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Oud worden
Soms belt de slager naar het verzorgingshuis:
"We hebben hier een mevrouw die een beetje de
kluts kwijt is. Komt u haar ophalen?" Dan rukt er
een busje met beweegbaar laadplateau uit en
wordt mijn moeder teruggevoerd naar St.
Gertrudis. Dat zal niet zonder haar snibbige com-
mentaar gaan, ze kan die mannen onder uit de
zak geven. Ik weet intussen hoe ik daar op moet
reageren, want ik heb De Validationmethode in de
praktijk van Naomi Feil gelezen. Daarin staat, dat
veel mensen op oudere leeftijd bezig zijn met het
opmaken van de balans van hun leven. Zo kan de
behoefte zich voordoen om emoties uit het verle-
den opnieuw te beleven en te verwerken. Dan
worden mensen van nu aangezien voor mensen
van vroeger, en die kunnen de volle laag krijgen.
Mijn moeder is heel gelukkig op haar kamer met
uitzicht op eikenbomen en een heus kasteel. Dat
zegt zij zelf dikwijls genoeg. Maar nu begint de
staf van St. Gertrudis zich toch zorgen te maken.
Want naast alle heldere perioden zijn er terug-
vallen en dan trekt moeder erop uit. Ook is zij al
twee keer uit bed gevallen. Soms zet zij het
alarm nodeloos in werking. Wij vrezen dat moe-
der nu weer moet verkassen. Dat zou zij vreselijk
vinden. Een geluk is dan nog, dat St. Gertrudis
een eigen verpleegunit heeft, waar dolende oude-
ren niet naar buiten kunnen, behalve naar een
binnenplaats, en waar zij altijd weer op het
beginpunt uitkomen. Daar is over nagedacht.
Maar mijn broers en zussen en ikzelf hebben het
er moeilijk mee. Het komt bij de schaamte, dat
geen van ons haar in huis kan nemen. Moeder
wil dat zelf trouwens ook niet. Zij is nu 87 en ze
is eigenlijk klaar met haar leven. Wij vragen ons
hardop af of het echt nodig is dat zij aan het eind
van die lange rit nóg een keer moet veranderen
van omgeving.
Het is maar één van de problemen waar steeds
meer mensen voor komen te staan. En dan is dit
nog slechts een luxeprobleem, vergeleken met
veel schrijnender situaties in met name instellin-
gen in de Randstad. Investeren we wel voldoende
in de ouderdom?
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In het korte verhaal Tomorrow and
Tomorrow and Tomorrow beschrijft
romancier en oorlogsveteraan
Kurt Vonnegut het paradijs van de
ouderenpartijen in Nederland:
een wereld waarin de ouderen het
voor het zeggen hebben. In 2158
hoeft niemand meer te sterven
of ouder te worden dankzij het
wondermiddel anti-gerasone. De
wereldbevolking is inmiddels
opgelopen tot twaalf miljard, de
grondstoffen zijn verbruikt en het
gros van de mensen is werkloos.
De ouderen gaat het echter goed.
Dankzij het fortuin opgedaan in
gunstiger tijden en het nieuwe
wondermiddel hebben zij de
meeste stemmen en het meeste
geld. De jongeren kunnen niets
doen dan lijdzaam afwachten tot
de oudjes er vrijwillig een einde
aan maken. Vonnegut confron-
teert ons in dit verhaal op zijn
bekende eigenzinnige en ironi-
sche wijze met een probleem
waar de hele wereld de komende
jaren mee te kampen krijgt: de
vergrijzing.

Een aantal feiten. Wereldwijd zal
in de komende vijftig jaar het
aantal personen boven de zestig
jaar toenemen van 600 miljoen
naar 2000 miljoen. Op dit moment
is tien procent van de wereldbe-
volking boven de zestig, maar in
2050 zal dit zijn gestegen naar
twintig procent. Vooral in ontwik-
kelingslanden neemt de vergrij-
zing angstwekkende vormen aan.
Het aantal ouderen in deze lan-
den zal de komende vijftig jaar
vier keer zo groot worden. Het
moge duidelijk zijn dat deze
demografische revolutie in ont-
wikkelingslanden met gebrekkige
sociale voorzieningen een grote
druk zal leggen op de toch al
beperkte financiën.

