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Het werkelijke verlies van Israël is niet hel militaire debacle
\'atl de veldtocht tegen IIczbollah en Libanon. - een oorlog
kent altijd alleen maar verliezers. Het werkelijke verlies is
de wereldwijd uitgelokte atleeT van - vooral- het Israëli-
sche optreden. de volstrekt onbegrijpelijke ontsporing van
geweld. de nodeloos wrede vernietiging van infrastructuur en
vluchtwegen, de kennelijk achteloze onnauv.'kcurigheid bij
het bestoken van doden in stedelijke gebieden. het volkomen
onrechtvaardige vernietigen van complete dorpen en stads-
wijken ongeacht nog aanwezige niet-militaire bewoners. de
verdenking van een tactiek van de verschroeide aarde en het
volstrekt verwerpelijke gelijkschakelen van de staat Libanon
met de islamitische terreurbeweging. Geen verstandig sup-
porter van het bestaansrecht van de staat Israël die dit nog met
enig gelag en enige geloofwaardigheid kon verdedigen. Van
humanitaire nonnen, van rede ell ratio \HIS geen sprake meer.

Het {hmr chefhumanitaire zaken Jan Egeland van de r'ér-
enigJe Nalies verwoorde \'Cm.ij! van 'volstrekt immoreel
gedrag' en de onderbouwing van dat verwijt laten geen ruimte
meer voor twijfel. In de laatste 72 uur van het conflict, toen al
duidelijk \\'a5 dat de Vl\.resolutie nog slechts een kwestie van
dagdelen kon zijn en een staakt-het-vuren aanstaande "'as.
heeft Israël willens en wetens grote hoeveclheden smerige
cJusterbommell boven Zuid-Libanon afgeworpen. Eén zo'n
bom bevat honderden springladingen die zich over een gebied
ter grootte van een voetbalveld uitspreiden en voor hel meren-
deel niet direct tot ontploffing leiden. maar eerst na aanraking.

Strooien met op scherp slaande handmijnen dus. kennelijk om
terugkerende Libanezen te trelfen, het bergen van slachtoffers
te bemoeilijken. het noodzakelijke puinruimen tc belemmeren
en het beginnen aan wederopbouw te \.ertragen. VN-teams
van het ,\lijnen AClie Coürdiu{ltiecellfrum van de VN hebben
in Zuid-Libanon honderden door cJusterbommen getrollèn
locaties gerapporteerd. Sinds de wapenstilstand van 14 au-
gustus zijn daardoor tientallen doden en gewonden gevalten
en de vrees bestaat dat verlaat explodcrende springladingen
nog lange tijd slaehtotlers zu11enmaken. De levensgevaarlijke
ladingen worden aangetroffen in gebouwen. tussen het puin
van gctroO'cn woningen. op straat. in bennen en allerlei open-
bare terreinen. 'Schokkend' noemde Egeland de cJusterbum.
bardementen. en 'een verschrikkelijk verkeerde beslissing'
van Israël.

Niet-verschrikkelijke oorlog bestaat niet, dat weten we. We
weten ook. dat het Midden-Oosten ecn pennanent kruitvat is
en dat bedenkelijke regimes als dat van Bllshar-al-Assad in
Syrië en ~1ahmoud Ahmadinejad in Iran garen spinnen bij ie-
dere vonn van kritiek op Israël. Syriës inboeten aan legitima-
tie \.an haar bemoeienis in Libanon is cvcn geen item meer.
en de aandacht van de wereld \vas enkele wckcn afgeleid van
Irans militaimuc1eaire aspiraties. In de ogen van de oude én
nieuwe bondgenoten van Hezbollah is cr intussen alleen maar
meer reden om tegenover Israëls awumwapenbezit dat van
Iran Ic rechtvaardigen. Ook dat is een deel van het verlies.
voor Israël en voor de wereld.
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HERSTELBEMIDDELING, EEN OFFENSIEF TEGEN MACHOCULTUL

ISchuldgevoel moet

TEKST KATJA KREUKELS

lrene (55) over de overval in haar ju-
welierszaak, zomer afgelopen jaar:
"Ik kan er IIren o~'er vertellen, ook al
duurde het maar een paar minufen. }lef
was gewooll ow!rdag. /ven een man met
capl/chon de winkel binnenstap/eo Hij
had een mes in zijn hVf/d en zei dat ik zo
snel mogelijk de kluis moes/legen. Op
dat moment kwam mijn dochter /laar
heneden, de wÎnkei in; de sukkel. Daar
schrok ik mlfzelfend WJ!1. Ze moest op
de gmnd gaan IiKgen. Voor de kluis
lrok hij opeens zijn muts af Op dat mo-
ment zag ik mijn lel'en aan me voorbij
trekken. Ik keek in twce koude bfaml'e
ogen en dacht: dil is hel einde. lIet kan
hem kennelijk niet schelen daf ik hem
herken. Hij vulde zijn tas metjuwelen.
slapte over mijn dochter heen en rende
de winkel uit ...

Johan (37) over de nasleep van de
overval: "Bijna een jaar geleden hen
ik opgepakt. Mijn advocaat liet me de
getuigenverklaringen van de s!achtol
Jers lezen en het greep me aan. Opeens
slond ik stil bij de impact van mijn
daad. Ze hadden hun angsten zo duide.
lijk wnw)(Ird. Ik las over de dreiging
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J DETENTIE

je koesteren'
LREPORTAGEJ

'GEEN WONDERMIDDEL, MAAR WEL EEN KRACHTIGE

METHODE OM MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE TE
BEVORDEREN'

die groeide op het moment dal ik mijn
mUIS"prak. Dat deed ik om beter te
zien. Ik las OI'cr de ungslmn de eigena-
res dar ze haar kinderen nooit meer ZUil

zien. Owr haar dochter die zwanger
was toen ik met mijn mes OI'cr haar
heen stapte. A'ormua! heb ik 1I00it las/
mil gevoelens die blijven hangen. Maar
dil raakte me. Ik dacht aan mijn eigen
kinderen en voelde me een enorme
klootzak. Ik kreeg spijl. "

De 37.jarigc Johan heeft in zijn leven
negentien keer vastgezeten. "Hij is een
man met een omvangrijk crimineel
verleden die na deze overval een diepe
crisis doonnaakte," zegt humanistisch
raadsvrouwen herstelconsulent Jeanet
lansen, werk7.aam in de penitentiaire
inrichting ''-an Nieuwegein. "Hij gÎng
zwaar gebukt onder schuldgevoel en
is zich gaan realiseren wat hij anderen
heeft aangedaan." Tijdens de rechtszit-
ting legde hij een belastende verklaring:
af en verzweeg zijn pogingen om În
contact te komen met het slachtoOcr,
aldus de hcrstclconsu1cnt. I-lij wilde niet
de schijn wekken dat het hem om straf-
vermindering te doen was. "Dat heeft
op Irene een positieve indmk gemaakt.
waardoor ze bereid was de dader te
ontmoeten. Dit voorjaar heeft hij in een
herstelbemiddelingsgesprek zijn excuus
aangeboden."
Johan maakt deel uit van een gespreks-
groep die Jansen begeleidt in Nieuwe-
gein. Ze beschrijtt haar twee\vekelijkse
praatgroep als een 7eltlmlpgroep van
gedetineerden die elkaar steunen bij het
venverken van gevoelens van schaamte
en schuld. Ze bereiden zich voor op een
ontmoeting met het slachtoffer waar 7e
hun spijt willen betuigen. "Belangrijk
is dat de dader de verantwoordelijkheid
neemt voor zijn daad en de behoefte van
het slachtoffer voorop staat. Alle betrok-
kenen horen bovendien vrijwillig mee te
werken," legt Jeanet lansen uit.

HET WERKT NIET BIJ IEDEREEN

'Juweeltjes' noemen de hulpverleners
in Nieuwegein de gemotiveerde gede-
tineerden uit Jeanets groep. "Ze laten
er zelfs hun 'lucht' voor schieten," il-
lustreert een collega van Reclassering
de bereidwilligheid. Maar tegelijkertijd
vonnt deze gemotiveerde groep ook
een minderheid. Van de zestig vrÎj\vil-
lige aamneldingen per jaar blijven er
vaak veertig over die geschikt zijn voor
herstelbemiddeling. "liet werkt niet bij
iedereen," geeft de hersteleonsu1cnt toe.
"Een ontmoeting met een onverschillige
dader zou dc angst van het slachtolleT
alleen maar vergroten:' Daarnaast is
deze herstelgerichte aanpak nog niet

heel bekend onder gedetineerden.
De inrichting in Nieuwegein is pionier
in Nederland op het gebied van herstel-
bemiddeling. Dat wil zeggen binnen
volwassenendetentie. Er zijn inmiddels
vier jeugdinrichtingen in l\'ederland
die subsidie krijgen voor herstelopvoe-
dingsprojecten. Eind augustus maakte
het Ven\.cy-Jonker Instituut resultaten
van een onderzoek bekend naar zes
pilotprojecten. waamÎt bleek dat
herstclbemiddeling in verreweg de
meeste gevallen leidt tot herstel van
de relatie tussen jonge daders en
slachtollèrs die betrokken waren bij
een geweldsdclict.
Wordt het klimaat voor herstelbemîd-
deling nu wellicht gunstiger, mak.
kelijk ging de invoering in Nieuwe-
gein niet, herinnert directeur Harry
Versteeg zich. "Er bleek bitter \veinig
ruimte voor van herstclbemidde-
Iing te zijn. In het nieu\l,'e politieke
denken doet reclassering de gedrags-
inten'entie. Binnen detentie mogen

gevangenen alleen luchten. eten en als
ze gemotiveerd zijn werken of leren. Ik
denk dat je dan veel laat liggen. Juist
in die eerste periode spelen schuldge-
voelens het sterkst:' Versteeg ziet her-
stelbemiddeling niet als wondenniddel,
maar wel als een krachtige methode om
kleine groepen blijvend te bereiken en
maatschappelijke integratie te bevorde-
ren. "Het zou landelijk moeten worden
ingevoerd."

MACHO BAJESMORES
Jeanet Jansen is blij met de mimte die
ze samen met herstelbemiddelaar Ari-
anc van Rhijn krijgt in Nieuwegein.
Maar ziet haar pogingen vooralsnog als

gaatjes prikken in het grote bastion. Een
bolwerk waar tot haar eigen verbazing
heel \veinig aandacht is voor schaamte
en schuld. De dader wordt nauwelijks
als moreel subject benaderd. is haar
ervaring als geestelijk verzorger. De
bajesmores zijn weinig fijngevoelig en
nog steeds erg macho. Schuldgevoelens
kun je maar beter onderdrukken. "Vaak

Van Mesdag TBS. kliniek in Groningen (foto

WFAlHarm Meter)
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'DE BAJES IS EEN BOLWERK WAAR HEELWEINIG AAN-
DACHT IS VOOR SCHAAMTE EN SCHULD'

voltrekt zich binnen enkele maanden
een identiteitsverandering, waarin de
dader zijn schuldgevoelens wegrationa-
Jiseert en zich stccds meer slachtolTcr
vodt van hctjuridische systeem." Een
overlevingsmechanisme, verklaart de
herstelconsulent, maar constructief is
het niet.

"Als je verantwoordelijkheid neemt
voor je daad. zoals Johan doet, blijf je
zelf aan het roer slaan en putje uit eigen
kracht. Je blijlt een handelend persoon
die keuzes maakt. Alsje anderen voor
jou laat sturen. kom je er niet uil," zegt
Jansen gedrcvcn. Schuldgevoel moet
jc koesteren, vindt ze. "Dal maakt een
gedetineerde sterk genoeg om zich be-
trokken te voelen en de confrontatie met
het slachtoffer aan te gaan. liet kan de
eerste stap zijn richting reïntegratie."
J:msens ideaal gaat verder dan bemidde-
ling. Ze streelt naar een herstelgerichte
cultuuromslag binnen detentie. Niet
alleen de relatie met het slaehtotlèr.
maar ook die mei de samenleving moet
hersteld "''Orden. "Het zou bijvoorbeeld
goed zijn als daders met de arbeid die
ze verrichten iets terugdoen voor de sa-
menleving. Of dat de opbengst van hun
werk naar slachtotTerhulp gaat."

lrene over haar gesprek met Johan: "Na
de overval merkte ik dat ik heel achter-
dochtig was. s Avnndç Mee/ik binnen. Ik

Cellencomplex Huis van Bewaring in Breda
(foto WFAlErald van der Aa)
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dUlfde niet eens de honden uit te 'atel/.
Pas toen hij een belastende \'erklaril/g
£Ijlegde. kreeg ik het gemel dat hij mn
goede wil was. Hij gajHJor het eerst
lOe dar hij fIIel eell mes had gedreigd.
~0or mij was hettven eigenlijk klaar.
Dat gesprek in ;\,ieu\\.egein heh ik mor
hem gedaan In de hoop dat hij iets zou

doen met =ijn spijt. =ich laat helpen. Ik
zag cr niet echt tegenop, maar toen ik
in dut hukje zat. kreeg ik het wel even
bena/lwd. Wil ik die koe/e blik nog wel
een keer zien? Toen hij binllenlrn.am
bleek hij veel =enllll'achtiger dan ik. Hij
zag er verzorgder uit. Volgens bemid-
del(wr Aria"e had hij zich netjes ge.
maakt \'oor het gesprek. Ik denk dat we
anderlw((ulir gepraat hebben. Hij wilde
graug I'ertellen 0\'/'1' \/meger. H{i was
opgegmeid in internaten. liet was een
open gesprek. Maar hij ga/toe dat zijn
slechte jeugd geen excl/us was vuor zijn
daad. Ik moet er ook hard \"Ourwerken.
vertelde ik hem. /lij ga/me nog tips om
mijn winkel heter te beveiligen. .\Iaar ik
zei dat ik geen gevangene in mijn eigen
zaak wilde ZijII. Toen was hij even stil. "

De h<.:rstclgerichte aanpak in Nieuwc-
gein is een praktische uitwerking van
herstelrecht. Sinds de jaren negentig
wordt hiennee geëxperimenteerd in
Nederland uit onvrede o\.er het straf-
recht. John Blad, hoofddocent straf-
rechtwetenschappen aan de ErasnlUS
Universiteit Rotterdam en een van de
initiatiefnemers van het Forum voor
Herstclrecht, vindt dat het strafrecht in
Nederland uit de stèer van dwang en
drang moet komen. Volgens hem zijn dc
dader en het slachtotTer de constructieve
f.îctor bij het oplossen van een conllict.
Je moet ze niet uit elkaar halen, maar
samenbrengen. Blad: "Sinds 1985 is er
sprake van een verharding van het straf-
systeem in Nederland. Dat heeft geleid
lot een cnomlC groei van het aantal
cellcn en een venicT\'oudiging van de
opgelegde lange vrijheidsstraffen. Ver-
gelding staat voorop, niet het herstel. En

wat is het resultaal? Een recidive van
tachtig procent." Met mensen opsluiten
kom je niet veel verder.
De herstelgerichte initiatieven die
plaatsvinden in Nederland komen voor-
al uit het veld zelf, vertelt Blad. Hij be-
schrijft deze hcweging als "verzet tegen
een contraproductief systeem dat dadcrs
stigmatiseert in plaats van reïntegrcert.

SOCIALE BETROKKENHEID
Voor de oorsprong vun herstelreçht
wijst John Blad naar Nieuw-Zeeland.
Daar wordt sinds 1989 structureel ge-
werkt met F(lmi~v Grol/P Conjerences
voor minderjarigen. Dader, familieleden
en soms ook het slachtoffer komen bij
elkaar om Ie praten over de aangerichte
schade. Ze bedenken met elkaar een
oplossing om het leed tc herstellen en
leggen dat veT\'olgens ter goedkeuring
voor aan de rechter. Deze benadering is
bedoeld om jongeren buiten het strafsy-
steem te houden, zegt Blad.
Vaak is zo'n ontmoeting ved aangrij-
pender dan de zitting bij de rechter.
"Door de aanwezigheid van familie
beseft de dader niet alleen wat die het
slachtoffer aandoet, maar ook zijn eigen
sociale omgev!ng." De herstelgerichte
aanpak is daarom allesbehalve solt te
noemen. "Eigenlijk organiseer je sociale
controle en betrokkenheid."

Johan: "Ze had genoeg kracht gevonden
om door te gaan met de zaak, dat stelde
me gerust. Ik weet nog wel dat het
bevrijdend voelde om in haar ogcn tc
kijken en mijn spijt te betuigen. Dankzij
haar verklaring ben ik gevoeliger ge-
worden, sterker. Ik zoek weer contact
met mijn eigen kinderen. Zij vond dat ik
mezelf te kort deed als ik de rechtbank
niet verteldc over ons gcsprek. Maar ik
zei dat mijn excuus aan haar geen tmc is
om minder strafte krijgen. Ik heb veel
nagepraat. Ook met mede-gedetineer-
den. Op mijn vleugelmcrkte ik dat som-
mige jongens onder de indmk waren.
Ze dachten niet: \vat een lul. In mijn
hoofd heb ik hel nu allemaal mooi. Ik
denk niet meer na over klusjes buiten.
Als ik vrijkom wil ik verder, een echte
baan zoeken. Ik \\lil geen steun meer
van mensen die me naar beneden halen.



Hopelijk hou ik het vol. In het criminele
milieu word ik geaccepteerd. Daarbui-
ten mnet ik me afhankelijk opstellen."

In Nieuwegein is de Familie Group
Conference uit Nieuw' Zeeland geen
onbekend fenomeen. Het streven is
gebruik te maken van verschillende
vormen van bemiddeling. vertelt Jeanet
lansen. "Dat kan het schrijven van een
excuusbriefzijn, een slaehtoiler-dader
gesprek, maar ook een herstelconferen-
tie," In het geval van Johan en Irene lag
het siachtotTcr4dader gesprek het meest
voor de hand, vertelt collega Ariane
van Rhijn. "Johan heeft geen contact
met familie en is al behoorlijk gehospi-
taliseerd en Irene wilde haar zwangere
dochter de confrontatie besparen. Men-
sen geven zelf aan voor welke vorm ze
het meest voelen:'

ECHT.RECHT
Rob van Pagée, directeur van het Cen-
trum voor Herstdgericht werken in
Zwolle haalde de Familie Group Con4
ference naar Nederland. Hij vertaalde
de aanpak in het Eigen-kracht- en Echt-
recht-model. Het eerste model komt
vooral voor in de jeugdzorg. Denk aan

'ALS JE
VERANTWOORDELIJKHEID
NEEMT VOOR JE DAAD PUT

JE UIT EIGEN KRACHT'

een kringoverleg. zegt hoofddocent
strafrechtwetenschappen John Blad,
samen met buren, docenten. vrienden,
familie. "Het speelt zich buiten justitie
af. Het achterliggende principe is dat je
de kracht teruggeetl aan burgers."
Bij het Echt-Recht model gaat het om
strafbare feiten. Overtreder, slachtof4
fer en het sociaal netwcrk spreken met
elkaar aan de hand van een strak draai-
boek en beklinken de conferentie met
een herstelplan. Blad: '.lIet slachlOfier
kan bijvoorbeeld vragen of dc dader wil
gaan afkicken ofzijn school oppakken.
Dat gaat verder dan het gangbare ex-
cuus. Je kunt er in principe een strafpro-

ces mee voorkomen."
Wezenlijk aan dit confèrentiemodel
vindt Ulad datje het netwerk aan-
spreckt. "Je creëert ecn systeem met
meer bronnen. Hierdoor kunje soms de
dieperliggende oorzaken van een delict
boven water halen. Gaat het om een
school drop-out'? Iemand uit een dis-
functioneel gezin die nooit ter \'Cfant-
woording is geroepen'!" Tegelijkertijd
activeer je het sociale vangnet. aldus de
jurist. "Door naasten te betrekken bij de
confrontatie, zijn ze eerder bereid hun
steun te verlenen."
Sinds 1999 hebben meer dan driehon-
derd bijeenkomsten via dit Echt-Recht
model plaatsgevonden in Nederland.
Er zijn al verschillende evaluerende
onderzoeken geweest, vertelt herstel-
consulent Jellnet lansen. D:.tders en
slachtolTers geven de sessies gemid-
deld een acht. Uitvoerig ingaan op de
langetermijnresultaten is nog moeilijk,
vindt John Blad."We leven niet in een
laboratoriumsituatie waarin wc alle va4
riabeIen kunnen onderzocken. Daarvoor
zijn de lopende experimenten ook te
verschillend. Watje wel kunt zeggen is
dat de recidive later plaatsvindt én van
geringere emst is dan bij de rechtbank-
procedure."
Om meer te leren o\'er deze benadering
zou Nederland over de grens moeten
kijken, adviseert Blad: '.Naast Nieuw-
Zeeland is herstelrecht in Australië. Ca-
nada en Amerika sterk in opkomst. Ook
in Europese landen ats Duitsland en
Groot-Brittannië werken ze steeds meer
met hersteleonferenties." In België is
het herstelgerichte dententiemodel sinds
2000 zelfs wettelijk \'Crankerd vertelt
Jeanet Jansen.
Ooit liep Nederland nog voorop op het
gebied van humaniteit en tolerantie.
zegt de jurist. Nu lijkt het zijn kompas
kwijt te zijn, '.Maatschappelijke onze-
kerheid bellntwoordt het kabinet met
verharding en verzakelijking. Alles
draait om prestatienormen. Er is weinig
tijd en ruimte voor herstel binnen het
strafrecht. Veel hangt af van de toekom-
stige minister."

De namen !rene en Jo/wn ziJn uit prÎ-
vacy-ol'cnwgi'lgell gefingeerd.

LREPORTAGEJ

foto's van boven naar beneden: John Blad,
hoofddocent strafrechtwetenschappen aan
de ErasmusUniversiteit Rotterdam.
Jeanet Jansen bij de penitentiaire inrich-
ting in Nieuwegein (foto ErikKottier)
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EERHERSTEL VOOR EEN EROSFILOSOOF

IDe liefd •e IS koud
Intellectuele porno ol voorchnstellJke theologle7 De 'Iilosolenl,losoof' P,erre KIossowski was

biJ leven al een legende, maar ISaltijd verkeerd begrepen Zegt dr. (onnle van Pelt, die zIJn

werk herlas en een 'erosfilosofie' ontsluierde. Daarin schuilt ook voor het humanisme, met

zIJn nadruk op rationaliteit en Individualiteit, een warmbloedige les.

Pierre Klossowski (1905-2001). voor sommigen is de naam
niet minder dan een vloek, een uitroep van blasfemie en
viespeukerij. Met al meer distantie gaat het om een philosop-
hers philosopher, een cultfiguur in de surrealistische kringen
van Anrlré Gidc. een kloosterling - in 1948 trad hij uit - en
kerkgeleerde, een schepper van een kolossaal oeuvre. Van
romans en Iïlosofischc essays tot diverse vertalingen: Au-
gustinus, Hölderlin. Nietzschc, Kierkegaard, Kafka. En dan
zijn er nog die even lichte als zinnelijke potloodtekeningen
van soevereine vrouwen in een mythisch decor. Een naam,
kortom, die zich leent voor misverstanden.

Dan is het niet zo gek dat een proefschrift over de man
en zijn werk vijftienjaar in beslag neemt. Dat is de tijd die
Connie van Pelt (1951), naast econome en filosofe geschoold
in het modevak, nodig had om Klossowski's geschriften te
doorgronden. Onlangs promoveerde ze aan de UniversÎteit
voor Humanistiek op de 'andere' KlossO\vski. Volgens Van
Pelt is hij geen 'pornotheoloog' (Deleuze), geen voyeur uit
de school van De Sade, maar de schepper van een religieus
universum, een filosoof van de Eros. In die onderstroom van
de westerse cultuur, met herinneringen aan voorchristelijke
tijden, draait alles om de goddelijke eenwording van man en
vrouw. "'De bezieling van de seksuele lietäe," vat Van Pelt
samen aan haar lunchtafel in Rotterdam.

