humanistische Bouwstichting
Bejaardenhuisvesting (HBB)

tel. 020-4086666
Biedt woonzorgdiensren aan àlle ouderen, waarbij zdf~tan-
digheid en behoud van eigen leefstijl helangrijke uitgangs-
punten zijn.

Humanistische Geestelijke Verzorging (HGV)
gczondhcidswrg: td. 030-2392137; defensie: tel. 030-
6914436; justitie: tel. 030-695230 I
Humanistische raadslieden werken onder andere in ver-
pleeg- en bciaardcnhui7(~n, in gevangenissen en huizen van
bewaring tOn in de krijgsmacht om roemen hij te ,taan in her
vinden van een weg door het Icven.

Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings-
Samenwerking (HIVOS)
tel. 070.3636907
Geeft financiële ondersteuning aan projtX"tcn in de Derde
Wereld die l."enbijdrage leveren aan het bevorderen van eco.
nomische zelfstandigheid, scholing en vorming, ontwikke.
ling van de gemeenschap en ophouw van eigen organisaties.

Humanistische Omroep Stichting (HOS)
tel. 035.621146119
Verzorgt radio- en televisieuitlendingen vanuit een humanis-
tische visie.

Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM)
tel. 030-2392100
Zet zich in voor het verdedigen en bevorderen van mensen-
rechten in de Derde Wereld, mer een speciaal accent op de
rechten van vrouwen.

Humanistisch Studiecentrum Nederland (HSN)
tel. 030-2390189
Wil door het verrichten of laten verrichten \'an onderzoek,
het publiceren van wetenschappelijke rapporten en het orga.
niseren van studiedagen bijdragen aan de meningsvorming
mer filosofische, levensbeschouwelijke, maatschappelijke
en sociaal.culturele vraagstukken.

Humanistisch Verbond
lel. 030-2392100
Landelijke vereniging van mensen die een humanistische
levensvisil." dell."n, daarover willen nadenken cn daaraan
vorm willen gcven.

Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO)
030-2341700
Stimuleert leerlingen in het openbaar en algemcl."n bijzonder
onderwijs om kritisch en creatief na te denken ovcr normen
en waarden. Het Pedagogisch Studiecentrum BVO verzorgt
onder andere (na)scholing en geeft publikaries uit over de re-
latie onderwijs en levensovertuiging.

Humanistisch Vredesberaad (HVB)
tel. 030-6040764
Samenwerkingsverband van mensen die vanuit el."nhumanis-
tische visie nadenken over en reageren op vraagstukken \'an
gewelddadig menselijk gedrag.

IHumanitas
ICI.020.6262445
Landelijke \'ereniging voor (\'ooral plaatselijke en kleinscha-
lige) maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsop'

• houw.

International Humanist and Ethical Union (IHEU)
tel. 030.2312155
Wereldwijd samenwerkingsverband tussen humanistische en
hu ma nistisch.a thelstische organ isa ties.

Jonge Humanisten
tel. 030-2392100
Vereniging van jonge mensen die her humanisme een plaats
in hun Je\'en willen geven.

Stichting Humanitas Dienstverlening aan
Mensen met een Handicap (DMH)
tel. 030.6055004
Verleent diensten aan verstandelijk en meerHludig gehandi.
capten en bevordert het verkrijgen van een volwaardige
plaats in de maatschappij, onder meer door exploitatie \'3n
woonvormen.

Stichting voor Studentenraadswerk
tel. 024-3602720
Stimuleert en brvorden humanistisch studentrnraadswerk
aan universiteiten en hogescholen.

Stichting Kinderopvang Humanitas
tel. 045-5729797
Organiseert verschillende vormen van kinderopvang. Door
heel Nederland zijn er Humanitas.kinderdagverblij\"en en
-gaslOudercentra les.

Stichting Protecta
tel. 020.6262445
Werkstichting van Humanitas. Ver7.0rgt het financiële be-
hl."er en bewind voor mensen die daartoe 1.e1fnier in staat
zijn. Tevens afwikkeling van nalarenschappen.

Stichting Socrates
tel. 030-2392131
Bevordert het ••••.etenschappelijk doordenken van fundamen.
teIl' vraagstukken waarvoor het moderne humanisme zich
geplaatst ziet, onder andere door hel imtellen van bij1.Ondere
leerstoelen aan universiteiten.

Stichting Steunfonds Humanisme
lel. 030-2392100
Zamelt geld in voor het Humanistisch Verbond. Treedt te-
vens op als executeur-testamentair en geeft persoonlijke ad-
viezen over nalatenschappen.

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte
[el. 0180-517160
Richr 1.Îch op het bevorderen van een humanistisch-atheïsti-
sche levenshouding, die is gebaseerd op het door de rede Ie-
ren kennen van de werkelijkheid en het in eigen verantwoor-
delijkheid handelen in solidariteit russen mensen, dit in hel
besef van de eindigheid en onherhaalbaarhl."id van hel indivi-
duele leven.