Een grondige revisie dus, zeg maar gerust eerherstel. En
zoiets kost tijd. "'Niet alleen omdat het v,'erk van Klossowski
zo goed als onleesbaar is, vooral ook omdat ik eerst de do-
minante interpretaties moest 'aneggen'." Wanneer je echter
bedenkt dat de oude meester zijn hele 1c",'cnhccft getracht
het onbenoembare van de erotische bezieling Ie omschrijven,
dan is tijd - het 'eeuwige' zou hij zclfzeggen -relatief. Maar
dat is het al sncl in de wijsbegeerte.

Ide HUMANIST
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TEKST ARJAN POST

FOTO'S lEENDERT VAN DER WAAL

geworden'
tlNTERVIEW'"

Waarom heeft Van Pelt zich zo devoot op dat herme-
tische, vrijwel onvertaalde \verk gestort? Ol~ zoals Klos-
sowski Lelf ooit aan haar schreel: in een deftig bibberend
handschrift waarin hij een interview verzoek afwijst, waarom
heeft zij 'het beste van haar lcven gegeven' voor deze zelf-
verklaarde maniak'! "Tja," LCgtVan Pelt terwijl ze de brief
,",,'cerin de envelop stopt, "dat is begonnen toen ik nog filo-
sofie studeerde. In die tijd ging de roman 'La MOlllwie Vi-
vante'langs, inclusief erotisch getinte foto's. Iedereen vond
het schandalig. Terwijl er niets te zien was, alles is kuis bij
Klossowski. Maar er ligt zoveel raadselachtigs in zijn werk
besloten, dat ik het wilde ontcijferen."

GEHEIME DEUR
En zoals Klossowski wordt overvallen door 'de openbaring',
de bezieling van de versmelting der seksen, zo zag Van Pelt
opeens 'de geheime deur' in zijn werk. Vanzelf ging dat dus
niet behalve de lectuur van gemiddeld een jaar per bock,
moest ze zich bekwamen in de mythologie, de gnostische
traditie, het Romeins theater en het christendom van Augus-
tinus. Want dat zijn de ingrediënten die in eerdere interpreta-
ties over het hoofd werden gezien. Ook door Nietzsche, ook
door Foucault. Alleen in Duitsland en Italië begreep de filo-
sofie dat Klossowski meer was dan een suhversiefvoyeur.

'WAAROM GEEFT IEMAND HET BESTEVAN

HAAR LEVEN OM KLOSSOWSKI

TE DUIDEN?'

Van Pelt: "Het is waar dat KlossO\\i'ski veel suggereert
en daarmee speelt, het is een bedrieglijk theater. Maar de
kern van zijn werk is niet de erotische opwinding, maar de
spiritualiteit ervan." Vergelijk het met iemand die heel erg
verliefd is, oppert Van Pelt. "Datgene wat Lijn hoofd in be-
slag neemt, de overgave. En dat is tegelijk het raadsel, want
je kunt het niet aanwijzen. Het is een restant van de ervaring
zelf. Daarom maakt Klossowski, net als de Romeinen in hun
theater, gebruik van simulacm: bedrieglijke albeeldingen die
het mysterieuze geluk moeten suggereren."

Die interpretatie tilt het werk uit hoven de obsceniteit.
Omdat Klossowski echter niet vies was van ironie - "hij was
ook een lolbroek:' zegt Van Pelt - moet hij die onjuiste inter-
pretatie hebben voorzien, Die volgt voor hem vanzelf uit het

christendom, die 'ramp voor de mensheid', Dat patriarchale
systeem heen de passie van man en vrouw gesmoord en ver-
bannen. Sinds de zondeval is seksualiteit een 'nutskwestie'
geworden, die slechts de voortplanting dient. Daaruit is ook
de seksindustrie en de directe lustbevrediging geboren, De
schuldige is volgens Klossowski kerkvader Augustinus, ont-
werper van het christelijke godsbeeld. Diens 'aseksuele God'
heeft een 'grondige onevenv,'ichtigheid' veroorzaakt in 'de
psychische economie' van mensen.

Kan Van Pelt dat even ontcijferen? "De affectieve rijk-
dom van de lichamelijke liefde is ons ontnomen. Wat resteert
is lust. gericht op eigenbelang. Ook in het latere calvinisme

de HUMANISTI
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'DE VROUW IS IMMERS DE INCARNATIE
VAN HET GODDELIJKE'

is de goddelijke genade gratis. Dat is de opmaat voor het idee
dat seks 'niets hoeft te kosten'." Ondertussen bevindt Klos-
sowski zich zogezegd nog altijd in de tuin met de appelboom.

VOORBIJ VIE$PEUKERIJ

Kijk aan: zó bezien geelt Klossowski zijn criticasters pos-
tuum nog even een koekje van eigen deeg. Wie in zijn gela-
den voorstellingen slechts viespeukerij ziet, laat zich meesle-
pen door zijn eigen verbeelding. Die heeft zélf een verdorven
geest! In haar proefschrift wijst Van Pelt erop dat Klossow-
ski erg geleden heeft onder de verkeerde interpretatie. Vanaf
zijn negenenzestigste wijdde hij zich dan ook exclusiefaan
zijn tekeningen: verbiuerd, gefrustreerd. Zijn erosfilosofie,
waarmee hij het goddelijke weer in het huwelijk bracht, was
'op dramatische wijze mislukt'. Het werd niet gezien.

En toch, waarom noemt Klossowski zichzelf dan een
maniak? Waarom geeft hij toe dat hij zieh door zijn eigen
'verdorvenheden' laat leiden? Van Pelt: "Klossowski is in-
derdaad geen heilige. Zijn fascinatie noemt hij maniakaal.
Maar hij blijft er niet in steken. lIij vormt het om tot een re-
ligieus universum. Tot een moraalfilosofie van 'betere men-
sen', waarin de man niet langer over het genot van de vroU\V
regeert. Integendeel. Om man en vrouw één te laten worden,
moet het wilde mannelijk genot worden getemperd. Pas dan
kan er intimiteit zijn. Klossowski's inzet is dus herstel: het
opnieuw verbinden van de mannelijke viriliteit met het vrou-
welijke universum."

En dat vrouwelijke is bij hem het goddelijke. De erotisehe
bezieling behoort tot het domcÎn van Diane, godin der jacht
en evenbeeld van haar broer Apollo. Niet alleen figureert in
al Klossowski's werk de hoofdpersoon Roberte - waarvoor
zijn echtgenote model stond - als symbool voor 'het unieke
leken'. Telkens ook verwijst hij naar voorchristelijke, matri-
archale gebruikcn zoals de erotischc eredienst voor de godin.
liet unieke teken, dat is de naam Roberte, de openbaring
waarover Klossowski niet kan spreken. Niet zichtbaar en niet
bezitbaar, waarmee de vcrleiding allcen maar tocneemt.

Is dit alles eigenlijk niet een reusachtige literaire meta.
foor voor hogere heimwee, een 'oceanisch verlangen' à la
Freud'! Of, vooruit, is Klossowski niet een wijsgerige Reve'!
Van Pelt: "Het is een metafoor voor spirituele intimiteit. En
dat is meer dan liefde alleen. In die zin heeft hij iets weg van
Reve, voor wie alles draait om De Verzoening. Maar Klos-
sowski is kuiser. en het mysterie blijft bij hem bestaan. Zijn
erosfilosolie is ook geen verlangen, geen filosofie van het
tekort. Het paradijs is er al. Hij kan het alleen niet IOnen."

,
.,.

Daarmee is het goddelijke bij hem niet zomaar geluk, hij
lijdt er óók onder. Van Pelt: "Omdat de openbaring te groot
is voor het dagelijkse bewustzijn. Niemand, ook hijzelf niet,
kan getuige zijn van dc overgave. !lij kan slechts het moment
'crvoor' en 'erna' uitbeelden in suggestieve afbeeldingen en
verhalen. In een spiritueel en emotioneel fantasma."

11

HUMANtSTISCH TOEVAL
Dat Van Pelt promoveerde aan de Universiteit van Humanis-
tiek is toeval. Via.via kwam ze bij promotor Fons Eldcrs te-
recht die. evenals eo-promotor Hubert Dethier, is ingevoerd
in de gnostische traditie en mythologie waar Klossowski uit
put. Maar met al zijn onuitsprekelijk heden is Klossowski
geen humanist. En helemaal niet als het om de ongelijkheid
der seksen gaal. De vrouw is immers, hoc heet het, de incar-
natie van het goddelijke. Toch?

"De ••..rouw staat bij hem inderdaad net iets hoger dan de
man." laeht Van Pelt. "Maar dat dient juist de versmelting.
In God is geen seheiding der seksen. liet goddelijke is één."

Ide HUMANIST
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Van Pelt zag dat zowel het spreken over seksualiteit als die
'graduele ongelijkheid' op problemen stuit bij humanisten.
Over seksualiteit wordt gauw lacherig gedaan. en ongelijk-
heid herinnert al snd aan de galmende hi~rarchie van religie.
Van Pelt: "Hij moest ook niets hebben van de generatie van

'HET CHRISTENDOM HEEFT DE PASSIEVAN

MAN EN VROUW GESMOORD'

'68, met als eerste doelstellingen vrije seks. En ook lk vrou-
wenbeweging wist de heiligheid van de Eros niet te herstel-
len. Voor Klossowski leiden gelijke verhoudingen tot een
verlies aan passie."

Gaat het niet wat vcr om die wereldvreemde hocus-pocus
als praktische leidraad te nemen? :-Jee. vindt Van Pelt. Per-
soonlijk kan ze zich cr in vinden. "Onze cultuur is zo mas-
culien en materialistisch, dat we niet meer zien hoe koud de
liefde is geworden. De meeste relaties gaan (Jok stuk doordat
partners op zekere leeftijd niet meer in elkaar opgaan. En

L!NTERVIEW""

al die op-en-neer hobbelende lichamen in films. dat is toch
armoede? Maar ik kwam er zelf ook pas achter toen ik me
in Klossowski verdiepte, en via hem in de urs erotica en het
taoïsme."

In die kritiek op de 'onttoverde' seksualiteit schuilt trou-
wens een les voor het individualistische en rationalistische
humanisme. denkt Van Peil. De binding tussen mensen be-
gint immers met de 'zin' die zij in elkaar hebben en in elkaar
ontdekken. "Maar," zegt ze, "daar\"Oor moeten zij zich eerst
voor elkaar openstellen."

Vijftien jaar duurde het voordat Van Pelt zich voor Klos-
sowski kon openstellen. Ze is er trots op. Alleen, geeft ze
loc, ironisch genoeg blijft het allemaal iets 'onzegbaars'
houden, omdat er simpelweg te weinig mensen zijn die Klos-
sowski lezen. "Daarom wil ik nu een toegankelijk boek over
hem schrijven, voor een groter publiek. Want ik ben ervan
overtuigd dat wij in deze tijd veel kunnen leren van zijn eros-
filosofie."

Cl. WC van Pelt. Pierre KloHowski. Filo.wofvan de Eros.
Elders Special Productions. Amsterdam.

de HUMANISTI
42006 11



HUMANISTISCH CULTUREEL ERFGOED VEILIGSTELLEN

ITien jaar Humanistisc~

Onderonsje tussen pioniers van het Verbond in 1951, van links af
de heren Kranenburg. Bijleveld, Stuiveling en Van Praag.

In tien jaar tijds heeft Hel Humanisti~Th Archiefeen indruk-
wekkende hoeveelheid materiaal verzameld en in kaart ge-
bracht. "Centrum voor archivering en documentatie met be-
trekking lot het humanisme in Nederland vanaf 1850", luidt
de ondertitel van de in hartje Utrecht gevestigde instelling.
Tot ca. 1950 is met name de vrijdenkersbeweging belangrijk
geweest. Organisaties als fllImanitas en Humanistisch Ver-
bond ontstonden pas na de Tweede Wereldoorlog.
Door al het materiaal op een centrale, daartoe geschikte
plaats bijeen tc brengen wordt de geschiedenis van de hu-
manistische stroming veilig gesteld en toegankelijk gemaakt
voor verder onderzoek. Veel persoonlijke stukken zijn inmid-
dels gered uit vochtige kelders, tochtige zolders en vergeten
kasten. Het papieren geheugen van humanistisch Nederland
beslaat inmiddels bijna ecn halve kilometer. Daarnaast veel
audiovisueel materiaal, onder meer afKomstig van de omroep
en uit fotoalbums.
Met zijn medewerkers, onder wie vrijwilligers en banenpoo-
lers, heeft directeur Bert Gasenbeek in tien jaar veel bereikt.
Persoonlijke archieven van pioniers uit de humanistische
beweging als Jaap van Praag, Henk Bonger, Piet Spigt en
Cees Schonk zijn ontsloten. "Van Van Praag bezitten wc
bijvoorbeeld een pentekening uit zijn onderduikperiode, en
twee dikke jubileumboeken met individuele bijdragen van
HV-lcden, onder wie WilJem Drees ter gelegenheid van zijn
afscheid als voorzitter," aldus een enthousiaste Gasenbeek.

Ide HUMANIST12 42006

Om helder onder woorden te kunnen bren-

gen waar je voor staat is het belangrijk om je

eigen verleden te kennen. Bovendien moet

je bij actuele discussies kunnen putten uit

oudere debatten. Met dit uitgangspunt voor

ogen gaf Bert Gasenbeek in 1996 de aanzet

tot een nieuw initiatief: de geschiedenis van

de humanistische beweging bijeenbrengen,

in beheer nemen en toegankelijk maken.

"Ook hebben we ruim twintig geluidsbanden met gesprekken
die in 1975 en 1976 met hem zijn gehouden,"
Onlangs is de uitgebreide verzameling van Rob Tielman aan
het archief overgedragen. Verder hebben organisaties als
de dienst geestelijke verzorging in de strijdkrachten, de hu-
manistische jeugd- en homobe\\'egingen, afdelingen van hd
Humanistisch Verbond, gewesten van Humanitas, de inter-
nationale ll-IEU en het Algemeen Humanistisch Trefpunt hun
archiefstukken aan de collectie toevertrouwd.

ENCYCLOPEDIE VAN HET HUMANISME
Wie was Erasmus ook al weer, wat is humanisme nou eigen~
lijk precies, hoe zit het met de vrijdenkers - allemaal vragen
die aan bod komen in de Encyclopedie van het humanisme.
een omvangrijk project om het humanisme in al zijn facetten
in kaart te brengen. Via de website htfp:/larchicLu\'h.nl zijn
al meer dan honderd trefwoorden te raadplegen. Ook is er
een index van de talrijke tijdschriften, boeken en andere pu-
blîeaties uit humanistische kring. Scholieren kunnen online
vragen stellen en via eenvoudig toegankelijke documentatie
helder antwoord vinden op basale vragen over humanisme.
Enkele medewerkers hebben op basis van het verzamelde
materiaal publicaties geschreven, Over de vader van het mo-
derne humanisme en oprichler van het HV Jaap van Praag
bijvoorbeeld, over vrijdenker Anton COllstandse. Garmt
Stuiveling (die onder meer een gewaardeerd en vaardig
spreker was in radio~uitzendingen van humanisten), de inter-



Archief'
nationale beweging, religieus humanÎsme, de Dageraad, de
dienst geestelijke verzorging in de krijgsmacht. tijdschriften
als Rekenschap, Ego en Het /Voord Van De Week. Op initi-
atiefvan het Archiefverscheen deze zomer het boek 'Geor-
ganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis. visies en
praktijken', In voorbereiding is een biografie over humanist
en vormgever Henna Premsela.
Ter gelegenheid van het l50-jarig bestaan van de vrijden-
kersbeweging zijn alle publicaties uit de eerste honderd jaar
op microfilm gezet cn toegankelijk gemaakt via een beeld.
databank op internet. Ruim honderdduizend pagina''s over
alle mogelijke onderwerpen waarmee vrijdenkers zich heb-
ben beziggehouden zijn zo veilig gesteld. Dil ",'as een groot
project met een budget van ruim honderdduizend euro, in
samenwerking met o.a. de Bibliotheek Universiteit voor
Humanistiek en het gerenommeerde lnternationaallnstitllut
voar Sociale Geschiedenis (IISG), \'oor circa tachtig pro.
cent betaald door OC&W en door De Vrije Gedachte zelf.

ARCHIVEREN IS INVESTEREN
Ondanks beperkte financiële middelen is in tien jaar heel
wat tot stand gekomen en voor de geschiedenis bewaard ge-
bleven. Maar het beheer van dit alles is kostenintensief. Zo
zou het behoud van de collecties erbij gebaat zijn als ze in
een klimatologische ruimte geplaatst kunnen worden. Veel
stukken zijn door gebrek aan geld nog niet bestudeerd en
toegankelijk gemaakt.
"Uiteindelijk willen \-veuitgroeien tot hét informatie- en
kenniscentrum van de Humanistische Alliantie," vertelt
Bert Gasenbeek die tevens als onderzoeker geschiedenis
van het humanisme is verbonden aan de Unll'ersiteit voor
Humanistiek. Met deze instelling wordt nauw samenge-
werkt, evenals met het IISG en andere bibliotheken. De
komende jaren is meer personeel nodig om de rijke historie
van humanistisch Nederland uit met name de periode na
1945 verder te ontsluiten en toegankelijk te maken.
Via de donateursvereniging van het Archief, het Piet Thoe.
nes/onds, hoopt Gasenbeek meer inkomsten te verwerven.
"Ik roep alle vrijdenkers en humanisten op, die het belang
van hun vrijdenkers- en humanistisch cultureel erfgoed in-
zien, om ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan een gul
gebaar te maken. Want we kunnen dit niet alléén."
Heel belangrijk is het Utrechts Archief waarmee onlangs
een principeovereenkomst is opgesteld voor het mede
beheren van het humanistisch cultureel erfgoed. Deze or.
ganisatie is één van de grotere provinciale archieven. Zij
beschikt inmiddels al over een gedeelte van het HV- en het
IHEU-archief(lnternational Humanist and Ethical Union)

TEKST BERT BOElAARS
FQTO.S EN ILLUSTRATIES HUMANtSTISCH ARCHIEF

dat veilig ondergebracht is in een klimatologisch depot. liet
overbrengen van het resterende archief is echter aan strenge
voorwaarden verbonden. Alle stukken moeten eerst geheel
volgens de professionele normen en procedures van het
Utrechts Archiefontsloten zijn. Hoewel het Humanistisch
Archief er alles aan heen gedaan om zoveel mogelijk zelf Ie
ontsluiten bestaat er nog een grote achterstand. Veel van het
materiaal moet nog, ontdaan \'Uil nietjes en in zuurvrije map-
pen, geïndexeerd, beschreven, gerubriceerd en geherordend
worden. Een onmogelijke opgave voor de kleine organisatie.
Uitbesteden is de enige optie. De offerte hiervoor bedraagt
ruim tweehonderdduizend euro.

B"rl GaJ,'nht-"k en P<,lerlkrkx (red.). GeQrganiwerd humani.,.me in Neder-

land: Rescitiedeni'. ,üi<'_.,'n praktijken_ Uitge,"<,rijSWp. Am"I,'rd"m 1006,

ISBN 9rJ66657R7I.

Foto's van boven naar beneden: Zes debaters tijdens het
jubileumcongres 1986 van het Humanistisch Verbond.
Deel van het typoscript van de oprichtingsrede van het
Humanistisch Verbond door Jaap van Praag.
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Elf bekende humanisten over
I.odewijk de ,Vtta!, direcleur Hllmanitas

"Identiteit van een bcv.'cging is een wordingsvcrhaal. Het
hoc en waarom van de humanistische beweging is eClIzich
ontwikkelende geschiedenis die door deze Ic kennen de iden-
titeit van de beweging in kaart brengt. Weten hoc zaken zijn
ontstaan biedt het fundament waarop voortgang en vernieu-
wing kan worden gebouwd. Juist daarom is een Humanistisch
Archiefvan grote waarde. liet archicfkan een unieke rol bij
het herkennen, hel historisch beargumenteren en he! proli-
leren van de identiteit en de traditie van de humanistische
beweging vervullen. Ook onze lIumanitas geschiedenis wordt
door het archief beheerd en ontsloten, zodat wijzcl f en andere
belangstellenden er gemakkelijk kennis van kunnen nemen."

Carla l'an BaaIen, directeur Centrum l'Oor Parlementaire
Geschiedenis te Nijmegen

"Het is van groot belang dat het Humanistisch Archief goed
wordt bewaard en voor onder/oek toegankelijk gemaakt.
Want niemand. ook de humanist niet. kan zijn toekomst met
vertrouwen tegcmoet zien als hij zijn verleden niet op orde
heell."

Rob ne/man. oud-morziller Humanistisch Verhund en l'Oor-
zifter van her lande/ijk platform openhaal' onderwijs CBOO

"Ik merk dat de humanistische geschiedenis vaak een blinde
vlek is in ons ondenvijs. Juist in een tijd van toenemende
onverdraagzaamheid is een vraagbaak en inspiratiebron als
hel Humanistisch Archiefvan levensbelang voor toekomstige
generaties!"

Rein Zunderdmp. voorzitter Humanistisch Verholld

"liet humanisme IS een volwaardige levensbeschouwing met
toekomst en geen tijdelijke stroming met een gerealiseerd
emancipatiedoel. De wereld heeft een sterke behoelle aan

Advertentie uit 'Het woord viln de week' Viln25 m<l<lrt1950.

BUMAIISTISCB VIBBOn

IU 11&0 ••TI BUIS" VOOR
AlIDIBBU' MD.LIOO
BUITUBIBKILUBI.

H.lp 'n handJe I • Onrer&chilligheid en gee.telfjlul rwod
bedreigen OlU folk •• Stuur f 1.- NJlJr on& werk fpol1giro
304960) of f.'raQgilllichtingen aan het Centraa Bureau
van het HumaniAtiJlch Veroond, 81eijenburg.!raat 1, Utre€ht
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levensbeschouwelijke verdieping en het humanisme speelt
daarbij een belangrijke rol. Voor een bloeiende toekomst
zoekt het Humanistisch Verbond niet alleen nieuwe leden,
maar ook steeds nieuwe inspiratie. De schatkamer van het
humanistisch verleden bevat daarvoor de bronnen en de
fundamenten, Daarom roep ik al onze leden en toekomstige
ledcn op om ook bij te dragen aan behoud en ontsluiting van
de rijke geschiedenis van de humanistische beweging. Steun
het Humanistisch Archiefdat hartstocht voor het humnnisme
koppelt aan een hoge professionele standnnrd en daarmee uw
bijdrage meer dan waard is!"

Liesheth Brandt Corstius. klInsthistorica en ol/d-directeur
Gemeentemuseum Arnhem

"Archieven zijn ons collectieve geheugen. Zonder archief is
de humanistische beweging niet veel waard. Eén man heeft
in tien jaar tijd veel opgebouwd: een halve kilometer p:lpie-
ren geheugen van het humanisme in Nederland vanaf 1850.
Natuurlijk moet al dat materiaal deugdelijk geconserveerd
èn toegankelijk gemaakt worden. Dat kan één man - ook al
krijgt hij hulp van alle kanten - niet alleen. We moeten hem
dankbaar zijn voor zijn initiatief en zijn ",,'erk. maar dat is niet
genoeg. We moeten het humanistisch archief ook daadWerke-
lijk financieel steunen."

PUlli Clitel/r, vrijdenker en OUd-l'()or=ilterHumanistisch Ver-
hond

"Een goed humanistisch archief is van onontbeerlijke waarde
V{loreen vitale humanistische beweging."

.Hanue/a Jfonteiro, directeur HiI'o.l'

"Oe visie en aanpak van Hivos als organisatie voor ontwik.
kelingssamenwerking hebben alles te maken met onze huma-
nistische wortels. Om die visie daadwerkelijk uit te dragen
is kennis van die wortels. van ons verleden en van onze
humanistische boegbeelden onontbeerlijk. Ik merk dat onze
medewerkers daar zeer nieuwsgierig naar zijn. Het initiatief
van het Humanistisch Archicfaeht ik dan (lok van het groot-
ste belang,"

Liesheth ,Hu/der, oud-wmr::itler Humanistisch Verbond

"Wie wat bewaart die heell \val. Natuurlijk geldt dit gezegde
in hoge mate voor het Humanistiseh archicf. dat bet gezamen-
lijke erfgoed van de vele humanistische organisaties in Ne.
derland cn van de IHEU omvat. Het archief is een unieke en
onmisbare bron van informatie voor iedereen die het vcrledcn
én de toekomst van het humanisme in al haar uitingsvormen
ter harte gaan. Dank zij de zegeningen van de moderne tech-
nick kunnen wij met de nodige middelen dat erfgoed voor
veel langere tijd \'eilig stellen. De ambities om dat daadwer-



~CHTERGROND'"

let Humanistisch Archief
kelijk te realiseren verdienen alle immateriële en materiële
steun."

Peter Derkx, hoogleraar Humanisme & Ln'enshescl1ouwing
UvH

"Bij het schrijven van diverse boeken en artikelen over de
humanistische beweging heb ik gemerkt dat ook voor huma-
nisten en vrijdenkers geldt: de werkelijkheid is vaak verras-
sender dan mensen kunnen verzinnen. Wist u bijvoorbeeld
dat Jan Hoving, de voorzitter van nijdcnkcrsvcrcniging De
Dageraad, in 1937 bereid was als meelezer te fungeren voor
een brochure die de rooms-katholieke pater Wijnand Sluys
toen schreef tegen de vrijdenkers? Ais het Humanistisch Ar-
chicfzijn werk niet kan blijven doen, dreigt dit soort informa-
tie voorgoed verloren te gaan. Daarom roep ik iedereen op het
Humanistisch Archief te steunen."

Rudolf de Jong, oud-medewerker Imerna/ionaal Ins/ituut
voor Sociale Geschiedenis

"Via mijn werk op hcr Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedcnis (HSO) ben ik bestuurslid van het Humanistisch
Archicf - toen nog in oprichting - geworden. Als wcinig
anderen kan ik daarom benadrukken hoe belangrijk het is
om het eigen verleden goed te bcwaren en te documentcren.
Vaak denkt men daar te laat aan. Het Humanistisch Archicf
ontstond niets te vroeg en heen zich dankzij de inzet van de
medewerkers ecn belangrijkc plaats verworven, van beteke-
nis zowel voor de geschiedenis als het actuele dagelijkse
werk van humanistische organisaties. Voor het behoud en de
uitbouw van de humanistische waarden ~ In het huidige tijds-
gewricht helaas nict iets dat vanzelfsprekend is - draagt het
Humanistisch Archief dat ook een steentje bij, ja ecn unickc
steen."

Donaties hard nodig

Nico Stllij. directeur CentnIm I/Ooronderwijs en 0pl'Oeding in
humanisrisch perspectief IIVO

"Financiele ondcrstcuning van het archicfbcveel ik van harte
aan! Het v,'erk van humanisten uit hel verlcden mag nooit ver-
loren gaan. Dat zijn wij aan hen verplicht. De humanistische
beweging van nu en straks heen niet alleen sterke vleugels
nodig, maar ook sterke \vortels!"

l/ja .HaJO. rector Unil'Crsiteif voor Humanistiek

"Voor de Universiteit van Humanistick is Het Humanistisch
Archief onmisbaar. Als bron van het onderzoek en onder-
wijs aan deze universiteit heeft het al meennalen zijn nut
bewezen. Ik hoop dan ook dat deze unieke eultuurschat tot in
lengte van dagen be.••.'aard blijn:'

Een aantal voorzitters van het Humanistisch Verbond tijdens de
Jaap van Praag.studiedag 1996. Van links af: Rob Tielman, Jan
Glastra van Loon, MaÄ Rood, Paul Cliteur en Marian Verkerk.

De gelden die nodig zijn voor het veilig onderbrengen van de collectie van het Humanistisch Archief
kunnen niet alleen opgebracht worden door het archief zelf of door de Humanistische Alliantie die het
archief als werkstichting ondersteunt. Gelukkig erkennen ook particuliere fondsen het belang van het
humanistisch erfgoed. Het V$B fonds en Prins Bernhard fonds hebben samen € 75.000,- toegezegd voor de
verdere werkzaamheden mits uit humanistische bronnen ook een substantieel bedrag verkregen wordt.
Daarom vraagt het Humanistisch Archief door middel van een publieksactie om steun van geestverwan-
ten. Zet uw sympathie om in een financiële bijdrage op girorekeningnummer 76.95.453 van het Humanis-
tisch Archief te Utrecht, onder vermelding van Ik ondersteun Het Humanistisch Erfgoed. Uw gift is aftrek-
baar van de belasting aangezien het Humanistisch Archief een officieel erkende ideële instelling is.
Wie tenminste 250 euro doneert ontvangt als attentie twee boeken: het boek over 60 jaar georganiseerd
humanisme: 'Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken'. En het boek
'God noch autoriteit: geschiedenis van de vrijdenkersbeweging in Nederland', dat op initiatief van het
Archief op 14 oktober verschijnt ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van De Vrije Gedachte.
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TEKST FEMKE VAN ZEUL
FOTO'S RICCARDO GANGALE

CONGO

•

In zijn jeugd kon je op rolseh<l<ltsende Boulevard Lumumha
afrijden, dwars door de stad. "Onder de Belgen waren de we-
gen overal verhard. tot in on7e wijk,'. zegt Jeróme Bangwe-
ne. en hij glimlacht bij de herinnering. De 63-jarige Congo-
lees wijst naar de aaneenschakeling van diepe zandkuilen die
tegenwoordig het weg{1ck in Bukavu. Oost-Congo, bepalen.
Het gigamische land ter grootte van West-Europa kent inmid-
dels nauwelijks meer fatsoenlijk begaanbare wegen. ";..Jiets
werkt meer in de Congo. Wie dit land ook gaat regeren. hij
moet van voor afaan beginnen:'
De Democratische Republiek Congo (IJRC) in J\.1idden-
Afrika prijkt in zo'n beetie alle oneervolle landenrijtjes die
cr bestaan. IIct is een van de annste, minst ontwikkelde
naties ter wereld, ondanks - of dankzij ~ een overvloed aan
grondstoffen zoals diamanl, goud en eoltan. een belangrijk
bestanddeel \-an mobielties. De afgelopen jaren woedde er
een oorlog waar negen Atfikaanse landen zich in mengden,
ook wel de eerste Afrikaansc Wereldoorlog genoemd. Naast
een flinke illegale greep in 's lands bodemschatten, maakten
de door buurlanden gesteunde milities en de Congolese mili-
tairen zich schuldig aan verkrachting. plundering en moord.
:.."letvier miljoen doden is de oorlog in Congo het bloedigste
conflict sinds de Tweede \Vereldoorlog. Unicef stelde onlangs
in een mpport dat er nu nog dagelijks twaalfhonderd mensen
sterven aan de directe en indirecte gevolgen van het oorlogs-
geweld.
Toch gloort er hoop in DRC. Eindjuli ging de bevolking voor
hd eerst in ruim veertig jaar naar de stembus voor democrati-
sche verkiezingen, zoals afgesproken in een in 2003 gesloten
vredesakkoord. Bij de vijftigduizend stembureaus SIOndende
26 miljoen kiezers in de rij om een nh::uwe presidenl en par-

Het Midden-Afrikaanse land Congo

figureert in alle hopeloze rijtjes die er

bestaan. Congo is een van de armste,

minst ontwikkelde naties ter wereld.

Toch lijkt er iets te veranderen. De

Congolezen gingen onlangs voor het

eerst in veertig jaar naar de stembus

voor democratische verkiezingen.

Portret van een land in transitie door de

ogen van drie generaties van een familie

in Bukavu, Oost-Congo.

Foto: Jér6mes dochter Aimee Bangwene Furaha in Bukavu.

In de Congo gloort een
sprankje hoop
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lement te kiezen. Een tweede ronde in oktober moet de strijd
om hel presidentschap beslissen. Hoewel in het verledcn
immer teleurgesteld door nieuw aangetreden politick leiders,
durven Congolezen weer een beetje te dromen. Zelfs in het
oosten van het land, het zwaarst getroffen door de oorlog.

ZES KEER BEVRIJD
Jerome Bangwene, zijn dochter Aimêe en kleindochter San-
drine wonen in de idyllisch gelegen maar totaal vervallen
provinciestad Bukavu aan het Kivu-meer. Drie generaties van
één familie vertellen over hun leven en toekomstvisie. Over
politici die vooral hun eigen maag vulden, nachtmerries van
soldaten en verkrachting en de hoop ooit weer over straat te
kunnen zonder bang te hoeven zijn dat politieagenten je je
zuurverdiende geld afpersen.
"Iedereen kent mijn opa", zegt de 20-jarige SandrÎne Kashara
zonder overdrijving. "Papa Jérome.' was de eerste fotograaf
van Bukavu. Toen de Belgen in 1960 vertrokken uit de Congo
en iedereen nieuwe identiteitsbewijzen moest, was hij de
cnige in de stad die pasfoto's kon maken. Op school hielp hij
zijn \viskundeleraar, 'meester Thijs', in de donkere kamer. Zo
leerde hij het vak. Als je nu in de volkswijk Kadutu vraagt
naar de fotostudio van Jéröme, kan hel kleinste kind je de
weg wijzen.

In het halfdonker zit Jérómc achter zijn bureau in zijn kan-
toor. Er hangt een kaal peertje aan het plafond, maar elektri-
citeit is er vaak niet in Kadutu. De ogen van de kwieke man
.lijn eraan gewend. Ook in het schemerdonker kan hij bezoe-
kers probleemloos de fotoboeken laten zien vol portretten en
reportagefoto's die hij in zijn loopbaan maakte.
Zes keer is de Congolees in zijn leven bevrijd, telt hij na op
zijn vingers, "Gevraagd of ongevraagd." Zacht zingt hij het
liedje '/ndependenee, eha eha', dat in de dagen van de on-

'ER STERVEN NOG DAGELIJKS

HONDERDEN MENSEN AAN GEVOLGEN

VAN HET OORLOGSGEWELD '

afhankelijkheid in Congo furore maakte. 1960, dat was de
eerste keer. "We hebben een week lang gezongen, niemand
werkte. We dachten dat het allemaal vanzelf zou gaan," Toen
de voorraden opraakten die de Belgen hadden achtergelaten
en er een tekort aan benzine en medicijnen onl~tond, beseften
de Congolezen dat het ingewikkelder lag.

Foto; VN-vredestroepen ('Monue') patrouilleren in Bunia, Oost-Congo.
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Tribale tegenstellingen begonnen het piepjonge land te be-
heersen en afscheiding van rijke provincies dreigde. In 1965
pleegt legerbevelhebber Joseph Mobutu een staatsgreep en
menige burger ziet dat als een tweede bevrijding. Ook de jon-
ge fotogmafuit Bukavu hoopt dat deze man rust zal brengen.
Maar Mobutu's handelen blijkt weinig structureel. Hij doopt
Congo om tot Zaïre omdat hij dat Afrikaanser vindt klinken
en ontpopt zich tot een excentrieke dictator die zijn land plun-
dert en de bevolking laat stikken. De economie holt achteruit.
Zelfs de ertswinning in de zuidelijke provincie Katanga komt
stil te liggen. terwijl koper, kobalt. umnium en zink er in on-
waarschijnlijke hoeveelheden voor het opscheppen liggen. De
soeiaal.economische positie van de Zaïrezen wordt een van
de meest uitzichtloze van het Afrikaanse continent.

MOBUTU DE ENIGE
Jéróme maakte de megalomane alleenheerser van dichtbij
mee. Wanneer Mobutu zijn stad bezocht, werd de reportage-
fotograaf opgetrommeld om mce het meer op te gaan als de
president ging vissen. 0 wee als hij niets aan de haak sloeg.
"Dan moesten \vij zorgen voor een grote vis aan Mobutu's
hengel voor op de foto. Het kon natuurlijk niet dat de grote
man van Zaïre niets gevangen had," grijnst de fotograaf. Dat
ze ooit van Mobutu afzouden komen, geloofden weinigen in

'SEKSUEEL GEWELD IS IN CONGO OP BREDE

SCHAAL TOEGEPAST ALS OORLOGSWAPEN'

het land. Aimêe, de 29-jarige dochter van Jéróme: "Van kind
af leerden we dat hij de enige was. Ook al hadden veel men-
sen een hekel aan hem, wc waren aan hem gewend:' Met
haar echtgenoot en dochter Gulaine is ze op bezoek bij haar
ouders in het kleine huis in Kadutu waar ze opgroeide. Ze
wijst naar het raam met tralies in ruitmotief dat uitkijkt op de
steeg achter haar ouderlijke woning. Eind oktober 1996 zag
de familie door dat raam de rebellen van Laurent Kabila lang~
rennen, op zoek naar militairen van Mobutu's leger. Het bleek
het begin van de val van 1\1obutu.Aimêe vluchtte mei haar
grootmoeder de velden in. "De soldaten van Kabila schoten
op alles en \ve wisten niet \vaarom." Zoals zo vaak in de Con-
golese geschiedenis moesten de burgers maar raden wie cr
tegen wie vocht.
Toch spreken de mensen in Bukavu nu met ",•.aardering over
de 'Guèrre de Kabila', die hen verloste van Mobutu. Jér6me
telt het als zijn derde bevrijding. Met de komst van Kabila
verandert er daadwerkelijk iets. Zo krijgen de soldaten. die
vaak jaren lang geen soldij ontvingen. iedere maand honderd
dollar betaald: "liet was een jaar van geluk. Het was vrede
enje kon ge\voon met je geld de straat over zonder datje
bang moest zijn dat soldaten het afpakten."
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Maar Kabila blijft geen vrienden met Rwanda, het land dat
hem steunde bij de inval van Zaïre. Zijn voonnalige bondge-
noten keren zich tegen hem. In de burgeroorlog die daarop
volgt, sturen vecllandcn milities naar wat nu weer Congo
heet. Dat Laurent Kabila in 2002 door cen lijfwacht wordt
doodgeschoten. draagt nog bij tot de chaos. Jérórne moest in
die jaren zijn apparatuur verbergen, vertelt hij met spijt. Het
was veel te gevaarlijk foto's te maken, Alleen voor vrienden
schoot hij in het geheim nog wel eens een portretje achterin
zijn studio.

RWANDESE TERREUR
liet is niet gek dat Oost-Collgole7en 700n Joseph Kabila zien
als brenger van de vrede. Na de moord op zijn vader Laurent
treedt hij in zijn voetsporen. In 2003 zillen vcrtegenwoordi-
gers van alle strijdende partijen in Sun City, Zuid-Afrika. om
de tafel. liet vredesakkoord voorziet in een tijdelijke regering
met naast Joseph Kabila vijf vice-presidenten: van alle partij-
en een. Zo werd iedereen min of meer verantwoordelijk voor
het vredesproces, legt Jérome uit: "Kabila voerde een ei aan
de slang, die daarna niet anders kon dan liggen blijven en ver-
teren. Lefils, de zoon, heeft goed werk gedaan. Dankzij hem
kwam er hoop." Hij steekt vier vingers op: alweer bevrijd.
Maar van een stabiele vrede is dan nog geen sprake. Jéróme's
kleindochter Sandrine :lat op een namiddag in 2004 met een
buunneisje aan haar huis\verk toen ze schoten hoorde. Ze
woont met haar oom en mnte in het eerste huis naast het ste-
delijke hootäkwartier van Monuc, de VN-vredesmissie die
sinds 1999 in orde op zaken probeert te stellen in de Congo.
liet is met zeventienduizend soldaten uit bijna vijftig landen
de grootste VN-missie ooit. Vanuit haar voor. en achtertuin
kijkt Sandrine op het scheennesjesprikkeldraad van het VN.
kwartier. "Ik had me daardoor altijd veilig gevoeld, maar die
middag moesten we op de grond duiken om niet door kogels
te ",,'orden geraakt'"
Op deze vijfde 'bevrijding' zat niemand in Bukavu te wach-
ten, zegt Sandrincs opa grimmig: "Toen de Rwandezen bin-
nenvielen, vernielden ze alles wat nog over was." Deze 'oor.
log van ~1utebusi' is een zwarte periode voor de smd aan het
meer. Kolonel Mutebusi. een oud-rebel van de door Rwanda
gesteunde MLC, beweerde Congolese tutsi's te beschennen
tegen de extremistische hutu's. Maar in de twee weken dat de
kolonel Bukavu bezette, moest vooral de gewone bevolking
het ontgelden.
"Ons huis durfden ze niet in te komen, maar nog geen hon-
derd meter hier vandaan werd een vader doodgeschoten,"
herinnert Sandrine zich. De soldaten van Mutebusi vergrepen
zich tijdens de bezetting aan honderden vrouwen. Het meisje
zag de slachtotlèrs naar het VN-kwartier komen om hulp:
"Ze keken me niet aan, maar ik zag de pijn in hun gezichten.
Vaak waren ze voor de ogen van hun vaders of echtgenoten
verkracht'" Seksueel gewcld is in Congo op brede schaal toe-
gepast als oorlogswapen. De Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) deed onderzoek in Zuid.Kivu en een paar steden
in Oost-Congo en kwam lOt de conclusie dat alleen daar al



veertigduizend vrouwen de afgelopen jaren slaehtoOcr waren
van verkrachting. De twintigjarige Sandrine besen dat maar
al te goed: "Ik had geluk want mij overkwam niets. Maar ik
heb nog altijd nachtmerries over soldaten die mijn kamer bin-
nenkomen."

OE VREDE GARANDEREN
Op 31 augustus stemden de Congolezen voor een nieuwe pre-
sident en een nieuw parlement. Ook de drie generaties Bang.
wene kruisten hun voorkeur aan op de stembricljes, • posters
is trou\.vens een beter woord voor de enorme vellen kandida-
tenlijst. Op wat voor toekomst hopen zij?
Dochter Aimée wil allereerst een baan. De verpleegkundige
liep stage in het staatsziekenhuis in de wijk - waar sommige
patiënten bij gebrek aan bedden op matrassen op de grond lig-
gen en genezen mensen worden vastgehouden totdat ze hun
rekening betalen. Sinds Aimée haar opleiding afrondde heen
ze geen werk kunnen vinden.
Net als alle mensen in Zuid-Kivu wenst ze daarnaast een eind
aan het geweld. Oostelijk Congo stemde massaal voor zit-
tende president Kabila, in de overtuiging dat hij de vrede ga-
randeren kan. De jonge moeder vreest dat zijn tegenstanders
slechte verliezers blijken: "Laten we hopen dat de politici die
verloren niet terugkeren naar de hrousse en weer de wapens
opnemen." Haar nichtje Sandrine ging ook stemmen, maar
met tegenzin. Ze heeft het niet op de politiek. "Het zijn alle-
maal leugenaars, enkel geïnteresseerd in hun eigen belangen.
lIun eerste docl is hun eigen maag. Ze denken niet aan ons.
aan kinderen en gezinnen:'
De studente Engels aan de universiteit heeft wel een priori-
teitenlijstie: "Als ik president was, gafik kinderen voorrang.

'DE JONGERE GENERATIES HERINNEREN

ZICH NIET DAT HET OOIT BETERWAS'

Ambtenaren en politieagenten zou ik eindelijk betalen, zodat
ze niet allerlei dingen ernaast hoeven doen om aan geld te
komen," Op haar diploma-uitreiking kregen drie jongens een
certificaat die ze nauv.'clijks op school had gezien: "Die heb-
ben geld neergelegd voor hun diploma. Dat maakt mijn harde
werken toch waardeloos? Alles moet veranderen hier."
De jongere generaties herinneren zÎch niet dat het ooit beter
was, zegt Sandrines opa. Jérome spiegelt zijn hoop voor de
toekomst aan het verleden uit zijn jeugd. dat hij afschildert in
roze melancholieke tinten. "Toen stroomde het regenwater de
berg afvia een afwateringssysteem. Nu dat niet meer werkt,
spoelen bij zware regen hele huizen weg. Ik droom ervan dat
we 's nachts weer over straat kunnen, zoals in de koloniale
tijd." Misschien dat de nieuwe president, waarop de Congo-
lezen in de tweede ronde stemmen op 29 oktober, daarvoor
kan zorgen. Jérome vestigt de hoop op .lijn zesde bevrijding:
"Ooit moet het goed komen in dit land:'

Foto's van boven naar beneden: Jéróme Bangwene Rukeba in

Bukavu, Oost-Congo.
Een VN vredessoldaat (Pakistaner) in Bukavu.

Sandrine Kashara, kleindochter van Jerome.

de HUMANIST I
42006 19



JACHT OP POSTMORTALE ORGANEN TER DISCUSSIE

Twijfel aan de zin
van donorregistratie

De Pakistaner liaqat AUtoont het litteken n(l verwijdering van een van
.i!ijn nieren, die hij verkocht voor 104.000 rupees. lo'n 1300 euro.

Organen moeten voor transplantatie (zo lang mogelijk) door-
bloed blijven. Dertig procent van de orgaandonaties komt uit
mensen die maximaal ongeveer een halfuur daarvoor zijn
doodverklaard omdat een onomkeerbare hart- en eircula.
tiestilstand is vastgesteld, de zogeheten ,Von Hearl Beating
Donors. Voor de nabestaanden rest een korte tijd om atscheid
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te nemen van de overledene. De andere orgaandonors zijn
de hersendoden. Ze ademen en hun hart slaat, met behulp
van machines. Omdat de belangrijkste hersenfuncties zijn
uitgevallen en ook deze situatie onomkeerbaar is, worden ze
hersendood verklaard. In de \Vet Orgaan Donatie ••..an 1998
is hersendood gelijkgesteld aan dood, waardoor de feitelijke



orgaanuitname niet meer de dood tot gevolg heeft, want die is
al eerder ingetreden.
Om te voorzien in Je bchoelie die de v,'aehtlijst voor organen
aangeeft (ongeveer 1400 personen, waarvan 85 procent \vacht
op een nier) zul1en we in Nederland nooit kunnen beschik-
ken over genoeg hersendode mensen, of A'on Hea,-! Healing
Donors. Ook als er geen toestemmingsproblematiek zou zijn,
zouden er immers onvoldoende donoren zijn. Studies laten
zien dat het potentiële aantal postmortale, hersendode orgaan-
donoren in Nederland de 350 niet haalt.