Universiteit voor Humanistiek (UvH)
tel. 030.2390100
Integreert wijsbegeerte, ethiek, psychologie, sociologie, cul-
tuurwetenschappen en theorie van de levensbeschouwing tot
de studierichting Humanistiek. Opleiding voor humanisti-
sche raadslieden.

Weezenkas
lel. 023.5385321
Zamelt geld in voor wezen .
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Het jubileumfeest
BEMOEI JE D'R MEE!

Het Humanistisch Verbond viert feest! Op
17 februari 1996 wordt ccn mijlpaal bereikt,
want dan geeft het Humanistisch Verbond
vijftig jaar lang humanistische inspiratie.
Dit jubileum wordt gevierd met ccn feestelijk
programma. Een gebeurtenis die u niet mag
missen.

Het thema van de jubileumdag is 'Bemoei je
d'r mee!: tolerantie als activiteit', Tolerantie
hetekent de handen uit de mouwen steken om
onverschilligheid IC bestrijden.
In een inspirerend en verrassend programma
wordt dit belangrijke humanistische ideaal tol

leven gebracht. Hoc tolerant is Nederland?
In een forumdiscussie worden mensen uit
verschillende maatschappelijke gebieden naar
de grenzen van hun tolerantie geleid. U kunt
genieten van een cabaretvoorstelling, maar u
wordt zelf ook uit~edaa~d mee te denken,
en te doen!

Er is een inspringtheater en een speakerscorner.
Hoc klinkt muziek die tot tolerantie oproept?
Bovendien wordt het startschot gegeven voor een
nationale prijsvraag: de bemoei je d'r mee prijs.

Het middagprogramma wordt afgesloten met
een feestrede die vooruit kijkt op de humanisti-
sche inspiratie in de komende vijftig jaar.
Daarna kunt u deelnemen aan een groot inter-
nationaal buffet. Na het buffet is cr weer een
feestelijk programma. U kunt dan bij~'oorbecld
dansen op swingende muziek, kijken naar een
filmvoorstelling en luisteren naar een verteller
en natuurlijk ook gewoon gezellig bijpraten.

Het feest vindt plaats op 17 februari
1996 in de Nieuwe Buitemociëtcit te Zwolle,
te~enover het centraal station. Het middag-

programma begint om 1,3.00 uur. Het avond-
programma begint om 19.30 uur. De toegangs-

prijs voor de middag bedraagt f 25,-
Het avondprogramma kost f 15,- en het buffet

kmt fl. 35,- Een paspartout kost f 60,-
Opgavcformulicren kunt u aannagen bij het

Humanistisch Verbond Utrecht,
tel. 030-2392114. Toegangskaarten

zullen worden verzonden in volgorde
van aanmelding.
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JAN MONTYN

"Onder water"
Deze cts van J;lIl i\lontYIl kum U rcgt"n een speciale prijs in Uw hezit krij~cn.

Het werk komt uit 1995. De oplage is 50 stuks, genullullcnJ en gesigneerd dOOf de
kunstenaar. Het papierformaat is: 51 x 65 cm. Het bcclJformaat is: 41 x 49 cm.

Als lezer van de Humanist geeft jaski Art Gallcry U een speciale korting.
De normale prijs bedraagt: n. 650 ••

Aanhiedingsprijs: 0. 475,-

U kunt deze ets bestellen door het bedrag over te maken op:
ABN AMRO rekening: 47 73 34199 of Gironummer: 3016 SS

ten name van Jaski Art Productions bv. Nieuwe Spiegelstraat 27 in Amsterdam O,V,V.: Montyn
Het adres op Uw bank/girocheque zal gelden als het adres waar het kunstwerk naar roe ui worden gestuurd

(tenzij anders vermeld). Mocht de beperkte oplage onverhoopt zijn uitverkocht, dan wordt het gehele bedrag op
Uw rekening teruggestort. De bestellingen zullen op volgorde van binnenkom5t worden behandeld. Dus hier geldt:

hoe sneller U bestelt, hoe meer kans U heeft dat dit Corneille-kunstwerk binnenkort aan Uw muur prijkt.
Wilt U meer informatie. dan kunt U bellen metJaski Art Gallery: [el: 020 620 39 39.

In onze galerie hebben wii permanent een ruimte ingericht met zowel vroeg als recent werk van Montyn.

Jaski Art Gallcry
1':ieuwc Spiegelstraat 27-29,1017 DB Amsterdam.

Tel: 020 620 39 39 Fax: 020 620 30 69

Ceopend: ma. tlm za. 11.00 - 18.00 uur zondag 12.00 - 17.00 uur
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