OP DE KLANT TOEGESNEDEN

Dat werpt de vraag op, wat het achterliggende motiefis voor
het initiatiet~ om vanaf september dit jaar de ambtenaren
Rurgerzaken in de Nederlandse gemeenten in te schakelen
ten faveure van donorregistratie. Burgers zullen bij hel
aanvragen of ophalen van hun paspoort of identiteitskaart
het donorformulier ontvangen. Van de 458 gemeenten in
Nederland hebben er ruim 300 aangegeven mee te willen
werken aan de verspreiding van het lormulier. "Het heeft
best wat moeite gekost om de ambtenaren van Burgerzaken
deze handeling erbij te laten nemen," zegt Bas Kuijk,

'DE NIERDONOR VAN DE TOEKOMST ZAL

VAKER EEN LEVENDE DONOR ZIJN'

perswoordvoerder van het voor de inschakeling verant-
woordelijke Ministerie van VWS. Gemeenteambtenaren
van Burgerzaken zijn benaderd met een folder van het
Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en
Ziekteprcventie (NIGZ). Rert Elbertsc, verantwoonlc1ijk bij
NIGZ Donorvoorlichting voor Je gemeentecampagnc, ver-
telt enthousiast, dat de 'service' zelfs op de klant kan worden
toegesneden: "De ambtenaren van Burgerzaken kunnen zien
wie zich nog niet heeft geregistreerd in het Donorregister en
juist die personen een donorformulier meegeven."
Deze overheidsbemoeienis met de aanbod kant van de trans-
plantatie-'markt' is een gevolg van de toezegging die mi-
nister Hoogervorst (VVD) in maart 2005 de T\I,'eede Kamer
deed, dat het aantal postmortak orgaandonoren tussen 2005
en 2009 met minimaal tien procent zal stijgen. Hij zag zich
gedwongen iets te doen aan de wachtlijst en voorkwam met
de toezegging, dat hd Donorregistratiesysteem zou worden
omgevormd naar een automatisch donorschap bij hersen-
dood. Critici vinden dit systeem een omkering van waarden:
nuttige delen van je vallen na hersendood verklaring auto-
matisch toe aan de staat/de gemeenschap, tenzij je daartegen
op de juiste wijze bezwaar maakt. Voormalig partijgenoot
van Hoogen'orst Frits Bolkestein weerde zieh beginjaren
negentig nog fcl tegen wat hij de creatie van 'staatslijken'
noemde.

TEKST JEROEN BREEKVELDT

FOTO'S REUTERSIWFA

ZELF EEN DONOR ZOEKEN

Hoogleraar transplantatiechirurgie Jan lJzermans van het
Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum vindt een politieke
keuze voor automatisch donorschap noodzakelijk, en ziet dit
als 'een keuze voor de patiënten'. "Nu laten mensen vaak na
zich te registreren, terwijl uit enquètes blijkt dat heel veel
mensen donor willen zijn. De overheid moet de drempel
\vegnemen. Nabestaanden zeggen nu heel vaak: hij heeft zich
niet als donor geregistreerd, we weten niet wat hij wil. dus
doe maar niet. Bij automatisch donorschap zou de overheid
het bezwaar maken daartegen duidelijk moeten faciliteren.
Dan zeggen nabestaanden: hij heen geen bezwaar gemaakt
dus we staan orgaanuitname toe."
De 'vraagzijde' kan ook aangepakt worden volgens
lJzermans. "De overheid moet zich inspannen voor preven-
tieve maatregelen om nierfalen als gevolg van obesitas te
verminderen:' Over de vraag naar levers is hij optimistisch,
door afname van virale leverinfecties verwacht IJzermans
dat in de komende 10-15 jaar de vraag naar levers voor trans-
plantatie grotendeels zal oplossen.
Minister Hoogervorst ziet meer inlOename van 'levend
donatie' dan in automatisch donorschap, Levend donatie
gaat vooral over nieren (waarvan bijna iedereen er twee
heeft), waaraan het grootste tekort is volgens de wachtlijst.
Iloogervorst achtte het in 2003 noodzakelijk dat zÎeken4

huispersoneel vaker en indringender dan nu familie en
\Tienden van een nierpatiënt \vijst op de mogelijkheden van
donatie van een nier. De nierdonor van de toekomst zal va.
ker levend dan dood zijn, en de druk op patiënten om zelf
een donor te vinden neemt toe. Gerard Boekhoffvan de
Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN): "Straks moet
je als nierpatiënt aantonen datje echt geen donor hebt kun~
nen vinden, voor je op de wachtlijst voor een postmortale
nier mag." Hoogervorst, die niet terugkeert in een volgend
kabinet, haalt zijn doel van tien procent meer donoren mis-
schien wel door het sterk stijgende aantal 'levenddonoren'. In
het Rotterdamse en Leidse academisch ziekenhuis worden al
meer niertransplantaties uit deze bron gehaald dan uit her-
sendood verklaarde donoren.

ORGAANTOERISME
Dat juist de vraag naar organen van levenddonoren tot ex-
cessen kan leiden, is afte leiden uit hardnekkig opduikende
berichten in de media. In China zouden nieren, maar ook
andere organen, van te executeren gevangenen, zo ongeveer
op bestelling worden geleverd. AI jaren worden dergelijke
beschuldigingen geuit, recent nog in een rapport van een
voormalige Canadese staatssecretaris, David Kilgour, en de
mensenrechtenadvocaat David Matas. Van enkele tÎendui-
zenden orgaantransplantaties in China zouden geen degelijke
verklaringen over de bron van de organen zijn en transcripts
van gesprekken met ziekenhuizen geven aan dat organen uit
gevangenen ter transplantatie worden aangeboden. De twee
Canadezen deden onderzoek op verzoek van de Falun Gong,
een in China verboden spirituele politieke beweging, waar-
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van veel aanhangers gevangen zitten. Zo zouden vanwege de
gezonde leefwijze juist Falun Gong mensen gewild zijn als
bron van organen voor transplantatie. De Chinese overheid
noemt de aantijgingen onzin.

'DE VRAAG NAAR ORGANEN VAN
LEVENDDONOREN KAN GEMAKKELIJK TOT

EXCESSEN LEIDEN'

Hoewel ook in andere landen in nieren wordt gehandeld,
zoals het van Roemenie afgescheiden Moldavië, maar ook
Hongarije, Pakistan, India, vormen de berichten over China
tot nu toe het extreemste voorbeeld. Toch zijn in China re.
gels opgesteld. Per I juli 2006 is de handel in organen ook
in China verboden, zo kondigde de Chinese regering eind
maart aan en ze voerde dit ook aan in haar verdediging te-
gen het rapport van Kilgour en Matas. De vraag is echter,
hoe deze wetgeving gehandhaafd wordt bij een zo lucratieve
marktprijs van 57.000 euro per nier. In India is de nierhandel
niet uitgebannen na een verbod in 1995.

De patiëntenvereniging NVN moet niets hebben van 'koop-
nieren'. Zij meldde in januari haar leden te gaan waarschu-
wen voor ronselaars die via internet nieren uit China aan-
bieden. De vereniging is tegen elke vorm van commerciële
orgaandonaties. Wel nam NVN-directeurr Gerard Boekhoff
in de Volkskrant de gelegenheid te baat om even afte reke-
nen: "Als het donortekort niet wordt opgelost, is het niet de
vraag of iemand bezwijkt voor een koopnier, maar wanneer
dat gebeurt."
Ook volgens hoogleraar IJzermans is orgaantoerisme alleen
te voorkomen als de overheid iets doet aan het enorme tekort
aan donoren: "Door donatie bij leven sterk te stimuleren
moeten wij in Nederland in staat zijn het orgaantekort te
reduceren."

CROSS-OVER DONEREN
Donatie bij leven kan ook in Nederland leiden tot betaling
of andere beloning voor de donornier. Betaling vindt de
overheid ongewenst en wordt uitgesloten geacht doordat
levenddonatie alleen mag tussen familie en mensen met een
emotionele band met elkaar. Controle hierop is nog niet zo
eenvoudig: wie ziet wat zich voor of na de operatie afspeelt,
bijvoorbeeld met betrekking tot erfenissen? Injuni vroeg de

In een ziekenhuis in het Chinese Jining houdt Chen Xiaolan de hand van haar zoon vast voor de operatie waarbij zij een nier aan hem
afstaat.
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Eerste Kamer om betere waarborgen in de protocollen om
on •...rijwillige toestemming te vllorkomen.
Een nieuwe ontwikkeling În de transplantatie compliceert de
controle. Een donatie bij leven is niet altijd mogelijk tussen
mensen die dat willen: bijvoorbeeld als bloedgroepen •...an
donor en ontvanger niet overeenkomen. Een oplossing ligt
dan in het .cross-o •...er' transplanteren. Dit houdt in dat de
donor uit koppel A een nier afstaat aan de ontvanger in kop-
pel B. om voor de eigen partner een nier terug te krijgen van
de donor in koppel B. Hierdoor ontstaat er een grotere groep
potentiële donoren.
Het Rotterdamse Erasmus Me heeft hoge verwachtingen
van het nieuwe cross-over programma. Er is zelfs al een paar
keer met drie stellen tegelijk zo'n cross-over uitgevoerd. wat
een flinke aanslag op het plannen •...an gebruik van de opera-
tiekamer betekent (noodgevallen moeten immers •...oorgaan).
Transplantatiechîrurg IJzermans ziet in levenddonatie een
deel van de oplossing van het orgaantekort, maar zonder
geld gaat het volgens hem in Nederland niet. "Financiële
hindernissen (voor de donor) moeten worden weggenomen,
zonder dat de balans doorslaat naar commerciële belangen
of orgaanhandel," zei hij bij zijn inauguratie als hoogleraar
vorig jaar. Ethische en morele overwegingen wil hij opnieuw
beoordeeld zien tegen de achtergrond •...an de toenemende
sterfte van patiënten op de wachtlijst.

'HET IS NIET DE VRAAG OF IEMAND
BEZWIJKT VOOR EEN KOOPNIER, MAAR

WANNEER'

De Nierstichting heeft een pragmatische opstelling inzake
levenddonatie. Hoewel de stichting vasthoudt aan het invoe-
ren van automatisch donorschap en eigenlijk principiële be-
zwaren heeft tegen levenddonatie, biedt ze wel vergoedingen
- met geld van VWS - voor mensen die bij leven een nier
afstaan. Zo staat in het jaarverslag 2005 van de stichting te
lezen: "Levenddonatie is ingrijpend en brengt extra kosten
met zich mee voor de donor. De afdeling Sociaal Beleid van
de Nierstichting is al vele jaren het loket voor de vergoeding
van deze extra kosten voor bijvoorbeeld kinderopvang. thuis-
zorg, inkomstenderving zelfstandigen, reis- en verblijfkos-
ten. De NierstichtÎng kreeg hiervoor subsidie van het minis-
terie van VWS. De plannen om deze aanvullende kosten te
vergoeden vanuit de ziektekostenverzekeringen, zijn nog niet
doorgevoerd. Daarom is de Nierstichting blij dat het minis-
terie van vwS de subsidie heeft verlengd tot eind 2006 en
203.500 euro beschikbaar heeft gesteld."

KORTING OP DE CREMATIEKOSTEN
Organen afstaan of de bereidheid daartoe vastleggen kan
gestimuleerd worden met kortingen. Ethicus Govert den

LREPORTAGE1

f1artogh geeft in een studie voor het Rathenau Instituut
('Gift of Bijdrage') aan wel wat te voelen voor een korting
van duizend euro op de begrafenis- of crematiekosten van
een daadwerkelijke postmortale orgaandonor. In Duitsland
belonen sommige verzekeraars de bereidheid orgaandonor
te zijn met bonuspunten die om te zetten zijn in kortingen op
producten van de verzekeraar zoals een gezondheidsreis.
Een voorbeeld rond ander bio-materiaal geeft de vruchtbaar-
hcidskliniek in Newcastle waar het eerste Britse gekloonde
embryo v.'erd gemaakt: vanaf augustus kunnen vrouwen de
helft korting krijgen op de 2500 pond kostende ivfbehande-
ling als ze de helft van de afte nemen eicellen doneren aan
het North fast England Stem Cell Institute. Er is in Groot-
Brittannië een tekort aan eicellen voor onderzoek naar thera-
peutisch klonen (waarmee in de toekomst volgens sommige
wetenschappers organen gekweekt zouden kunnen worden).
lIet is volgens de Britse wet weliswaar verboden vrouwen te
betalen voor het doneren van eicellen - of dat nou voor IVF-
behandelingen bij andere vrouwen is of voor wetenschap-
pelijk onderzoek - maar via de kortingsregeling omzeilt het
Newcastle Fertility Centre dil. Waar een markt is, is blijk-
baar ook een weg.

Zo is rondom het lichaam În steeds toenemende mate een
zekere strijd gaande. Niet alleen spannen onderzoekers, ge-
zondheidsinstanties en nu ook de overheid zich in om daad-
werkelijk toegang te krijgen tot het lichaam, in een markt
zal de vraag naar organen hoc dan ook een aanbod zoeken.
Transplantatietechnologie maakt de mens meer en meer tot
consument van levenstijd en levenskwaliteit. Of, in het gun-
stige geval. tot leverancier ervan.

Medisch team aan het werk in Xi'an. tijdens de eerste geslaagde
gezichtstransplantatie in China. in april dit jaar. Het sl(lchtoffer
was aangevallen door een beer.
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JMijnwerk iseen de
aan de vrije natuu(

Karel Appel zei eens: 'Je hebt commercie en je hebt kunst. Een echte kunstenaar

werkt niet voor de verkoop. Ik hou me nooit met handel bezig. Echte kunstenaars

zijn als de vrije vogels in de lucht.' Hoe denken minder bekende kunstenaars daar

over? Maken zij uitsluitend wat zij zelf willen of werken ze ook in opdracht? En waar

trekken zij dan de grens? In deze aflevering: Hendrik Komen.

TEKST IVONNE VAN AKKEREN
FOTO'S HENDRIK KOMEN

Als je kunst ziet, zie je waarom de
maker kunstenaar is: hij is verliefd op
zijn eigen wcrk. Ik wil nict zonodig
kunst maken, nee, ik mis iets in de
maatschappij wat ik graag om me heen
wil hebben. En omdat hel er nict is.
maak ik het zelf. Ik heb nooit bewust
voor deze kunstvorm gekozen maar ik
ben blij dat het zo gelopen is. Als klein
kind stond ik mei mijn neus op de han-
den van mijn vader, die ook edelsmid
was. Op een dag ging ik eens zitten cn
maakte een dingetje, nog een dingetje,
tot de meest prachtige vormen. Tocn
ik later op de academie zat wilde ik
beeldhouwer worden omdat he! volgens
anderen een "hogere' vorm van kunst
was. Niet toegepast maar vrij. Maar
kunstzinnigheid zil niet in de disci-
pline. het zit În de intentie waarmee je
je scheppingsdrang enje vakmanschap
gebruikt. Edelsmeden bleek \'Oor mij
het mooiste dat er is. Het is driedimen-
sionaal, ik ben bezig met het verbinden
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van schiUerende edelstenen, goud en
zilver en ik gebruik de elementen wa-
ter, vuur en lucht. Het is oermagisch!
Mijn atelier is een door mij gcschapen
chaos. als de mesthoop waarop een
plantje kan ontstaan. ~1et een paar ste-
nen en een vaag beeld begin ik te wer-
ken. Ik stap in een droom en wanneer
ik wakker word is er een sieraad. Hoe
meer afstand ik neem van wat ik zelf
wil maken, hoe meer het uit zichzelf
ontstaat. Door te beginnen schep ik als
het ware de voorwaarde waarbinnen
het object zijn eigen ziel krijgt.

Mijn beroep is een cirkel waar verkoop
bij hoort. Een ondernemer onderneemt
om het geld, een kunstenaar om te kun-
nen creëren. Dat is óók voorwaarden
scheppen. Je kunt 'vrij' willen zijn en
op een zeepkist roepen dat je mooie
dingen kunt maken, maar daarmee red
je het niet. Dan verandert de sehoon-
heid van de scheppingsdrang in een
hel, omdat je geen geld hebt om er
iets mee te doen. Ik werd er gek van!
Toen mijn kans voorbij kwam was ik
toe aan concessies. Ik sloot een lening

afen begon mijn winkel met atelier.
Natuurlijk denk ik soms: 'AI die re-
gcldingen ... krijg het lazarus, ik ga
lekker in de bijstand!'. Maar juist door
de verkoop kan ik experimenteren én
leven zoals ik wiJ. Gisteren lekkere
wijn op. vanmorgen sloeg de klok één,
twee, drie keer ... ik tel niet eens tenzij
het maar door gaat. Dan wordt hel tijd
om er uit te komen en aan het werk te
gaan. Niemand bepaalt wanneer mijn

'IK STAPIN EENDROOM

ENWANNEERIKWAKKER

WORD ISEREENSIERAAD'

winkel open is en als ik 's avonds om
negen uur lekker zit te werken is dat
mijn zorg. Dát is vrijheid! Ik verdien
genoeg om paard te rijden op het strand
en af en toe te reizen. Bij alles staat
mijn hele bewustzijn open, alles staat
in dienst van mijn werk. Denken doe
ik niet. Ik onderga en visualiseer. Het
komt van binnen uit, daaruit ontstaat
de buitenkant, het sieraad. Mijn werk is



TUSSEN KUNST EN KOOP

'NIEMAND BEPAALT WANNEER MIJN WINKEL OPEN IS'

een ode aan de vrije natuur. De mensen
die het kopen hebben hetzelfde gevoel
voor schoonheid. dezelfde liefde voor
de organische beweging van alles wat
stroomt en groeit. en herkennen hun
eigen fantasie in een mooie ring, een
armband ofbrocnc.

Ik gebruik dat commercieel door hoe ik
hel aanbied. Ik vertel hoe het gemaakt
is en wijs op spannende details. In de
strakke jaren tachtig bleef ik organi-
sche vormen maken al had ik de tijd
niet mee. t-.1ijnwerk en enthousiasme
bleven puur, en dal verkoopt. Ik kan
nog steeds verrukt raken door een
nieuwe vorm of combinatie vall kleu-
ren. Die spanning prikkelt dc kijker;
die sieraden liggen maar een dag in
de etalage of ze zijn verkocht. In die
stroom ga ik mt:c, cr ontstaan sieraden
die daarop volgen. Na een tijdje ver-
dwijnt die rimpeling; doordat ik iets ga
verwachten wordt het minder oorspron-
kelijk. Dat was ook zo bij de series die
ik een tijd ontwierp met het idee om
ze op grotere schaal te laten maken. Ik
moest rekening houden met produc-
tiekosten en marketing. Je gaat zitten.
dingen bcdenken. dingen herhalen. Dat
wcrkte niet, mijn bron droogde op. Op
momenten dat ik het zat was maakte ik
gewoon lekkcr een ring. Die was dan
mctccn verkocht. ..

Toch werk ik ook in opdracht. Geen
enkele kunstenaar weigert dat. tenzij

hij teveel geld heeft! Dat heeft niks met
principes te maken. Hoe\\'el. .. ik zou
een opdracht weigeren als ik er ivoor
in moest verwerken, of schildpad. of
huiden van zeldzame dieren, omdat
dat niet past bij mijn liefde voor de
natuur. Daarmee creëer ik demonen
in mijn kop. Maar een hakenkruis met
diamanten'! Dat is zo afschuwelijk dat
het tegelijk mooi is. Mijn werk trekt
ook w'el mensen aan die van mystiek
houden, op het bizarre af. Bijvoorbeeld
Hells Angels die een trouwring willen.
Waar ligt de grcns tussen een vloeiende

vorm en een klau\v? Dat kan intcrcs-
sant zijn. Ik kijk bij e1kc opdracht
natuurlijk eerst ofik eraan verdien.
Verder moet het niet betekenisloos zijn.
Een honden ketting met briljanten zou
ik alleen voor veel geld maken, maar
met een ring is de drager emotioneel
verbonden. Dat vind ik belangrijk. daar
vraag ik een redelijke prijs voor. Voor
het ontwerpen neem ik de persoon dan
helemaal in me op; is hij rustig. sck su.
eel gedreven. gewelddadig, spiritueel?
Ik waarschuw wel dat het sieraad veel
mind~r ziel krijgt als ik me precies aan
het eerste omwerp moet houden. liet
wordt mooier wanneer ik de vrijheid
heb om het allecn als uitgangspunt te
nemen zodat ik me weer op mijn in-
druk van de ander kan focussen terwijl

de ring zich vcrder ontwikkcll. De wis-
selwerking met dc opdrachtgever kan
dus bcperken, maar ook een spannende
extra dimensie geven.

Toch denk ik soms: 'Kon ik het maar
voor mezelf bewaren in een schatkist'.
Maar een schilder die stapels doeken
bewaart kan geen stap achteruit zetten
zonder dat de zaak om dondert. Door
vcrkoop maak je ruimte. Ik zou de
duizenden dingen die ik gemaakt heb
wél voor me willen zien, de onm.ikke-
ling zien waarin elk sieraad de ander

opvolgt als een rivier met vertakkingen
die uiteindelijk hij elkaar horen. t\.1en-
sen komen hier terug voor iets nieuws
of omdat er een steen los is gaan zit-
ten. Dan denk ik soms: 'Heb ik dat
gemaakt? Hd is precies wat mijn ogen
willen zien!' Ze vertellen me wat het
dragen van het sieraad met hen doel.
Dat is wel het mooist: dat daarmee
\.erhalen toegevoegd zijn aan het eigen
leven dat al bij het maken begint. Ja. ik
heb het mooiste beroep dat er is. Deze
droom mag nog duizend jaar doorgaan!

Benieuwd naar het werk van Hendrik
Komen? Kijk op:
www.hendrikkomen.nl
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Acceptatie van homoseksualiteit nog lang niet vanzelfsprekend!

De jaarlijkse Gay Pride i~vooral een feest waarop
homo's vol trots laten zien wie en wal ze zijn. Het

leest kan de indruk wekken dat het wel goed zit

met de homo-emancipatie. maar niets is minder

waar. Hoewel Gay Pride vooral in het nieuws

lijkt te komen vanwege de ophef over manne-
lijk bloot en expliciete seks, is het goed om stil

te staan bij de e5sentie ervan. Deze essentie is

de emancipatie van homoseksuelen, Nog altijd

een belangrijk thema, Denk aan het voornemen

van minister Verdonk om Iraanse homo's terug
te sturen. Zolang deze mannen niet voor hun

geaardheid uitkomen is er tenslotte geen enkel
probleem.

Wij constateren dat de situatie van homo's vef-

slechtert. Homo discriminatie komt niet alleen

voort uit de Islamitische geloofsovertuiging. Dat

'de' Islam homo's discrimineert is een simplificatie
die in het publieke debat dominant lijkt te zijn

geworden. De problematiek is een stuk com-

plexer. Religie en homoseksualiteit staan vaak op

gespannen voet met elkaar, maar dit be~rkt zich
zeker niet tot de Islam, Daarbij zetten wij vraag-

tekens bij de polariserende en confronterende
aard van dergelijke uitspraken en ideeën. Wij

bepleiten een andere aanpak dan die van con-
frontatie. Deze aanpak is de Dialoog,

Doel van de Dialoog is begrip en respect te be-

vorderen tussen homoseksuelen en mensen die

vanuit hun religie, levensbeschouwing of cultuur

nooit over homoseksualiteit hebben nagedacht.
Tijdens Dialoog bijeenkomsten doen deelnemers

hun eigen verhaal, onderzoeken ze de grenzen

van de eigen visie en stellen die eventueel ter

discussie. Het blijkt dat elkaar leren kennen het

begin is van wederzijdS€ tolerantie en begrip.
De afgelopen drie jaar hebben COC Nederland,

het Humansitisch Verbond en de Stichting Yee-

suf verschillende Dialoogbijeenkomsten geor-
ganiseerd, Daaraan deden mensen van allerlei

stromingen en gezindten mee, De deelnemers

waren zonder uitzondering positief en zeiden

meer begflp voor elkaar te hebben gekregen.

De komende twee jaar organiS€ren we opnieuw
verschillende bijeenkomsten, We hopen daarmee

mensen bij elkaar te brengen die inzien dat je

met confrontatie zaken in beweging krijgt maar

dat er voor daadwerkelijke verandering meer
nodig is. De Dialoog is een effectieve manier om

tolerantie en de emancipatie van homoS€ksuelen

te bevorderen in diverse maatschappelijke do-

meinen. Uiteindelijk willen we bereiken dat de
een miljoen homo's, lesbiennes en biseksuelen in

Nederland in alle openheid trots kunnen zijn op

wie ze zijn. Eén keer per jaar bloot in een boot.

De overige 364 dagen gewoon in de klas, op
straat. in de kerk en op het sportveld

Dit is een ingekorte en licht bijgewerkte versie

van het artikel 'Gay Pride is leuk, positie van

homo is dat niel', geschreven Frank van Dalen

(voorzitter COC Nederland), Rein Zunderdorp
(voorzitter HV) en Jan Moors (bestuurslid Yoesuf).

Het artikel is verschenen in De Volkskrant van

28 juli 2006, COC Nederland, Het Humanistisch

Verbond en stichting Yeesuf werken samen in

het prOJe<t '8rede Maatschappelijke Dialoog'.
Het Humanistisch Verbond hoopt door dit soort

samenwerkingsprojecten een verdraagzame

samenleving met ruimte voor verschil te bevorde-
ren. Staat u achter deze doelstellingen en wilt u

het HV steunen, vul dan onderstaande bon in.

Roeland Ensie en Esther Wit, landelijk bureau HV

Voorletter(s):

Woonplaats: ç~:::::::::~Geboortedatum:
Naam~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Adres:

Postcode:

T,I,fooo"mm",
Datum:

Zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid zijn de kernbegrippen van het
Humanistisch Verbond. Zelf denken samen leven is onze lijfspreuk, Praat, denk en werk mee aan een humanistische toekomstl

Word nu lid en ontvang De Stuifzandsamenleving van Kees 5chuyt (winnaar J,P.van Praag-prijs 2005) als welkomstcadeaul

Ik word lid van het Humanisti~ch Verbond en betaal € per jaar, *Als lid ontvang ik 4)( per jaar het ledenblad Humus.

Ik ontvang graag meer informatie over de diensten, cursussen en publicaties van het Humanistisch Verbond.

Ik word donateur en ontvang 2x per jaar een acceptgiro en informatie over projecten en activiteiten,

* de minimumcontributie is € 52,50 per jaar, jongeren tot 27 jaar betalen € 23,50 per jaar, mensen met een minimuminkomen € 28,00

Stuurt u deze bon naar het Humanistisch Verbond, t.a.v. C1fdeling
publieksvoorlichting, Antwoordnummer 10938,1000 RA,
Amsterdam. Voor meer informatie kunt u ook bellen met (020)
S21 9090 of kijken op onze web~ite www.humanistischverbond.nl

http://www.humanistischverbond.nl


ESTHER GERRITSEN

ZOMER 2006

Het was zomer, hel WK was al voorbij. Wanneer ik 's och-
tends de krant opensloeg, dan was dat om te lezen af het
al bekend was: Wat had de Italiaanse voetballer Matcrazzi
gezegd waardoor Zinidi Zidanc zijn zelfcontrole verloor en
een ferme kopstoot tegen het borstbeen van Matcrazzi gaf
waardoor deze len val bvam, en Zidane in zijn allerlaatste
interland. op de finale van het WK met een rode kaart
van het veld werd gestuurd? Door welke woorden had de
doorgewinterde prof zich zo gek laten maken om op deze
desastreuze wijze zijn carrière afte sluiten? De beelden van
Zidanes kopstoot werden tijdens de wedstrijd al herhaald en
\vij hadden samen met de commentator geroepen: 'Wat doel
ie nou!'? Is hij nou helemaal gek gewordenT De man was on-
professioneel, dom! De Fransen moesten met tien man verder
spelen en misten Zidane toen de wedstrijd beslist werd met
strafschoppen. Frankrijk verloor. De veroordeling van Zida.
nes gedrag leek onbetwist.

Het duurde echter niet lang of de algemene opinie begon te
schuiven. Een subtiel verschil; de kranten vroegen zich al
snel niet meer afwat Zidane bezield had maar vooral wat
~atcrazzi in godsnaam had gezegd? Zidane wilde aanvanke-
lijk niet meer loslaten dan dat het iets 'heel ergs' was geweest
dat hij niet wilde herhalen, maar dat hem zo gekwetst had
dat hij niet anders had gekund. Wat kon er tegen hem gezegd
zijn, dat deze overtreding rechtvaardigde? Ik verzon 'hele
erge' beledigingen, waarvan ik dacht: ja, dán, dán begrijp ik
het. r-,.faterazzi echter, zei dat hij niets anders had gezegd dan
wal wel vaker op een voetbalveld werd geroepen. Maar het
moest toch meer zijn geweest dan 'je moeder is een hoer en
je zus ook',? Drie dagen na hel WK sprak Zidane: 'la, Ma-
terazzi heeft iels over mijn moeder en zus gezegd. Daarom
kan ik ook geen spijt betuigen tegenover Materazzi, want dan
zou ik hem gelijk geven, en dat heeft hij niet: Hel was dus
'slechts standaard trashtalk' geweest. Maar toen Zidane het
de wereld uitlegde, met zijn serieuze droevige ogen, vergat ik
om te lachen, te relativeren.

Al snel verdwenen Zidane en Materazzi van de voorpa-
gina van de krant om ruimte te maken \'oor de luchtaanvallen

van Israël op Libanon. De eerste foto's van verwoeste wijken,
gewonden en doden voorspelden alleen maar meer verwoeste
wijken, gewonden en doden. Zwijgend keken we in de avond
het nieuws op televisie en ik verlangde naar hel overzichte-
lijke sportjournaal. Soms sloeg ik gewoon de voorpagina van
de krant over, en ging meteen door nllar het sportkatern om
te lezen ofZidane zijn 'gouden bal' (uitgereikt aan de beste
speler van het toernooi) alsnog moest inleveren. Maar velen
hadden hun held al gekozen. Een Franse krant die de dag na
het WK Zidane had veroordeeld, bood nu zijn excuses aan.
De Algerijnse president schreef Zidane (zoon van Algerijnse
immigranten) een brief om hem een hart onder de riem te
steken. Chirac ontving hem en prees hem de hemel in, De

'VELEN HADDEN HUN HELD AL GEKOZEN'

FIFA stelde een onderzoek in en ook Materazzi zou voor
'dat wat \vel vaker op een voetbalveld wordt geroepen' een
boele en een schorsing krijgen. Ik genoot van het verhaal. Ik
viel voor de serieuze ogen van Zidane. Terwijl ik natuurlijk
Materazzi's 'vrijheid van meningsuiting' had kunnen ver-
dedigen. Ik had Zidanes rol kunnen bespotten: die van de
gevoelige macho die zijn carrière offerde om de eer van zijn
moeder en zus te verdedigen, 'want', aldus Zidane, 'ik ben
vÓÓralles een man.' Ik had kunnen zeggen: Als een vrouw
agressief reageert op een veelvoorkomende seksistische op-
merking dan wordt ze geen volksheld!n maar weggehoond
als humorloze zuurpruim. Ik had zoveel kunnen zeggen om
Zidane te veroordelen. Maar Zidanc was vóÓr alles een man
en ik was vóór alles voor een mooi verhaal, zoals dat van de
man die meehielp zijn eigen land de wereldtitel mis te lopen,
maar als morele overwinnaar uit de strijd kwam, Presidenten
schaarden zich achter hem .. , Of anders gezegd: een volwas-
sen man verloor zijn zelfbeheersing omdat iemand zijn moe-
der een hoer noemde. Maar ach ... de \vereld had behoefte
aan een mooi verhaal in de zomer van 2006.

de HUMANIST I
42006 27



NEDERLANDSE STEUN AAN PROJECT STRAATKINDEREN INDIA

'Hulp moet blijven
tot de overheid het
zelf aankan'

TEKST EN FOTO'S JOSEPHINE KRIKKE
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Op het drukke station van Yijayawada rijden lange treinen af
en aan. Door luidsprekers klinkt de schelle stem van de om-
roeper. Het krioelt er van de mensen: zakenmensen. rcizigers
die met al hun bezittingen onderweg zijn en straatkinderen.
Kinderen zonder bestemming.
Mani Kanth reisde een week lang per trein. op weg naar dcze
stad. Hulpeloos staat de vijtiicnjarige jongen op het perron,

'EENMAAL GEWEND AAN HET

STRAATLEVEN IS HET MOEILIJK

ER WEER UIT TE KOMEN'

terwijl de trein die hem hier braeht uit het zicht verdwijnt.
1\1aniKanths moeder overleed drie maanden geleden aan een
ongeluk, vertelt hij md monotone stem. Zijn vader was al
eerder doodgegaan, ook door een ongeluk op straat. De jon-
gen vertelt het in vloeiend Engels. "Mijn moeder was lerares
in die taal." Hij wil graag dokter worden, maar hij heeft geen
onderdak, laat staan geld voor een opleiding. Nu zoekt hij
hulp in deze stad.
Rondom Mani Kanth rennen jongens. sommige zijn nog geen
zes jaar oud. Ze bivakkcren dagelijks op hct station. waar
ze bedelen of bruikbare al,ralresten verzamelen en door.
verkopen. De meeste jochies lopen op blote voeten en met
gerafeldc broeken. In hun hand houden ze een lapje stof dat
ze voortdurend naar hun mond brengen. Zelfs als ze het niet
gebruiken voor het inhaleren van eorreetievloeistof - want
daar zijn de meeste kinderen aan verslaafd - houden ze het
stukje stof aan hun mond. liet is een gewoonte geworden.
Mani Kanth heelt een dag geleden voor het laatst gegeten,
een ontbijt. Straatwerkers van de hulporganisatie Navajcevan
spreken hem aan en vragen hem om te komen eten bij een
van hun opvangplekken. Mani Kanth knikt opgelueht.
"Op deze manier hopen we de kinderen van de straat weg te
houden," vertelt pater Thomas Koshy, de directeur van Nava.
jeevan. Deze organisatie richt zieh in de stad, die I miljoen
inwoners telt. op het welzijn van kinderen. "Als ze eenmaal
aan het straatleven gewend zijn. is het veel moeilijker om uit
dat wereldje te komen."
Yeel kinderen ervaren hun leven op straat als beter dan thuis,
zo blijkt uit onderzoek. Ze genieten van de vrijheid die ze
hebben, van meer mogelijkheden om te spelen. van minder
stress.

LREPORTAGE'

Straatjongens op hun slaapplek.

TERUG NAAR HET GEZIN
Toch wil Koshy hen er van overtuigen dat er andere moge-
lijkheden zijn buiten dat leven en dat die kunnen leiden tot
een betere toekomst. Hij probeert op uiteenlopende vlakken
straatkinderen en slachtoffers van kinderarbeid aan zijn or-
ganisatie te binden, Er is niet alleen nachtopvang, maar ook
zijn er afkiekprojecten en kunnen de jongeren bijscholing
krijgen om zo weer terug te kcren naar een gewone klas.
Daarnaast krijgen ze hulp bij het opzetten van een eigen he-
drijlje, bijvoorbeeld als riksja bestuurder of als ~maatverkopcr
van etenswaren. "Wij willen laten zien dut er mogelijkheden
zijn tot een ander leven. Anders denkt het kind dat zijn Ievcn
het enige mogelijke leven is dat het kan leiden. Dat het zijn
lot is om op straat te leven." Daarom moet cr allercerst een
opvangplek zijn, waar het kind kan eten en spelen. En als het
wil, kan het ook blijven slapen.
r-.1aarniets hoeft. "De eerste stap om een kind binnen te
halen, is om het Ie ovenuigen dat het bij ons geaccepteerd
wordt zoals het is," Zodra die stap is gezet. vertelt Koshy.
wordt meteen gekeken naar mogelijkheden tot gezinsher-
eniging. "Dat is ons uitgangspunt: we proberen hen terug te
brengen bij hun familie. bij de basis." Sinds het project vijf-
tien jaar geleden van start ging, hebbcn Koshy en zijn col-
lega's meer dan 22.000 straatkinderen opgevangen. Eenderde
daarvan is door bemiddeling weer bij hun ouders terugge-
bracht en ook bij hen gebleven.
De redenen waarom kinderen op straat leven zijn zeer uit-
ecnlopend, vertelt Koshy, "Yaak is cr sprake van mishande-

'WE PROBEREN HEN TERUG TE BRENGEN

BIJ HUN FAMILIE, BIJ DE BASIS'

Iing thuis. Soms is het alleen maar omdat ze niet naar school
wilden. Maar als we dan doorvragen. blijkt bijvoorbeeld dat
de meester of juf de kinderen sloeg." Sinds dit probleem
zichtbaar is geworden, proberen lobbyisten lokale overheden

100 miljoen straatkinderen

Wereldwijd leven 100 miljoen kinderen in sloppenwiJ-
ken. Volgens schattingen za! dat over dertig jaar twee
keer zoveel zijn. Het project Navajeevan in Vijayawada,
een stad van 1 miljoen inwoners in het zuiden van
India, richt zich op het welzijn van kinderen in achter-
standssituaties. Zij probeert kinderen te herbergen, te
ondelVllijzen en uit situaties van kinderarbeid te halen.
Daarbij staat hereniging met hun ouders voorop. De
Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Kinderstem voert
in september campagne voor het lot van kinderen in
sloppenwijken.
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ervan te overtuigen dat lijfstraffen op scholen moeten worden
afgeschaft
Ook zijn er ouders die hun kinderen, vaak meisjes, thuishou-.
den om op hun jongere broertjes en zusjes te passen. Er is
geen geld voor opvang, terwijl de kleine oppassertjes eigen-
lijk naar school moeten. "Die families proberen we te helpen
met het zoeken naar oplossingen, zodat de kinderen wel
naar school kunnen en ecn betere toekomst tegemoet gaan."
Onder meisjes geldt vaak een andere problematiek. Een
aanzienlijk kleiner aantal leeft op straat, maar zij hebben een
minstens zo moeilijk leven als oppasser of als dienstmeisje
bij families, soms al vanaf driejarige leeftijd.

WEG UIT DE STAD
Op het tropische platteland, op een uur rijden van de stad Vij.
ayawada, klinkt het geluid van juichende jongens. Ze spelen
cricket en de bal verdwijnt door een harde klap van het slag-
hout in de bosjes. Veel jongens dragen hetzelfde felgekleurde

'Ik kom mijn kleinkind afleveren'

Oma Venkatamma staat op de stoep bij een opvanghuis
in de stad. Ze probeert haar tranen terug te duwen. Twee
van haar kleinkinderen zijn al ondergebracht in een tehuis
van de organisatie Navajeevan. Hun moeder overleed
twee jaar geleden, op haar 26e, aan aids. Hun vader was
eerder al hetzelfde lot beschoren. Voor Rosy, het jongste
kÎnd van drie jaar oud, kan oma nu ook niet meer zorgen.
Ze komt het afleveren. Het meisje kijkt ondeugend uit
haar ogen, zich niet realiserend wat haar wellicht te wach-
ten staat.
Aan de balie wordt druk gepraat. Even later komt de di-
recteur van het project met een oplossing. De plek waar
de twee jongetjes worden opgevangen, is eigenlijk geen
plaats voor meisjes. Maar als oma daar een baantje krijgt
als pleegmoeder van de jongens en hun leeftijdsgenoot-
jes, dan mag ze haar kleindochter meenemen. Oma buigt
dankbaar, meerdere malen, terwijl haar kleindochter nog
altijd ondeugend om zich heen kijkt.

De driejarige Rosy met haar oma en haar broertje Dilip.

Ide HUMANIST30 42006

T-shirt dat ze hebben gekregen van de organisatie van Nava.
jeevan. Ze zijn cr sinds een paar dagen en zullen een maand
lang uit de stad wegblijven. Afkicken van de drugs willen ze.
Een van de drie simpele gebOUv,1jes doet dienst als zieken.
boeg. Raja ligt op een soort brits. Hij is verslaafd aan ganja,
marihuana, en aan rum. Raja is nu drie dagen 'zonder' en
heeft vooral veel zin om te roken. Maar er is in de wijde om.
trek niets te krijgen. "Ik word er af en toe gek van," zegt hij.
"Mijn buik en mijn hoofd doen pijn, ik heb koorts. Maar als
ik met anderen praat, dan vergeet ik het weer een beetje."
Als Raja zich weer wat beter voelt, kan hij meedoen aan het
dagelijks programma. Dat bestaat uit zelfverzorging, yoga en
een klein bezinningsmoment in de morgen. "Het maakt niet
uit tot ofze tot een god bidden, en tot welke," zegt Koshy.
"Als ze maar een moment van innerlijke stilte hebben." Dan
volgt het ontbijt, gaan ze tuinieren en zijn cr groepssessies.
Sommige kinderen worden bijgespijkerd voor hun terugkeer
naar school. In andere sessies horen ze de verhalen over gro-



Foto's v.l.n.r.: De vijftienjarige wees Mani Kclnth op het
station van Vijayawada.

Afkicken in een kamp op het platteland.

Verslaafde jongen met zijn bedwelmende lapje.

tc leiders uit India, zoals Mahatma Gandhi. "We reiken hun
voorbeelden aan van rolmodellen. gerespecteerde mensen.
Daarmee hopen we hen te enthousiasmercn," legt Koshy uil.

'MET DE FAMILIE KIJKEN WE NAAR

MOGELIJKE OPLOSSINGEN'

Veel hulporganisaties proberen hel niet eens meer om kinde-
ren van de drugsverslaving afte hdpcn. Ikt rendemenl van
genezing ligt heel erg laag, de kans dat JO procent van de
kinderen een behandeling succesvol afsluit is al een ruime
schatting. "Zelfs met 20 procent zijn we hier blij," vertelt
pater Koshy. "Maar inmiddels lukt het ons om bijna de helft
van de jongens eraf te krijgen en te houden."
Raja ken al sinds zijn tiende op straat - hij is nu 21 - en
raakte kort nadat hij er terechtkwam verslaafd. "Ik zag het de
andere jongens doen tijdens het verzamelen van afval, wat ik
ook deed." Met zijn moeder heeft hij geen contact. Hoewel

Borden wassen voor een kwartje per dag

Saï(8) werkte tot voor kort als dienstmeisje. "Ik waste af,
maakte het huis schoon en waste de kleren van de fami-
lie," vertelt ze met een zacht stemmetje. Maar een maat-
schappelijk werker ontdekte dat en bracht haar naar een
opvangplek. Ze wordt er sinds twee maanden, samen met
een aantal andere meisjes, opgevangen door een pleeg-
moeder. De opvangplek heet Sethu, wat brug betekent
in het Sanskriet. Saï krijgt er ondervvijs tot ze over een
paar maanden genoeg kennis heeft om naar een reguliere
school te gaan. Saï wil later bij de politie. "Ik wil mensen
pakken die foute dingen doen."
Naast haar staat Lakhsmi (10). Zijdeed ook huishoudelijk
werk en waste daarnaast borden af in een hotel. Tien
roepies per dag kreeg ze voor dat hotelwerk, 25 eurocent.
In totaal verdiende ze maandelijks ongeveer tien euro. "Ik
hoop dat mijn vader het voor me heeft bewaard. want dat
had hij beloofd." zegt Lakshmi. Haar begeleider betwijfelt

LREPORTAGE1

hij vaak sprak met de medewerkers van opvangcentra. er at
en zich waste, wilde hij maar 7elden gebruik maken van hun
nachlopvang. "Ik was zo gewend aan hel buiten leven. vooral
aan mijn vriendcn daar. Dat wilde ik niet kwijtmken. Het was
dan ook ongelooflijk moeilijk om hen achter te laten en hier
naartoc te komen."
Kort gelcden besefte hij dat hij zo niet langer kon doorgaan
met dit kven. "Ik verpest er mijn gezondheid mee. Boven-
dien had ik zin om meer geregeld te gaan teven. en dat kan
niet op straal." Zijn droom is nu om eell baan te vinden. het
maakl niet uil wat het is. "Ik kan al autorijden. nu moet ik
nog mijn rijbewijs halen," zegt hij met een glimlach. "Als ik
werk heb. ga ik zelf een kamer huren. Dat is mijn toekomst-
droom."

INDIA WIL GEEN STEUN
India maakt een economische groei door van g procent. Het
land ontwikkelt zich zo goed. dat de regering niet meer af-
hankelijk wil zijn van hulp van andere landen. Toeh steunt
de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Kinderstem er
projecten zoals die van Navajeevan. "Er leven nog altijd min-
stens 18 miljoen kindercn op straat in India," zegt Jaequcline
Brens. fondsenmanager van Kinderstem. "Zo lang dil soort
initiatieven niet de steun krijgcn dic ze nodig hebben. moe-
ten zij op ons kunnen bouwen. Er is veel lobby nodig om de
overheid die hulp gcstructureerder te laten bieden."
Brcns zegt een groot voorstander te zijn van een regering die
de problemen in haar land zelf oplost. --Maar we vinden dat
wc. zolang dat niet gebeurt, de veranlwoorddijkheid hebben
om te zorgen dat die hulp blijft beslaan."

Lokshmi speelt buiten bij de opvang voor meisjes.

of het geld niet al op is gegaan aan drank. lakshmi wil
studeren en later lerares worden. "Ik wil zorgen dat an-
dere kinderen ook goed onderwijs krijgen."
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ONDERTUSSEN OP HET INTERNET

Ethisch triomfalisme in de VS
Woordenboeken op het internet zijn schaars, en ze bieden lang niet altijd de oplossing als

het gaat om begrippen met een zekere lading. Dan is het toch altijd weer 'good aid googie'

dat uitkomst biedt. AI is het soms achteraf, na de vakantiereis bijvoorbeeld.
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www.freedict.(om
www.dhs.gov
www.google.nl

Blij dat ik terug ben in Nederland.

foto van mijn gelaat in de computers van
de "lomeland Security' opgenomen.
'Homeland Security', een naam die
klinkt naar thuis gebakken appeltaart.
Het geeft zo'n heerlijk veilig gevoet van
huiselijke nestwannte. Ik was aange-
komen in het thuisland van Cartèr, die
tijdens zijn ambtsperiode een ethische
politiek voorstond, en zichzelf altijd be-
sehouwd heeft als een eerlijk, eer.f-flam.
religieus. moreel handelend mens. Net
als de oprechte doorsnee-Amerikaan.

Via de echte GoogIe. de grote on-line
mensenvriend. hvam ik later uit op .Mo-
ral Turpitudc'. liet woord blijkt niet te
zijn verzonnen door een groep immi~,'Ta-
ticbeambten met een borrel te veelop,
maar is hecht verankerd in de ethische
architectuur van de Amerikaanse wetge-
ving. Mijn buunnan in het vliegtuig had
gelijk. Homeland Security had oprechte
interesse in de mate van mijn laagheid
en slechtheid inzake de kleur van mijn
diepst verborgen seksualiteit. \Vat een
bijzonder land. de VS. Een land vol
hoogstaande mensen en hoogstaande po-
litiek. Gefundeerd op sneeuwwit ethisch
idealisme.

~.--

werpige groene fonnulier, uitgèdèeld
tijdens de heen-vlucht, moest ik invullen
of ik ooit veroordeeld werd voor geno-
cide (volkerenmoord), drugshandel en
andere pekelzonden. Ik vuldè trouwen
naar waarheid in, dat ik zo onschuldig
was als een lam. Maar het fonnulier
drong daarna nog:veel dieper door in de
krochten van mijn geest. Big Brother
Unde Sam wilde wetcn ofik van binnen
besmet was met '1\.10ralTurpitude'.
Aha! "Momi', dat woord begreep ik
terstond via mijn middelbare schooi-En-
gels. :'v1aar"Turpitude', dat klonk wel erg
dreigend. en smaakte nallr viezigheid en
lage seks. Maar \vat te doen bij het naar
waarheid moeten invullen van dat groene
fonnulier als Googlc niet bij de hand
is? Dan wendt men zich tot de buummn
in de vliegtuigstoel. Bij hem ging ik te
biecht over de vraag afmijn 'Turpitude'
ernstig genoeg was om 'ja' te antwoor-
den. Hij wist het ook niet. maar dacht dat
het naar zijn beste weten te maken had
met viezigheid. met schandelijke daden
van een door en door verdorven persoon.
Uiteindelijk besloot ik (om cr van afte
zijn. maar misschien tegen beter weten
in) te noteren dat het met mijn 'Turpi-
tudc' wel goed zat.

Aangeland in de VS werden onmiddel-
lijk twee vingerafdrukken en een digitale Kees Kaldenbaeh

.......... , - - .

Van de hand van Jimmy Carter, oud-pre-
sident van de VS, is onlangs een kritisch
boek verschenen: Gur Elldangered Vu-
lues: America s .\.1ol"al Cri.~is.Het bock
gaat over de verscheurdheid van de hui-
dige Amerikaanse maatschappij, veroor-
zaakt door de steeds fèllere tegenstelling
lussen aanhangers van de twee grootste
politieke partijen. de Repuhlikeinen
en Democraten. Grootste punten van
wrijving zijn volgens Carter momenteel
niet meer de oude uitgekauwde morele
vraagstukken van abortus, homoseksua-
liteit en wat dies meer zij, maar de vraag
of het acceptabel is het leger van de VS
in te zetten als sterke arm in vele landen,
verspreid over het oppervlak van de aar-
dè. Dat gebruik van staatsg:è\Veld buiten
de grenzen van de VS vonnt nu dè èS-
sèntiële lakmoèsproef en geeft blijkbaar
aanleiding tot meer verscheurdheid in de
samenleving dan enig ander vraagstuk.

En het vreemde is dat de VS als land
nog steeds geheel doortrokken is van
ethiek, \vat zeg ik, het is van kust tot kust
driemaal ondergedompeld en gesmoord
in vraagstukken van goed en k\\'~lad. En
het land weet van zichzelf dat het fenn
en rechtop staat, triomferend aan de zijde
van vrijheid, democratie en vrijh.mdel
en is daardoor geheel ver ..•ekerd bij de
krachten van het licht te horen.
Maar het land werd getr01Ten. De twee
passagiersvliegtuigen die zich het \Vorld
Trade Center boorden, deden het land
beven. In het vervolg van 9/11 (het co-
dewoord van dfseptembcr 2001) zijn
de teugels aan de grenzen van de VS
strak aangehaald. Grimmigheid viert
hoogtij. Zin voor humor, voor ZOVèrooit
aanwezig bij de grensbewakers, is geheel
verdwellèll.
Mijn Nederlandse paspoort gafme on-
langs (zonder dat een visum nodig was)
vrij toegang tot de VS, maar op het lang- ...... , _ , ,
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MAX PAM

HET DENKEN VAN DE
SCHAKER
Onlangs is op 91-jarige leeftijd de psycholoog prof. AdriMn
Dingcman de Groot overleden. Hij was een aardige maar wat
formele roM, die een huisje bewoonde in de Dorpsstraat van
Schiermonnikoog. Daar was hij neergestreken na een leven
vol oorlogen. opstanden en bezettingen. Een enkele keer hcb
ik hem op Schiermonnikoog opgezocht, niet om over psycho.
logische problemen te pralen, maar om te schaken. Dat kon
hij namelijk zeer goed, al begon hij op latere 1ccllijd steeds
langer na te denken. Weliswaar was hij nog helemaal bij de
tijd, maar omdat hij zeeT ongaarne verloor, moest hij alles nog
eens en nog eens narekenen.

In het land van de alfa's was A.D. de Groot een vreemde
eend in de bijl. Voor hem was psychologie geen slap gelul in
oeverloze therapieën, maar een vak dat slechts kan bestaan bij
de gratie van harde cijfers en statistieken. Dat hij talent had
voor wiskunde heen aan die opvatting ongetwijfeld bijgedra~
gen. Maar De Groot had een wijde belangstelling, die veel
verder ging dan de saaie theorie. Als een van de eersten in
Nederland \verd hij gegrepen door de logisch-positivistische
ideeën van de Wiener Kreis, en misschien is hij ook wel de
eerste Nederlander die Karl Popper heeft ontmoet.

'DE MYTHE VAN HET GENIE DAT TIEN-

TALLEN ZEDEN VOORUIT DENKT

Zijn vriendschap met de grote Nederlandse schaker Max
Euwe heeft De Groots carrière diepgaand beïnvloed. In zijn
studententijd was De Groot al op het idee gekomen om het
schaakspel als het model voor het denken te beschouwen.
Hij besloot daarom schakers aan een aantal experimenten te
ondenverpen. Daar waren ook verschillende topgrootmeesters
bij, die in 1938 juist Nederland bezoehten om deel te nemen
aan het AVRO-toernooi. Zo deed Euwe voor De Groot een
goed woordje bij Aljechin, Keres. Flohr en Fine. Het resultaat
was het proefschrift' Het denken van de schaker', dat ook in-
ternationaal heel beroemd is geworden. De Groot ontmasker-
de daarin de mythe van het genie dat tientallen zetten vooruit
denkt. Een sehaker denkt niet, maar wel ziet hij op het bord
clusters, die al bij de eerste oogopslag worden geregistreerd.
Sterke schakers besetlcn, zo kwam in het experiment naar
voren, binnen één seeonde welke strategieën er bij die cluster
horen. Zij weten en zien meer dan dat zij denken. Die ontdek-
king was van groot belang voor de Gestalt~psychologie. Later

zou De Groot nog een beroemd boek schrijven: 'Methodolo-
gie, elementair begrip van de psychologie'. Dit standaardwerk
gaat veel verder dan alleen psychologie ~er wordt in uitge-
legd hoe je wetenschap moet bedrijven.

De Groot moet vaak gedacht hebben dat hij in de verkeerde
tijd was geboren. Terwijl hij zocht naar objectieve waarden
in de psychologie, werd de universiteit geteisterd door de
democratiseringsgolf. Hij werd daardoor 'een rechtse bal', die
niets anders kon dan toe te geven dat zijn klassenbewustzijn
maar matig ontwikkeld was. Voor alternatieve psychiaters als
Laing en Foudraine - 'de kruidendokters van deze tijd' ~ kon
De Groot maar weinig sympathie opbrengen en dat maakte
hem lange tijd tot een uitgestotene in het pseudo-academische
milieu. De Groot heeft daar erg onder geleden en zijn pijn
werd nog vergroot toen zijn held van het objectieve denken,
de Engelse psycholoog Sir Cyril Bird, met cijfers geknoeid
bleek te hebben. Niettemin bleef De Groot achter de uitgangs-
punten van Bird staan en van daaruit ont\\'ikkelde hij ook de
Cit{Hoets.

Hoewel De Groot beslist geen dogmaticus was, hield hij
vast aan zijn opvatting dat intelligentie voor een belangrijk
deel erfelijk bepaald is. Trouwens, aan de mens is veel meer
erfelijk bepaald dan velen wel eens hopen en wensen. Het
zal na het voorafgaande geen verrassing zijn dat De Groot
ook niet zo geloofde in 'de maakbare samenleving' van Joop
den Uy!. Zowel de wetenschap als de geschiedenis lijken De
Groot toch wel voor een belangrijk deel gelijk te geven. De
strijd die hij heen gevoerd, was vooral een politieke strijd,
hoewel hij juist een hekel had aan alles wat naar politiek
zweemde.

De Groot zei altijd dat zijn leven bestond uit een rood
gedeelte dat bcgon als hij de universiteit binnentrad, en een
groen gedcelte dat begon aan boord van de boot naar Schier-
monnikoog. Na zijn pensioen sloot hij het rode gedeelte tot
zijn opluchting af, al blecfhij geïnteresseerd in de psyeholo~
gle.

Een paar jaar geleden ontving ik een cd'tje van De Groot.
Hij, die ook nog een muzikaal talent had, was achter de piano
gaan zitten om zo maar wat voor zich uit te improviseren. Er
was een begeleidend briefje bij dat hij het op prijs stelde wan-
neer wij een reactie zouden geven op zijn muziek.

Het moest wel een eerlijke reactie zijn. Als wij het niks
vonden, moesten wij hem dat ook laten weten. Inderdaad, zo
denkt alleen een wetenschapsman. Helemaal Adê de Groot.
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BEDENKER GAlA-THEORIE SOMBERDER DAN OOIT

lEen andere optie
zie ik niet'
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TEKSTSTAN VAN HOUCKE
FOTO'S REUTERS/WFA (BEHALVE FOTO LOVELOCK)

dan kernenergie
Het begrip gala is gebaseerd op de wetenschap dat de aarde
een systeem is waarbij alle organismen. inclusief de mensen,
de oceanen. de rotsen en de atmosfeer met elkaar samenwer-
ken met als doel het leefbaar houden van de planeet. om het
even ,,"vathaar levensvormen op een bepaald moment ook
mogen zijn. Of, zoals in 2001 vooraanstaande wetenschap-
pers tijdens een internationale bijeenkomst in Amsterdam
in een gemeenschappelijke verklaring stelden: 'Het systeem
aarde gedraagt zich als een groot, zelfregulerend systeem
bestaande uit natuurkundige, chemische, biologische en
menselijke componenten.' Het werkt als een fysiologisch
systeem, dat zijn eigcn chemische eigenschappen en zijn
klimaat probeert te reguleren om zo altijd gunstig te zijn
voor hetlevcn dat zich op een zeker moment manifesteert.
Het is een absoluut uniek systeem, waarin de mens slechts
een minuscuul element is. Vandaar dat ik ook scherpe kritiek
heb op milieuactivisten die zich maar al te vaak gedragen als
schriftgeleerden die de mug uitziften en de kameel doorslik-
ken, om maar eens een beeldspraak uit Mattheus te gebrui-
ken. De 'groene beweging' is doorgnans diep verontrust over
zaken die de mens treffen, maar geeft zeer weinig om ,,"vatde
aarde treft. Het is de mens eigen te denken dat het bclnng-
rijkste doel van het leven is te zorgen voor het welzijn van de
mensheid. Die veronderstelling heeft ons eeuwenlang geïn-
spireerd. Ik stel daar tegenover dat we ons moeten realiseren
dat we niet op aarde kunnen voortbestaan zonder de werking
van dit immense systeem. :\lomenteel zijn we dit systeem
zodanig aan het misbruiken dat het dreigt terug te keren tot

een nagenoeg even grote
hoeveelheid fossiele brand-
stofemissies in de atmos-
feer verspreid als vijfen-
vijftig miljoen jaar geleden
plotseling vrijkwam. Daar-
naast hebben wc nog twee
andere dingen gedaan. De
mens heeft veel van het
landoppervlak vrijgemaakt
voor landbouw en veeteelt.
Voorheen v,'as dat gebied
beschikbaar voor het re-
guleren van de planeet
en hettenÎet doen van de
negatieve effecten van
broeikasgassen, waardoor
de temperatuur niet bleef
oplopen. Hetzelfde zien
we bij de mens. Als het
fout gaat met ons lichaam
dan krijgen we koorts die
een 'positieve terugkop-
peling' veroorzaakt waarbij onze lichaamstemperatuur tot
40 graden Celsius kan oplopen. Datzelfde proces lijkt op te
gaan voor de aarde. Natuurlijk treedt er herstel op, maar dan
in de tijd van gaia. niet in onze tijd. We moeten daarbij den-
ken in termen van honderdduizend jaar.

'NIETS AAN DUURZAME ONTWIKKELING ZAL ENIG VERSCHIL UITMAKEN VOOR HET

AFBRAAKPROCES WAARIN DE AARDE TERECHT IS GEKOMEN'

de staat waarin het vijfenvijftig miljoen jaar geleden verkeer-
de en als dat gebeurt dan zullen de meesten van ons en onze
nazaten om het leven komen, Ondertussen is een aanzienlijk
deel van mijn collega's in de 'klimaatgemeenschap' van
mening dat wij (he pnillf-ofno-retlll"n al zijn gepasseerd en
dat we nu op weg zijn naar een catastrofale verhitting van de
aarde, zoals die ook vijfenvijftig miljoen jaar geleden optrad.
Geologen hebben ontdekt dat toentertijd in de aardatmosfeer
een hoeveelheid koolstofgas vrijkwam in de orde van een
miljoen maal een miljoen Ion. Daardoor steeg de gemiddelde
temperatuur op aarde met ongeveer 8 graden Celsius in de
arctische gebieden en de gematigde zone en 5 graden in de
tropen. Het duurde zo'n honderdduizend jaar voordat het sy.
steem weer naar zijn oorspronkelijke staat was teruggekeerd.
Welnu, de mens heeft de afgelopen tweehonderdvijftigjaar

Tweehonderd jaar geleden, toen verandering nog langzaam
ging, zouden we tijd hebben gehad om duurzame ontwik-
keling op gang te brengen, maar nu is het daarvoor veelte
laat, aangezien we het keerpunt al zijn gepasseerd. Het is als
met een boot over de Niagara waterval gaan. liet moment
dat men over de rand heen is, kan men niet meer terug. Het-
zelfde geldt voor de opwarming van de aarde, die gerekend
in geologische lermen tamelijk snel verloopt, en waarschijn-
lijk voor het einde van deze eeuw zal het een leit zijn. Niets
dat we nu doen op het gebied van duurzame ontwikkeling
ofhet verminderen van brandstofgebruik zal enig verschil
uitmaken op dit proces. Dat is de opinie van een tamelijk
groot deel van de klimaatwetenschappers. Op dit moment
reageert de aarde zoals de mens op een koorts reageert, de
schadelijke effecten van de broeikasgassen worden versterkt
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en niet verminderd. Het probleem is dat tot nu toe niemand
van ons werkelijk naar de aarde heeft gekeken als eén grool
systeem, waarbij alles met elkaar verbonden is. En dat komt
omdat, zoals u weet, de laatste twee eeuwen de wetenschap
gebaseerd is op de uitgangspunten van de grote Franse den-
ker Descartes, waarbij men reducerend te werk gaat. We
halen alles uit elkaar om hel te kunnen begrijpen, en die me-
thode is een enorme triomf geweest. Het heeft alle wonderen
opgeleverd van de moleculaire biologie, de deeltjesfysiea en
de kennis van het heelal. Wij allen zijn daardoor geneigd te
vergeten dat er een andere manier van kijken bestaat. Het is
pas zeer recent, sinds NASA satellieten de ruimte in heeft
gestuurd om de aarde van buitenaf te bestuderen, dat we-
tenschappers zich realiseren hoc ontzettend gecompliceerd
de aarde functÎoneert, en hoc alles met elkaar verweven is.
Daardoor hebben wc leren zien dat bepaalde waarheden een
grens hebben. Neem de theorieën van Danvin en Nev.'ton.
Darwin beschreefvanuit de kennis waarover hij in de ne-
gentiende eeuw beschikte bijzonder goed hoc de evolotie
werkte, net als Newton in de zeventiende eeuw uiterst knap
de bewegingswetten formuleerde en op die manier een
perfect model gaf om de werking van het zonnestelsel te
begrijpen. Maar deze wetten gelden weer niet in de buurt
van de zon omdat daar de relativiteit van kracht wordt. Toen
Einstein mct de relativiteitstheorie k\vam betekende dit niet
dat Newton volledig fout was geweest, maar dal zijn wellen
tot op een zeker niveau geldig zijn en dat als men bepaalde
grenzen passeert de Newtoniaanse fysiea niet meer opgaat.

Het gat in de ozonlaag boven de zuidpool september 2000, met

behulp van een bewerkte satellietfoto in beeld gebracht door de
NASA. Het blauwgekleurde gat beslaat ruim 28 miljoen vierkante
kilometer.
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Moderne, 'superveilige' kerncentrale in Eurajoki, noordwest Fin.

land. Het Finse parlement stemde in mei 2002 voor de bouw van

de eerste kernreactor in Europa sinds 1987.

Hetzelfde geldt voor Darwins evolutietheorie, die ervan
uitgaat dat organismen het milieu niet kunnen veranderen,
maar zich eraan moeten aanpassen. Zodra men in overwe-
ging neemt dat organismen wel degelijk het milieu kunnen
yeranderen, zoals de atmosfeer, dan ziet men dat de e\'olutie
anders yerloopt dan Darwin voorspelde. Pas nu beginnen we
te beseften dat aUes met elkaar verbonden is, en dat de mens
de consequenties daarvan zal ondervinden. Zoals gezegd:
ook al zouden we nu onmiddellijk ophouden met het vergif-
tigen van de aarde dan nog zal de opwarming niet stoppen.
Sterker nog: dan zou de opwarming versneld toenemen. Een
van de redenen dat we daar tamelijk zeker van zijn berust op
een simpele maar belangrijke observatie. In de zomer is de
atmosfeer vaak erg nevelig, het zonlicht ziet er melkachtig
uit, het is lang niet zo helder als het kan zijn en dat komt door
een aerosol die in de lucht zweeft, veroorzaakt door yeront-
reiniging en broeikasgassen. Die aerosol boven Europa, de
Verenigde Staten en Azië relleçteert het zonliçht zo goed
dat het de aarde 2 lOt 3 graden koeler houdt, maar dat 'rook-
gordijn' is wel van tijdelijke aard, zodra dat is opgetrokken
doordat we geen bmeikasgassen meer produceren, zullen \\'e
het voUe eflect ondervinden van de opwarming.

POSITIEVE TERUGKOPPELING

We zitten nu in een vicieuze çirkel, wat officieel 'positieve
terugkoppeling' heet. Met andere woorden: een negatief
proces versterkt zichzelf en neemt zo in kracht toe, Ik geefu
een conereet voorbeeld. Een van de simpelste vormen er\"Un
werd bekend gemaakt door de grote Russische geofysicus
~likhail Budyko. Hij ontdekte het volgende: sneeuw kaatst
zonlicht weer het heelal in, maar zodra de sneeuw begint te
smelten komt de donkere ondergrond te voorschijn en die
absorbeert zonliçht, waardoor de omliggende sneeuwlaag
sneller begint te smelten, tOl het allemaal is verdwenen.
Deze positieve terugkoppeling vindt momenteel op grote
schaal plaats in de poolgebieden. Het drijvende pakijs smelt
snel, waardoor steeds meer donker zeewater vrijkomt. Daar-
door stijgt de gemiddelde temperatuur en dat versnelt weer
het smelten van het ijs, dat op zijn beurt weer de opwarming
van de atmosfeer versnelt.
Een ander voorbeeld: zodra het oppervlaktewater in de
oceanen tot 12 graden Celsius stijgt, vormt het een bijzon-
der stabiele inversielaag, waar voedingsstoffen uit het rijke
onderliggende koude oceaanwater niet in kunnen doordrin-
gen. Daardoor sterven onder andere de algen af die van die
voedingsstoffen leven. Daardoor wordt het water helder
blauwen kan men spreken van een oçeaanwoestijn waar
niets in leeft. Die oceaanwoestijn breidt zich vandaag de dag
uit richting de pool, wat rampzalige gevolgen voor de mens
heeft. Die algen produceren namelijk gassen die op hun
beurt weer wolken veroorzaken die het zonlicht weerkaatsen
en regen verspreiden. 130vendien nemen algen kooldioxide
uit de lucht op en dumpt het op de oceaanvloer, wuar het in
kalkstenen rotsformatics wordt opgenomen.



We moeten ons realiseren dat de besehaafde wereld bedreigd
wordt. Daarom pleit ik ook voor het gebruik van nucleaire
energie om te voorkomen dat de planeet ons vernietigt.
Neem bijvoorbeeld onze eigen dichtbevolkte landen. Groot-
Brittannië en Nederland moeten veel van ons voedsel en
energie importeren. Terwijl de aarde opwarmt en het kli-
maat verandert, zal de voedsel. en energievoorziening in
toenemende mate problematischer worden. Een voorbeeld is
de orkaan Kalrina, die bijna zeker een consequentie is van
de opwarming veroorzaakt door broeikasgassen. Katrina
heeft de brandstofprijzen drastisch laten oplopen en dat

'DE KOMENDE 30 TOT 50 JAAR VINDEN ER
VRESELIJKE VERANDERINGEN PLAATS'

heeft een impact op onze samenleving. Katrina is nog een
bescheiden voorbeeld. waarmee we nog kunnen omgaan.
maar we moeten in gedachten houden dat dit soort rampen
steeds meer zullen voorkomen en onbeheersbaar zullen
worden. Tegelijkertijd kunnen we onze samenleving niet in
stand houden zonder elektriciteit. Nu v,,'ereldwijd brandstof
en voedsel schaars beginnen te worden, hebben we een ver-
zekerde energievoorziening nodig en ik zie geen eenvoudig
alternatief dan nucleaire energie. Het verbranden van fos-
siele brandstoffen produceert jaarlijks 27.000 miljoen ton
kooldioxide, genoeg om - als we het zouden verharden ~ een
berg van anderhalve kilometer hoogte en U.; kilometer in
omtrek te maken. Dezelfde hoeveelheid energie opgewekt
door kernenergie produceert twee miljoen keer minder af-
val. en zou een kubus van zestien meter omvatten.

TE LAAT VOOR ALTERNATIEVEN
Wat de gevaren van kernenergie betreft: het Zwitserse Paul
Scherrer Ins/fwl heeft een grootschalig onderzoek verricht
naar de veiligheid van de verschillende energie produceren.
de systemen in de wereld, in termen van ongelukken en do-
den. Men ontdekte dat in de onderzochte periode van 1970
lOt 1992 nucleaire energie veruit het veiligste was, ongeveer
40 keer veiliger dan de verbranding van kolen en olie. Ik ben
dan ook van mening dat het verzet van de milieubeweging
tegen kernenergie louter en alleen gebaseerd is op emotione-
le meningen en niet op wetenschappelijke feiten. De 'groe-
nen' handden alsof de mensheid nog tijd heeft voor andere
alternatieven. De kooldioxide-uitstoot is dodelijk voor het
huidige leven op aarde en zal de beschaving zoals we die nu
kennen binnen afzienbare tijd vernietigen. We maken al het
begin van de geweldige omslag mee. De komende dertig tot
vijftig jaar gaan er vreselijke veranderingen plaatsvinden.
We hebben geen tijd om duurzame energie te ontwikkelen
en vervolgens te installeren. Daarvoor is het te laat, het
proces is al op gang gekomen. de klimaatverandering is al
een feit. Het enige dat we vandaag de dag absoluut moeten
doen is het onmiddellijk veilig stellen van onze toekomstige
voedsel- en energiebehoefte. Dat is het allerbelangrijkste,

we moeten ons geld niet verkwisten aan visionaire systemen
van duurzame energie.

Ik denk dat als we zouden begrijpen dat de wereld er niet
alleen is om ons te voeden. we een stap vooruit zijn. Wc
zouden dan beseften d;lI we de aarde niet alles kunnen aan-
doen. Hier in Europa kunnen we tot op zekere hoogte tame-
lijk ongestoord de grond cultiveren, maar de meeste plaatsen
in de wereld zijn niet geschikt voor intensieve landbouw,
zeker niel als dat via irrigatie verloopt. De grond verzout
dan, wordt onvruchtbaar, en verandert uiteindelijk in een
woestijn. Dat proces vindt nu op grote schaal plaats. Meer
dan de helft van het landoppervlak op aarde is veranderd
van uitgestrekte bossen in landbouwgebied. Daarmee is de
capaciteit van de aarde om zichze1ftc reguleren drastisch
afgenomen. Terwijl \•...e veel meer C02 produceren zijn er
steeds minder bomen om dit broeikasgas op te nemen. liet
vernietigen van natuurlijke ecosystemen heeft een buiten-
gewoon negatief effect op het klimaat. De opvatting dat de
aarde er voor de mens is om te gebruiken is niet meer houd.
baar. Daar zouden ook humanisten over moeten nadenken.
En christenen. die er •...an uitgaan dat de mens rentmeester is.
zouden hun gedachten eveneens moeten herzien. De rationa-
listische materiële vooruitgangsgedachte is onder druk ko.
men te staan. nel als het christelijke gedachtegoed. Toen de
religies ontstonden was er nog geen fractie van het huidige
aantal mensen op aarde. met als gevolg dat de religies zich
vooral met menselijke problemen bezighielden en niet met
milieuproblemen. Die reIltmeestergedachte was toen geen
probleem. maar nu wel. De ideologie van expansie en groei.
waarop onze huidige bescha •...ing is gebaseerd, kan geen
leidraad meer zijn wil de mensheid niet ten onder gaan. Wc
zijn te vcr gegaan. Wc moeten nu een duurzame verminde-
ringsstrategie volgen, een terugtocht en geen expansie.

~.
.!7_ .

Desintegratie van delen van het Larsen B-plateau in het Zuidpool-

gebied door ongewoon snelle smelting, februari en maart 2002.
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Horizontaal
1. daor de overheid verstrekt document dat
de bevoegdheid geeft een auto te besturen;
7. de gezamenlijke ministers (regering);
12. voormalige Haagsevoetbalclub; 13. ach-
ternaam verjaagde WO-politica; 14. vlakte-
maat; 15. quantum placet (afk.); 17. rivier in
Duitsland; 19. windrichting; 21. Verenigde
Naties (afk.); 22. United Arab Emirates (afk.);
24. zuivelproduct; 27. wiel; 28. halfbloed; 30.
plaats in Braziliê (afk); 31. in samenwerking
met (afk.); 32. luchtig zacht gebak; 33. een
zekere; 35. optocht (processie); 37. rekenop-
gave; 38. met goddelijke kracht geladen
spreuk in de Hindoegodsdienst; 41. arrondis-
sement (afk.); 42. navigatie-instrument om de
richting te bepalen; 44. hieltje van een ham;
46. bekende bloemsoort; 47. personage uit
Sesamstraat; 48. degene die het woord voert;
49. brandstof; 50. melkklier; 52. voedsel; 54.
Europese hoofdstad; 56. definitief (afk.); 58.
watersport; 61. sterk ijzerhoudende grond.
soort; 62. tijdelijk ten gebruike aan iemand
afstaan; &4. katholiek secundair onderwijs
(afk.); 65. peulvrucht; 67. toiletartikel;
68. recht stuk vaarwater; 70. kampeerverblijf;
72. loot (stek); 73. winnaar Van Praagprijs
2006; 76. plaaggeest; 77. den lezer heil (Lat.
afk.); 78. dapper moedig persoon; 79. voorge-
recht; 81. romanum imperium (afk.); 82. op-
stootje; 83. larve van de langpootmug;
84. kledingstuk; 86. man van adel; 87. staat-
huishoudkundige.

Verticaal
1. mis voor overledenen: 2. uitroep van afkeer;
3. plaats in Gelderland; 4. cumulus; 5. agent
van politie (Jidd.); 6. landbouwwerktuig;
7. harde ruwe uitwas van een boom;
8. bewoner van Baskenland: 9. interregionaal
rechercheteam (afk.); 10. neon (scheik. afk.);
11. strekking of bedoeling; 16. kookgerei;
18. cah~buffet; 20. boomsoort; 21. beroep
(ambacht); 23. lusthof; 25. (kleine) rekening;
26. in grote kolonies levende insect; 27. groot
ongeluk; 29. actuele vorm van aidsbestrijding
in Uganda; 32. schepper van muziekstukken;
34. Europese rekeneenheid (afk.); 36. rang.
schikken; 37. muzieknoot; 39. lust om iets ter
hand te nemen; 40. plaats in Drenthe;
42. voorman Humanisten in de V5: 43. vriend
(lat.); 45. Politieke Partij Radicalen (afk.);
46. TransEuropa Expres (afk.); 51. Europeaan;
53. eikenschors; 54. Nederlands weekblad voor
vrouwen; 55. boomvrucht; 56. overjas van
dunne stof; 57. stoer (flink); 59. meisjesnaam;
60. bestanddeel van keukenzout; 62. veilig op
de grond neerkomen (van vliegtuigen); 63.
evenmens (geloofsgenoot); 66. gewicht; 67.
halsboord; 69. keet-, neus. en oorheelkunde
(afk.); 71. grappenmaker; 73. militair hoofd-
deksel; 74. kleur van de regenboog;
75. wreed Romeins heerser; 78. onderwereld;
80. nachtkleed voor vrouwen; 82. muzieknoot;
85. boksterm (afk.).
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PUZZEl AD VAN DUN
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Als u mee wilt dingen naar de boekenbon van € 20," die onder de goede inzenders
wordt verloot, ontvangen wij graag uiterlijk 9 oktober uw oplossingen. Alléén
wie beide oplossingen instuurt (dus het sleutelwoord van de kruiswoordpuzzel
hierboven én de naam van de persoon die Hilde van Vlaanderen hiernaast
beschrijft) kan in aanmerking komen voor de prijs. Stuur uw oplossingen op een
ansichtkaart of briefkaart naar De Doordenker, Postbus 2S7, 1000 AG Amsterdam.

Oplossingen De Doordenker in de Humanist 3/2006
Puzzel 1: Verscheidenheid
Puzzel 2: Belle van Zuylen
Winnaar: M. Massar. Purmerend
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TEKSTHILDE VAN VlAANDEREN

ELKE AVOND JE PRINCIPES TELLEN

"Woorden zijn een omweg naar sprakeloosheid," zei hij in een interview met Ingeborg van

Teeseling in de Humanist, vijftien jaar geleden. En dat, terwijl hij was gefascineerd door taal.

Hij schreef en dacht, hij dacht en schreef. Meer dan 70 boeken, meer dan 3000 publicaties

staan er in zijn bibliografie. Talloze columns voor een landelijke krant en een gerenommeerd

weekblad. Vaak hadden deze columns slechts één woord in de titel. Rondom dat woord

filosofeerde hij. Zoals hij dat ook deed in een postuum verschenen bundel, een verrassend,

origineel 'woordenboek', waarin hij in drie alinea's zijn gedachten en opvattingen over tel-

kens een woord beschreef.

2

Verwondering. ontroering. betrokken-
heid. aandacht, bezinning, fascinatie,
overdracht, intellectuele passie, ontvan-
kelijkheid, ge\\'eldloosheid. Allemaal
woorden, die we tegenkomen in zijn
interviews. in zijn filosofische artikelen,
in zijn essays. "Een essay is niet meer
dan een poging, een poging waarin het
zoeken centraal staat, zonder de pre-
tentie dat dit zoeken ook resultaat zal
boeken. Een poging kan per definitie
mislukken .... Ook de lezer wordt in een
essay op een andere wijze benaderd: als
medemens en mededenker:' zo retlec-
teerde hij op dit onderwerp, toen hij een
grole Nederlandse prijs kreeg.
Hij was de middelste van een Brabants
gezin met zeven kinderen. Een van zijn
eerste herinneringen. was een ervaring
van retlectie. Op een dag zat hij voor
het raam van de woonkamer in het
ouderlijk huis. Buiten zag hij zijn moe-
der in gesprek met een stoITenkoopman.
Op dat moment besefte hij, dat hij zich
binnen bevond en dal hij bewust naar

iets buiten keek en zich ook realiseerde
dat hij keek en erover nadacht. Hij
werd als 'getuige van zijn eigen leven'
geboren. als een rode draad liep dit
bewustzijn door zijn leven: De mens als
toeschouwer.

'HERBORENALSGETUIGE
VAN ZIJNEIGENLEVEN'

Na een aantal jaren opleiding aan een
kostschool verliet hij deze van de ene
dag op de andere. Hij zou in dienst
moeten, maar wilde dit niet en werd
met behulp van een brief van een psy-
chiater afgekeurd. Hij maakte toch zijn
opleiding af, werkte tegelijkertijd in een
gemeentearchief, waar hij zijn plezier
in bewaren en onderzoeken kon botvie-
ren. Hij ging klassieke talen en lilosofie
studeren. Voor zijn doctoraalexamen
leverde hij drie scripties in.
Later heeft hij delen uit zijn scripties in

andere publicaties verder uitgewerkt.
Na zijn opleiding werkte hij 27 jaar als
leraar in 's-Hertogenbosch, daarna nog
11 jaar als hoogleraar in Amsterdam.
Hij hield van individuele mensen, die
authentiek zijn. Hij schrcefzijn leer-
lingen zo min mogelijk voor. vergeleek
zijn vak met dal van een vroedvrouw,
en eiste van zijn studenten niets behalve
interesse en nieuwsgierigheid.
Dat was waar het hem om ging: den-
ken, zelf denken. vmgen stellen. je
venvonderen. Over wat er is en hoe
de werkelijkheid is. Over het nut van
passiviteit, beschouwelijkheid. Kijken
en denken. Praten en schrijven. En
relativeren. liet komische in ernstige
situaties zien.
"Principes. je moet ze elke avond tel-
len. En dan lachen dat je er nog altijd
zoveel hebt:' zei hij aan het eind van
een interview.

Wie was deze columnist. essayist en
tilosoot'?
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MOHAMMED BENZAKOUR

SCHOON IN ELK OOG IS
WAT HET BEMINT

In hel Britse Glouccstcrshire is een pauw vurig verliefd
geworden op een benzinepomp. liet dier staat al voor hel
ochtendkrieken te wachten tot z'n grote liefde opengaat. Dat
is een kleurige pomp die vrolijk lak. tak, tak roept als cr
getankt wordt. Daarin ziet de 8-jarige pauw een uitnodiging
om samen een nestje te bouwen. Amusant, maar deze pauy,'
lijkt betoverd cn ziet niet wat hij ziet.
Ik moest denken aan ~arokko. Daar hoeft een lelijke vrouw
niet tc somberen. Met wat spaarcentjes geklemd tussen
de borsten bezoekt ze de magiër. Een duister ritueel van
\vicrook. kaarsen, een kommetje vcrs kippen bloed cn \vat
geheimzinnig geprevelde spreuken garanderen succes. Nog
geen dag later werpt de begeerde jongeman zich voor haar
voeten. Al wat hij wenst is haar hand. Geen sterveling kan
de arme man nog aan het verstand brengen dat dit vrouw-
mens zelfs de katten de stuipen op het lijf jaagt. Zijn hart is
ontvlamd en al \vat hij ziet is de prinses van zijn dromen.
'Schoon in elk oog is wat het bemint,' schreef eens een Ara-
bische dichter. Liefde is blind, zee de boer, en hij kuste zijn
kalf op zijn gat. Zeker, lieläe maakt blind - een oude les. De
geroerde of gceslel ijk verlamde mens bemint en identificeert
zich met iemand of iets dat anderen niet kunnen bevatten of
invoelen.

'EEN PSYCHOLOGISCHE TOESTAND DIE
IEDERE NUCHTERE KIJK OP HET HUIDIGE

ISRAËL BLOKKEERT'

Neem een natuurdocumentaire over pasgeboren gazelletj..:s.
Je raakt ontroerd als je ziet hoe de babygazelleljes wankel
op de pootjes achter mammie aansjokk..:n. Je ziet ze groei..:n
en spelen en knabbelen aan de struikblad..:ren, Vrolijk hup-
pelen ze over het bloemenveld en je b..:nt aangedaan door
zoveel maagdelijk schoon, Dan ineens, op ..:enonbewaakt
moment, wordt het grazende diertje b..:sprongen door een
reusachtige leeuwin die het met één hap verscheurt. We ver-
vloeken de leeuwin tot in alle hemelen,
Stel nu, een andere docu, over een leeuwin, die drie wolkjes
van een welpjes baart. Ze voedl ze op, speelt met ze, be-
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schermt ze, zonder vader, die vertrokken is met de noorder-
zon, Maar de leeuwin wachten harre tijden, Al maanden valt
cr geen druppel. Alles is kaal en droog, Iedere jacht mislukt.
De welpjes piepen al dagen onafgebroken, van de honger.
Een jong redt het niet en sterft in moeders schoot. Moeder
is radeloos en uitgeput. Met haar laatste vereende krachten
hijst ze zichzelf nog eenmaal en gaat op pad. En dan, ah een
godsgeschenk, staat daar een mals gazcllctje te grazen. En
je juicht en je juicht als de moeder leeuwin thuiskomt met de
buit. Het was dezelfde gazelle,

Schoon in elk oog, is wat het bemint. Ook in politiek en me-
dia, Het standpunt van een politicus of journalist is zelden
democratisch c.q. objectief. al beweren ze anders. Het per-
speetiefis allesbepalend. De toon, de woordkeus, de agenda,
alles verraadt de identificatie. Wie goed luistert, proeft direct
de (voor)lieläe en ziet hoc de vooringenomenheid er tastbaar
vanaf druipt.

Toen in 2002 Abou Jahjah pleitte voor integratie 'zonder
verlies van taal, eultuur en religie' riposteerde een geschokte
Jaap De Hoop Schener met 'radicaal". Dat integratie md be-
houd van cultuur jarenlang staand Kabinetsbekid was, onder
leiding van het CDA, vergat de Hoop Scheffer. Zijn perspec-
ticfwas radicaal gewijzigd, niet dat van Abou Jahjah.
Thatcher placht ANC-leiders te kwalificeren als 'terroristen'.
Maar kortgeleden nam de leider van de Britse Conserva-
tieven, David Cameron, publiekelijk afstand van Thatehers
vroegere Zuid-Afrika beleid en roemde hij Mandela. 'Wc
waren blind en we maakten grove fouten:
Schooll in elk oog, is wat het bemint.

Of neem Israël. Als een Israëlische onbemande bommenwer-
per een Arabische woonwijk wegvaagt noemen Bot, Blair,
Bush alsmede onze redactionele commentaren dat 'zelfver-
dediging' of 'vergeldingsacties', Of, cîgcntijdser, colla/eral
damage. Of. mijn favoriet, 'buitenproportioneel'. De raketten
van lIezboliah zijn in consequentie 'terroristisch', dus moet
de organisatie worden 'ontwapend',

Onzejewishjal'orise zit di..:pgeworteld sinds WO [I. De
deportaties bezorgden OI1S een bittere cocktail van schuld en



zonde, later gecompenseerd door een nietsontziende (chris-
ten) solidaritcit en Iiellle. Resultaat is algehele verblinding
en vcrlamming. Een psychologische toestand die iedere
nuchtere kijk op hct huidige Israël blokkeert. Sommigen,
zoals Dries van Agt en Hans van den Broek, lukt het om te
ontv.'akcn uit die oude roes, De roes is niettemin hardnekkig.

'RESULTAAT IS ALGEHELE VERBLINDING EN

VERLAMMING'

Een Arabisch land dat zijn onderdanen onderdrukt en discri-
mineert heet een 'dictatuur', maar als in lIaifa hoofdzakelijk
Arabieren worden getroflcn omdat hen schuilkelders wordt
gcweigerd, heet Israël nog steeds 'een democratie'.
In hetzelfde stramien is een cartoon van profeet \.1ohammed

met in zijn tulband een bom een uiting van 'vrijheid van
mening' of 'godsdienstkritiek'. Terwijl een cartoon met een
jood in nazie-uniform een teken is van onversneden 'antisc.
mitisme'. Beide zijn stigmatiserend, beide zijn verwerpelijk,
beide zijn haatzaaiend. Enkel: de maatstaf C.q. het perspec-
ticf is verschillend. Daarom ook leidt de uitspraak van Ab-
madinejad dat 'Israël van de kaart moet worden geveegd'
tot brisante Amerikaanse en Europese verontwaardiging
en dientengevolge tot politieke en wellicht ook militaire re-
presailles. Terwijl wanneer letterlijk stad en land (Libanon)
alsmede een eomplect volk (Palestijnen) van de kaart worden
gevcegd, ritueel opgeroepen wordt tot een 'staakt.hct.vurcn'
of 'vredesonderhandel ingen'.
lets ergs zeggen zonder het uit te voeren, gruwt ons. Maar
iets erg uitvoeren zonder het te zeggen, kan ongestoord.
Schoon in elk oog, is wat het bemint.
En lelijk, wat het verfoeit.

U kunt de Stichting Steunfonds Humanisme
benoemen als executeur-testamentair. Het
Steunfonds heeft deskundige mensen in
dienst die uw laatste wens kunnen uitvoe-
ren. Een jarenlange ervaring met deze vorm
van dienstverlening staat borg voor zorg-
vuldigheid en integriteit.

Het Steunfonds Humanisme is opgericht
door het Humanistisch Verbond. Het
Humanistisch Verbond zet zich in voor een
humane, tolerante samenleving.
Vraag gerust meer informatie, telefonisch
via nummer 020 521 90 36 of met
behulp van de bon. U kunt ook kijken op:
www.humanistischverbond.nVsteunfonds.

adres

naam m/v

telefoon

pc/Woonplaats

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

----
Stuur de bon in een envelop
zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme,
Antwoordnummer 10938,
1000 RAAmsterdam

Na een overlijden moet er in korte tijd veel
geregeld worden. Dat gaat gemakkelijker
als u zelf al maatregelen heeft genomen.
Veel mensen vinden het moeilijk of onaan-
genaam om daar over na te denken. Toch
is het belangrijk dat op tijd te doen, want
het geeft veel rust als deze zaken van te
voren goed geregeld zijn.

Als
nalaten
u een

•zar: IS
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VERS VAN DE PERS

OUDER WORDEN, EEN VERDIEPENDE AFRONDING

Autonomie, hel vermogen zijn eigen
leven voon te geven en samen met an-
deren bij te dragen aan de ontwikkeling
van de maatschappij, is onlosmakelijk
verbonden met de kwetsbaarheid die
eigen is aan de intcm1cnsclijkc conditie.
Leven in de tijd betekent gebruik kun.
nen maken van mogelijkheden die uiter-
aard begrensd zijn. Al te vaak vergelen
wc dat begrenzing en eindigheid slechts
te begrijpen zijn În functie van de fan-
tastÎsche kansen die erdoor begrensd
worden. Hoc meer keuzen wc maken
hoc meer we als individu uniek worden.
Jan Baars, bijzonder hoogleraar
J nlcrprctatieve gerontologie, zeg maar
\vijsbcgccrtc van het ouder worden,
aan de Universiteit van Humanistiek,
plaatst bet fenomeen van 'het nieuv,'e
ouder \vorden' in dit kader. Zijn boek
is het resultaat van vijf jaar onderzoek.
Het is een theoretisch werk. waarin tal
van filosofische eo gerontologische op-
vattingen de revue passeren, die op een
overtuigende wijze leiden tot belang-
rijke stellingen. De voorn<lamste daar-

DAVID HUM E'S LATE BEKENTENIS
Holbach was er duidelijk over: God
bestaat nict en godsdienst is immoreel.
Voltaire durfde niet zover te gaan en
David lIume waagde het pas op zijn
sterIbed. Ernstig ziek, zei hij eindelijk
'geen godsdienstige overtuiging' meer
te ervaren. In zijn postuum verschenen
Gesprekken over de natuurlijke religie
blijft dat inzicht nog onuitgesproken,
Het zijn de beroemd geworden samen-
spraken tussen drie fictieve discus-
sianten. Figuranten zijn de orthodoxe
Demea, de ironisehe Philo en Cleanthes
die beweerde dat religie drager was
van de moraal en zichtbaar in de sa4
menbang van de natuur (bijvoorbeeld
het menselijk lichaam), waarop Philo
reageert met: religie is volksgeloot: een
complex van bedenksels. oorzaak van
godsdienstoorlogen. Door deze menÎn-
gen zo te etaleren, bleefHume formeel
toeschouwer en buiten de discussie.
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van is dat het huidige ouder worden, het
proces dat begint nadat mensen door de
samenleving tot 'oudere' zijn bestem-
peld, geen pathologisch gebeuren is.
maar deel uitmaakt van het normale
menselijk leven.
Tegen de achtergrond van de dubbele
paradox dat mensen naarmate ze langer
leven steeds jonger 'oudere' worden en
uit het maatschappelijk leven worden
geweerd én door de anti-verouderings-
industrie en de reis- en andere actÎvitei-
tenbedrijven verleid worden de eeuwige
jeugd na te streven, gaat Baars op zoek
naar de positieve waarden van het ou-
der worden.
De wortel van de onderwaardering van
het ouder worden ligt zijn inziens in de
eenzijdige nadruk die overheid en be-
drijfsleven leggen op de chronologische
leeftijd. Juist het individualiserende
aspect van een lang leven wordt hier-
door over het hooti:l gezien.
Ouder v,'orden is een proces waarin de
kwetsbaarheid die inherent is aan het
menselijk bestaan toeneemt en daarom

Daardoor gold hij tot het laatst als 'an
honest man'. Een intellectueel die elke
mening tot haar recht liet komen. Tot
hij zich atheïst durti:le te noemen.
Hume. geboren en gestorven in
Edinburg. heeft belangrijke studies
geschreven over de menselijke natuur,
de kennisleer (een pleidooi voor de
betekenis van de ervaring in de weten-
schap) en de moraal. Zelfs sehreefhij
een zesdelige studie over de Engelse
geschiedenis. Daarna volgden nog twee
studies over de natuurlijke religie (toen
een populair alternatief voor het 'kunst-
matige' rooms katholicisme) waarvoor
nu nieuwe belangstelling ontstaan is
onder aanhangers van de 'intelligent
design'. De laatste puhlicatie is (mede
daarom) nu vertaald en uitgegeven in
het Nederlands.
~lcn kan zich afvragen waarom Hume
pas op zijn sterlbed toegaf atheïst te zijn

paradigmatisch (mijn woord) is voor het
hele mensel ijk leven. De ouder worden-
de mens leert daarmee om te gaan en
kan deze ervaring overdragen aan jon-
geren. Het is tevens een proces van zich
verdiepende uniciteit en toenemende
ervaringsrijkdom.
Dit mooie en zeker vanuit humanistisch
standpunt belangrijke boek biedt inzicht
in de maatschappelijke gevolgen van
het langer leven. liet is een hoofdzake-
lijk theoretisch werk op het raakvlak
van wijshegeerte en soeiale gerontolo4
gic. Het gaat om fundamenteel onder-
zoek. Men verwachte geen praktische
adviezen, wel enige richtlijnen inzake
beleid. Zo droomt de auteur van toe4
komstige intergellerationele denktanks,
waarin ouderen hun specifieke ervarin-
gen kunnen delen met jongeren. Helaas
ontbreekt een broodnodige index. (PM)

Jan Baars. Het nieuwe ouder worden,
Paradoxen en perspectieven van leven
in de tijd. Humanistics University Press.

Amsterdam. 268 blz., € 29,50

geworden. Ik durf te beweren dat hem
geen andere ••veg openstond. Wie in die
dagen maar in de buurt van het atheïsme
k\vam, moest rekening houden met ver-
kettering. een veroordeling door Kerk en
Staat. een verbanning, ja zelf" de dood-
straf. Voltaire, die pleitte voor tolerantie
en vrije meningsuiting, maar wel het
bijgeloof. het geloof in wonderen en
engelen op de korrel nam - ook niet
mis 4wilde geen risico lopen. Wellicht
daarom maakte hij in zijn Filosofisch
Wuordenboek. dat anoniem verscheen
ook kritische kanttekeningen bij het
atheïsme en ontkende hij lang daarvan
de auteur te zijn. Desalniettemin werd
het bock - kort na verschijning - offici-
eel veroordeeld en verbrand. (AdB)

David Hume, Gesprekken over de natuur-
lijke religie. Vertaling Ton Vink. Damon,

Budel. Gebonden. 167 blz., € 16,90



David Hume
Gesprekken OUT

de natuurlijke reliKie

DE PASSIEVAN CLARA WICHMANN

Clara en Erich Wichman stammen uit
hel gezin van een in Duitsland geboren
autoritaire professor in de geologie en
een in poëzie en filosofie geïnteres-
seerde moeder. Clara overleed in 1922,
36 jaar oud. De vijf jaar jongere Erich
in 1929. hij wcrd 39. Twee gepassio-
neerde mensen uit één gezin waarvan
de politieke opvattingen steeds verder
zouden verschillen. Erich werd alcoho-
list en fascist. Clara geheelonthoudster
en pacifiste. Over Erich is al hel nodige
geschreven. Aan Clara werd recent een
opmerkelijke studie gewijd. Het naar
haar genoemde instituut voor vrouwen-
emancipatie is inmiddels opgeheven.

Clara. depressief van aard. wist zich
Slaande te houden met filosofie (aan-
vankelijk bij de excentricke hegeliaan
Bolland), het werken aan een (cum
laude) proefschrift - waarin Le beweer-
de dat criminaliteit de onvermijdelijke
resultante was van de materialistische
samenleving. Ook vond ze inspiratie
in haar voortdurende pleidooien voor
pacitïsme (gesteund door haar tien jaar
jongere partner, een dienstweigeraar),
haar acties voor vrouwenkiesrecht en
arbciderscoöperaties. Aanvankelijk
christensocialiste. kiest zij, evenals
Bart dc Ligt, voor het atheïsme. Clara
sterft in het kraamhed: specialistische

hulp kwam te laaI. Haar moeder zou
zich tot haar dood. Le werd 86, bekom-
meren om haar vijfkleinkinderen: één
van Clara en vier van haar zoon Erich.
Wie dit boek ter hand neemt denkt niet
direct aan een proefschrift. Hd lijkt
in het begin zelfs op een meisjesboek.
Het blijkt een roman, bedoeld voor een
breed publiek, (AdBl

EIIie Smolenaars, Passie voor vrijheid.
Clara Wichmannn (1885-1922), met illu-
straties. Aksant, Amsterdam. 248 blz.

€ 24,90

ONTGOOCHELEND EN ETHISCHAANVECHTBAAR
Dit bock pretendeert een handboek te
zijn voor wat de kwr zelf kan doen om
zijn streven naar geluk en tevens een
goed mens te zijn te optimaliseren. Het
beweert te steunen op systematische
studie en onderzoek van de klassieke
lïlosofie en ethiek in combinatie met
hedendaagse management-, organisatie-
en besliskunde. Het bedoelt de vaag-
heid van de vele bestaande wijsgerige
werken over dit onderwerp te overko-
men. "De filosofie gaat bijvoorbeeld uit
van veronderstellingen van autonomie
en over het leiden van een moreel goed
leven die in het psychologisch onder-
zoek onrealistisch zijn gebleken:'
DeLe recensent vond het werk alles
behalve behulpzaam en dat niet al-
leen omdat de auteur geen begenadigd
schrij,,-er is, al zijn de vcle filosofische
beschouwingen eerder verv.'arrend dan

verhdderend en is er verder heel wat
aan te merken op de grammatica en de
logica. Het gaat vooral om te methode
of nog belangrijker om "waar het om
gaat in het leven en de loopbaan."
De auteur gaat er prat op te schrijven
'voor lezers die niet \vetenschappelijk
geïnteresseerd zijn in de inhoud: Hij
slaagt er dan ook nergens in duidelijk
te maken welk relatiefbdang gehecht
dient te worden aan de duizenden raad-
gevingen en 'ovef\vcgingen' die het
boek beval. De toepassing van de 'nieu-
we wetenschap' blijkt alle levensproble-
men kwalitatiefbeschouwd te herleiden
tot een eenheidsworst, waarvan alle
onderdelen zelfs cijfermatig met elkaar
kunnen worden vergeleken in formules.
Soerates uit Plato's Apo/agio blijkt bij
toepassing van zo'n formule niet vol-
doende aandacht te hebben besteed aan

de mogelijkheid van een compromis.
Hans Cal meyer. die als verantwoor-
delijke Duitse registralicambtenaar in
Nederland duizenden joden heeft gered
maar zich schuldig bleef voelen over
de duizenden die hij niet had kunnen
redden, \vordt een gebrek aan wijsheid
verweten: 'Het is niet verstandig zoveel
belang aan het verleden te hechten:
De auteur heeft geen oog of gevoel voor
de vaak dramatische nspecten van het
leven, waar we beler mee leren om-
gaan dankzij verhalen zoals die uil de
Griekse tragedies of moderne romans
dan met behulp van de hier voorgestel-
de 'empirische tïlosolïe', (PMl

Ad Boesten. Goed leven: meer geluk dan
wijsheid? Lessen van een nieuwe weten-

schap. Damon, Budel. 2tB blz., € 17,90
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VERS VAN DE PERS

LIEGEN TEGEN MIJN DEMENTE MOEDER
Publicist en filosoofCyrilIc Offermans
schrijft over de episode van zijn leven
waarin zijn moeder wordt aangetast
door dementie. Hij maakt ons niet
alleen deelgenoot van allerlei onver-
wachte situaties die nu eenmaal voor-
vallen, maar betrekt ons ook bij de
fundamentele morele vragen waarvoor
hij komt te staan. Als volwassen zoon
wil hij op gelijkwaardige en vcrtrou.
wdijke voet met zijn moeder blijven
omgaan, maar hij komt terecht in de
- voor velen zeeT herkenbare - situatie
dat dit meer en meer bemoeilijkt. Zij
gaat achteruit in diverse geheugen-
functies, tijdsbesef en fysieke vermo-
gens. Tegdijk nemen onzekerheden,
verwarring en angsten toe bij haar.
De auteur vertelt ingetogen en be-
schouwend hoe hij daardoor stukje
bij beetje afscheid moet nemen van
de vertrouwde manieren van met haar
omgaan en nieuwe omgangsvormen

VRIJHEID VAN GODSDIENST

Vrijheid van godsdienst'! Hadden wc
die al niet sinds 1848 - met andere
grondrechten'! Is cr nu ook al wat mis
met de vrijheid van godsdienst in onze
pluriforme samenleving'! Hegener, free-
lance journalist, beweert van wel. En ...
hij heeft gelijk!
Wat zijn de feiten? Artikcl ó van onze
grond\vet garandeert \\dis\vaar de
vrijheid van godsdienst. maar toch
kunnen vele Nederlanders ongestraft
de godsdienstvrijheid van anderen
belemmeren. Moslims mogen nict met
hun godsdienst breken; in het uiter-
ste geval (sharia) kan dat formeel de
doodstrafbetekenen. Meestal worden
ze verstoten. Kinderen (zuigelingen)
van christelijke ouders worden inge-
Iijfd bij kerkgenootschappen. nadat
de ouders hebben verklaard wat de
dopeling gelooft. De doop kan men
nooit 'afwassen'. Bij hct boeddhisme,
hindoci"sme en jodendom kan men wel
toetreden tot een andere religie. Maar
cr is meer aan de hand. Met name in
het onderwijs. Gelet op de wenselijke
integratie en tolerantie zou het gods-
dienstig en levensbeschouwelijk onder-
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met haar ontwikkelt. Hij moet leren
'liegen' om haar niet te verontrusten.
De ontdekking dat er echt iets aan de
hand is met zijn moeder, die dan in de
tachtig is. doet hij tijdens 'een jam-
merlijk mislukte poging tOl vreedzaam
samenwonen.' Drie fijne maanden had-
den het moelen worden, maar het wer-
den drie moeilijke: de periode waarin
de auteur, zijn vrouw, hun twee kinde-
ren en de hond bij zijn moeder inwoon-
den, om de lijd te overbruggen tot ze
hun volgende woning kunnen betrek.
ken. Eerst weet moeder nog de schijn
op te houden dat ze 't in het leven best
redt. maar allengs blijkt duidelijker dat
ze het toch meer en meer nodig heeft
om toenemcnde mate veiligheid te er-
varen en door zorgzaamheid te worden
omringd.
Offermans beschrijft en overdenkl
subtiel, met liefde en in een aangename
stijl zijn nieuwe ervaringen met zijn

wijs leerplan matig pluriform ingericht
moeten worden. Ook daaraan besteedt
Hegener. met dank aan Rob Tielman,
aandacht. Een essentiële kwestie omdat
in sommige streken, zoals Brabanl en
Limburg. het katholieke onderwijs do-
mineert en de vcle niet-godsdienstige
ouders geen alternatief hebben. Daarom
is een aangepaste onderwijswetgeving
nodig waarbij rekening wordt gehouden
met de rechten van kinderen om zclfte
kunnen kiezen voor godsdienst en le-
vensbeschouwing en wordt vastgesteld
dat de samenleving gediend is met ob-
jectieve, pluriforme kennis van gods-
diensten en levensbeschouwingen. Als
deze didactiek wettelijk gedefinieerd is
als gekwalificeerd onderwijs wordt een
nieuwe formulering van de vrijheid van
ondçrwijs mogelijk.
Maar hoe zit het bij ons ook weer met
dc grondrechten'! Het Nederlandse
non-discriminatiebeginsel, vastgelegd
in artikel I van de grondwet. is in
elk geval een duidelijk uitgangspunt:
'Discriminatie wegens godsdienst,
levensbeschouwing, politieke gezind-
heid. ras, geslacht of op welke grond

moeder en staat bijvoorbeeld stil bij de
waarde van onze herinneringen aan
bekende muziek. Hij vcrhaalt ook en-
kele ervaringen binnen dç zorginstel.
ling waar zijn moeder later verblijft.
Oprecht verbaasd is hij als hij waar-
neemt dat maar enkele verpleegsters
ouderen zien als individu. Het zijn toch
mensen die tachtig, negentig jaar heb-
ben geleefd. Een uitzondering vormt
een Poolse vroU\Vmet een plattelands-
achtergrond. die daar maar kort werkt,
omdat ze in dat verpleeghuis niçt kan
aarden. Ilaar feeling voor ouderen die
zich veelal niet meer in \voorden kun-
nen uitdrukken was gevormd in haar
kindtijd, toen zij leerde dal dieren spe.
cifieke herkenbare geluiden maken bij
honger of pijn. (FB)

CyrilIe Offermans, Waarom ik moer lie-
gen tegen mijn demente moeder. Cossee,

Amsterdam. 112 blz., € 8,90

dan ook, is niet toegestaan.' Artikel
18 van de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens is explicieter:
"Ieder heeft het recht op vrijheid van
geweten, gedachten en godsdienst;
dit recht omvat tevens de vrijheid om
van godsdienst of overtuiging te ver-
anderen." Het Internationaal Verdrag
inzake Burger- en Politieke Rechten
is echter een stap terug. Het recht om
van godsdienst te veranderen is hierin
niet overgenomen. Daarentegen leert
het Internationaal Verdrag inzake de
Rechten van het Kind dat de overheid
erop moet toezien dat kinderen vrij
worden gelaten om hun eigen weg
te gaan in religieus opzicht. Ook de
Nederlandse rechter kan op grond van
dit verdrag aan de ouderlijke macht
beperkingen opleggen indien ouders
onvoldoende respect tonen voor het
recht van hun kind om van godsdienst/
levensheschouwing te verandercn, zo
analyseert Hegener. Maar of dat ooit
zal gebeuren'? (AdB)

Michel Hegener, Vrijheid van Godsdienst.
Contact, Amsterdam. 208 blz., € 16,90



Crrillt Orrermans
Waarom ik mot'lliegen
tegen mijn demente

mot'der

l'>uIQi,,,,,,

Natuurrecht
Cultuurrecht
Conservatisme

PAUL CLtTEUR. COLUMNIST EN WETENSCHAPPER

Goede eolumns zijn een slijpsteen en
balsem voor de geest. Direet, kritisch.
uitdagend, erudiet, spottend, amusant,
hilarisch, tegendraads. Goede columns
verouderen niet. Wie de columns van
Paul Cliteur leest, ondergaat alle stem-
mingen opnieuw. Onlangs werd een
bundel met zijn beste bijdragen uitge-
geven, God hOl/dt nier wm ~Tijzinl1ig-
heid. Hierin kan men alsnog nagaan
in hoeverre hij de spijker op zijn kop
sloeg. Ze gaan over cultuur, politiek.
filosofie. recht, religie en dierenwelzijn.
Wie hierna behoefte heeft aan Pauls
beweegredenen, adviseer ik eerst zijn
gemakkelijk leesbaar Tegen de deca-
dentie te lezen. Daarin fulmineert
hij, meer gefundeerd, tegen het verval
van de democratische rechtstaat, pleit
hij voor revitalisering van het klas-
sieke vormingsideaal van de Grieken
en Romeinen en de handhaving van de
Westerse politieke waarden en normen.
Ook waarschuwt hij voor het veldwin-
nende cultuurrelativisme en vraagt
hij zich afof ~lohammed als een per-
verse tiran beschouwd kan worden.
Tot slot toetst hij lijn stellingen aan de
Nederlandse rechtsstaat.
Cliteur ervaart zieh als conservatief
en legt uit wat die visie voor hem in-
houdt. \\'ie daarin belangstelt leze zijn
magnum opus. Ter gelegenheid van
zijn vijftigste verjaardag verscheen

een aangepaste herdruk daarvan. zijn
proefschrift. Een lijvig werk dat ik wel
met grote interesse heb gelezen maar,
waarvoor ieder. hoe goed het ook ge-
schreven is, de tijd nodig heeft. Als
handboek zal het in elk geval lang van
waarde blijven.
Uitgangspunt is het Amerikaanse en
Franse conservatisme, maar het Duitse
krijgt waar nodig eveneens aandacht.
Het boek begint met een analyse van
het natuurrecht. een metafysisch com-
plex van waarden en normen waar
Verlichte schrijvers hun ideeën aan
ontleenden. In dit verband wordt uitge-
breid aandacht besteed aan de kritiek
daarop van Hans Kelsen. geboren in
Oostenrijk, maar beroemd geworden in
de Verenigde Staten, waarheen hij als
jood uitgeweken was. Hij beoogde de
n:chtswetenschap te zuiveren van alle
niet strikt juridische aspecten die hij
vervolgens naar de sociologie, de psy-
chologie, ethiek en politiek dirigeerde.
Daarna analyseert Cliteur allerlei
conservatieve begrippen en tradities
om vervolgens toe te komen aan het
cultuurrecht. het recht en de conserva-
tieve legitimatie van de relatie Reeht en
Staat. liet geheel is daarmee geworden
tot een belangrijk compendium van
het denken over het natuurrecht, het
cultuurecht in relatie tot het conserva-
tisme. Het is op deze plaats onmogelijk

om daarop in te gaan. Wel moet men
welen dat het conservatisme lange tijd
in elk geval in Nederland, een volstrekt
negatievc lading had. Dal werd in
Nederland vereenzelvigd met allerlei
antirevolutionairen van protestantse
en rooms katholieken huize. Die vcr-
wierpen de Verlichting en de Franse
Revolutie in elke opzicht en wilden de
verworvenheden het liefst met wortel
en tak verwijdercn.
Is Cliteur een dogmaticus? Dat lijkt
misschien wel, Illaar dan is hij wel een
sympathieke. Een rechtsfilosoof die,
gelijk Socrates, zichzelf en anderen
blijft ondervragen. Of zoals hij aan het
slot van zijn grote boek tegen een ie-
der zegt: "Gewoon doorgaan. Zoals de
sneeuwklokjes elk jaar weer de grond
uitkomen. zo zijn er ook mensen die
fundamentele vragen blijven stdlcn.'
(AdB)

Paul (Iiteur, God Houdt niet van vrijzin-

nigheid. Bert Bakker, Amsterdam 365 blz.,

€ 19,95 euro.
Paul Cliteur, Tegen de decadentie. De

democratische rechtsstaat in verval. De

Arbeiderspers, Amsterdam. 223 blz.,

€ 16,95.
Paul Cliteur, Niltuurrecht, Cultuurrecht,
Conserviltisme. Gronds/ilg Viln de

DemoCfiltische Rechtsstililt. Damon,

Budel. 623 blz., € 54,00
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4140 AD Leerdam

zie de website: www.deeinder.nl

26 nov. - Rechten
Domela Nieuwenhuis-Iezing
door hoogleraar mensrech-
ten Cees Hamelink over
'Mensenrechten en rechts-
staat gemangeld tussen
terreur en terreurbestrij-
ding'. Domela Nieuwenhuis
Museum Minckelerstraat 11
Heerenveen. Aanvang
14.30 uur. Toegang € 3,-.

www.ru .ol! soete rbeeck

10 nov. - Socrates
Inaugurele rede door Anne-
marie Buikema over 'Coali-
ties in de cultuur-
wetenschappen'. Stichting
Socrates. Academiegebouw
Domplein 29 Utrecht. Aan-
vang 16.00 uur. Toegang vrij.

Stichting De Einder, Leerdam.

gironummer 55.96.402

of door een bijdrage te storten op

Stichting De Einder, Postbus 159

voor nadere inlichtingen

door u te melden bij:

u kunt zich ook opgeven als donateur van de
Stichting

-zo mogelijk buiten de randstad.

wijsbegeerte Filip Buekens
over de 'verklaringskunst'
en de 'illusies van inzicht'
van Freud. Hij was een char-
latan, maar hoe kon hij zo'n
mythe worden? De lacani-
aan Dominiek Hoens dient
Buekens van repliek. Aula
Minde rbroed ersberg
4.6 Maastricht. Aanvang
20.00 uur. Toegang vrij.

Stichting De Einder zoekt counselors

voor de begeleiding van mensen met een
doodswens.

10 Nov. - Jon. Israel
Thomas Moore-Iezing door
de historicus Jonathan Israel
over 'freedom of Thought
versus Freedom of Religion:
an Eighteenth-Century
Dilemma'. Rode Hoed, Kei-
zersgracht 102 Amsterdam.
Aanvang 15.00 uur.
Aanmelding via

7 okt. - Nacht van debat
O.a. het columnistendebat
met Ronaid Plasterk, Elsbeth
Etty, Willem Breedveld en
Leon de Winter. Master clas-
ses in debatteren, stand-up
debatten met o.a. Sweder
van Wijnbergen, schaak-
klokdebatten en de Grote
Debatprijs. Felix Meritis Kei-
zersgracht 324 Amsterdam.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
€ 35,-. Kaarten via
www.nachtvanhetdebat.nl

dersberg 4.6 Maastricht.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
vrij.

13.14 okt .. Vrije Gedachte
Congres over 150 jaar vrij-
denken in Nederland. Spre-
kers o.a. Jonathan Israel,
Paul Kurtz, Els Witte, Tom
Böhm en Paul C1iteur. Hotel
Krasnapolsky Amsterdam.
Aanmelden via
www.devrijegedachte.ol

10 okt. - Hannah Arendt
Lezing door hoogleraar
filosofie Dirk De Schutter
over 'Opdracht aan de po-
litiek', voortvloeiend uit
de analyses van Hannah
Arendt. Na de lezing speelt
theatercollectief Lazarus
een voorstelling over de
relatie tussen Arendt en
Heidegger. Aula Radboud
Universiteit Comeniuslaan
2 Nijmegen. Aanvang 19.30
uur. Aanmelden via
www.ru.nl!soeterbeeck

31 okt. - Freud
Studium Generale lezing
door universitair docent

17 okt. - Filosofisch café
Elke derde dinsdagavond
van de maand in Felix
Meritis Keizersgracht 324
Amsterdam. Aanvang 20_00
uur. Actueel programma op
www.felix-eo-sofie.nl

19 sept. - Zunderdorp

Prinsjesdag, religieuze en le-
vensbeschouwelijke organi-
saties luiden parlementaire
jaar in. Hoofdreferaat over
'Vriendschap' door voorzit-
ter Rein Zunderdorp van het
Hum. Verbond. Grote Kerk
Den Haag. Aanvang 10.30
uur. Toegang vrij.

19 sept. - Filosofisch café
Universitair docent

wijsbegeerte Philippe Lepers
over 'De wereld volgens Jean
Baudrillard'. Na de pauze
cardioloog Pim van Lommel
en hersenonderzoeker
Okk Swaab over bijna-
doodervaringen. Felix

Meritis Keizersgracht 324
Amsterdam. Aanvang 20.00
uur.

27 sept. - Ayaan
Uitzending van 'Ik ben
Ayaan', regie Eveline van
Dijek. Humanistische Om-
roep, Nederland 2, 23.10
uur.

5 okt. - Kluizenaars
Studium Generale lezing
door freddy Derwahl over
leven en denken van klui-
zenaars. Aula Minderbroe-

28 sept. - Judith Metz
Promotie van Judith
Metz, die onderzoek deed
naar de betekenis van de
vri jwitligersondersteuni ng
van Humanitas
voor burgerschap.
Academiegebouw Domplein
29 Utrecht. Aanvang 16.00
uur.
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CHRISTIAAN HOGENHUIS

LEVEN ALSOF HET
(NIET) ÓP KAN
Over welvaart, kwaliteit van
leven en duurzaamheid

PAULGERBRANDS E.A.

TIEN MILJOEN
MENSEN ALS
DUURZAME
BEVOLKINGS-
OMVANG

Wat is het goede leven? Kunnen wij ons werkelijk een
leven voorstellen dat wij zelf aantrekkelijk vinden én
dat ruimte laat voor anderen en de natuur? Moeten
we dan denken in termen Vdnversobering of kan ons
leven juist rijker worden door de zorg voor anderen en
de natuur?
Op dergelijke vragen geeft iedereen weer een ander
antwoord. Met die antwoorden kunnen we elkaar aan
het denken zetten. Belangrijk is dat het denken hier-
over doorgaat en het gesprek hierover wordt gevoerd.
Dit boek draagt hiervoor informatief, bruikbaar en
soms prikkelend materiaal aan.
Met praktische suggesties en verwerkingsvragen.

Isbn 90 5573 666 ~, 144 pp .. € 12,50

De groei van het aantal mensen en de daarbij horende
economische groei vernietigen in toenemende mate
alles wat nodig is voor een duurzame samenleving.
Daarom is voor een duurzame samenlevinq een forse
stap a{:hterwadrts onvermijdelijk in aantal mensen en
in welvaart
In dit boek wordt vanuit verschillende optieken aan.
gekeken tegen het probleem overbevolking. Deze
bundeling van kritische artikelen rekent in ieder geval
af met dl" gpdachte ddt het allemaal wel mee valt.
De artikelen zijn demografisch, historisch, psycholo-
gisch, biologisch, f>("(lIlomis<:h,politiek en journalis-
tiek van dard en verschillen dus wezenlijk van elkailf.

Isbn 90 5573 719 4. 128 pp., € 14.90

SUSAN NEIMAN

IN HET ZICHT VAN
DE GALG
Helden en het kwaad

lOS DELNOII (RED.)

MORELE
OORDEELSVORMING
en de integere organisatie

Bestaan er morele wetten die altijd, overal en voor
iedereen gelden?
\Vat zijn de motieven van de zellmoordterrorist?
\\'elke rol speelt religie daarin?
Susan Neiman neemt de ethiek van de Iilosoof Kant
als uitgangspunt en plaatst de discussies over hoe te
handelen in een hedendaagse context door een
verband te leggen met het fenomeen zelfmoord-
terrorisme. Hierbij gaat zij uitgebreid in op de rol
van religie.

Isbn 90 55736945.88 pp .. € 12.90

Met haar indringende voordracht over de integriteit
van de overheid, zelle wijlen minister Dales in 1992
'integriteit' duidelijk op de politieke en ambtelijke
agenda. Nadat in eerste instantie de aandacht vooral
uitging naar repressieve maatregelen, werd een inte-
griteitsbeleid ontwikkeld dat rCl.ht doet aan al die
medewerkers die 'het goede willen doen'. Onmisbaar
voor vakethici, integriteitslun(;\iondrissen, raads-
griHiers en politici, hoofden P&O en gemeente-
secretarissen, adviseurs op het gebied van integriteit,
organisatiedeskundigen en onderwijsdeskundigen.

Isbn 90 5573 695 3.256 pp.. € 19,90

Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bIJ UItgeverI) DAMON, Postbus 2014, 6020 AA Budel,
telefoon 0495.499 319. fa~ 0495 - 499 889. mfo@damon.nl.www.damon.nl.

mailto:mfo@damon.nl.www.damon.nl.
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