Demografische revolutie
In ons eigen land is de problema-
tiek niet zo dramatisch, maar
vraagt zij toch om spoedig hande-
len. Mensen leven langer, komen
minder vaak te overlijden en krij-
gen minder kinderen. De combi-
natie van deze drie ontwikkelin-
gen met de bevolkingsexplosie

van na de tweede wereldoorlog
werkt de vergrijzing in ons land in
de hand. Tijdens de periode van
wederopbouw en arbeidstekort in
de jaren '50 werden de kinderen
van de babyboom hartelijk welkom
geheten, maar de 'flowerpower'-
generatie zal het haar eigen kin-
deren de komende jaren nog knap
lastig kunnen maken. Ultieme
wraak voor de maatschappelijke
beperkingen (woningnood, files,
wachtlijsten etc.) die de babyboo-
mers zich moesten getroosten?

Niet-werkenden
Het meest zorgwekkende gevolg
van de vergrijzing is de scheef
getrokken verhouding tussen
werkenden en niet-werkenden.
Op dit moment zijn er ongeveer
4,5 werkenden op elke niet-wer-
kende, maar in 2040 zullen er nog
slechts 2,5 werkenden op elke
niet-werkende zijn. De verhou-
ding tussen de werkende en niet-
werkende 'klasse' heeft grote
invloed op het onderwijssysteem,
het sociale verzekeringsstelsel en
de zorgsector. Voor Nederland
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wordt geschat dat in 2004 de
arbeidstekorten in de zorg zullen
zijn opgelopen tot zo'n 40.000 ver-
pleegkundigen. Het aantal hoog-
bejaarden met een grotere
behoefte aan zorg ligt nu rond de
een miljoen maar zal in 2050 ver-
dubbeld zijn tot ruim twee mil-
joen. Bovendien leven mensen
gemiddeld een stuk langer en
maken dus ook langer gebruik
van de zorg.
"De draagkracht voor de financie-
ring van de AOW en de zorgsector
komen onder grote druk te staan",
beaamt professor mI. Michiel
Schelterna, directeur van de
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Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid. "We moeten nu
toewerken naar een overschot op
het begrotingstekort en het afbou-
wen van de staatsschuld, dan zijn
straks de problemen van de ver-
grijzing weer hanteerbaar."

Lasten van de vergrijzing
Om over tien jaar de gevolgen van
de vergrijzing op te vangen zou-
den we de komende jaren echter
een structureel begrotingsover-
schot van 1,5 tot 2 procent nodig
hebben, zo meldde het Centraal
Plan Bureau (CPB) in 2000.

Daarvoor is een verhoging van de

belastingdruk met 0,7 % nodig.
Naast de hogere belastingen drei-
gen ook de premies op de pensioe-
nen hoger te worden. Begin okto-
ber meldde NRC-Handelsblad dat
eenderde van de pensioenfondsen
met forse tekorten kampt onder
druk van de dalende beurscijfers.
Wanneer de economie zich de
komende tijd niet herstelt zullen
de pensioenpremies van werkge-
vers en werknemers omhoog
moeten.

Volgens Evert van Imhof, directeur
van het Nederlands Demografisch
Instituut (NIDI), was de verhou-
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ding tussen ouderen en jongeren
de afgelopen vijftig jaar erg gun-
stig. Nu worden we weer gecon-
fronteerd met de realiteit: "De pre-
mies van de pensioenen waren
laag en er was een grote groep
werkenden. Inmiddels komen we
terecht in een wat normalere situ-
atie waarbij de verhouding tussen
ouderen en jongeren wat bijtrekt.
De premie wordt dus hoger."
Betekent dit dat de kinderen van
babyboomers de lasten van hun
ouders moeten dragen? Scheltema
geeft toe dat het de komende tij-
den moeilijker zal worden:
"Wellicht moeten we concessies
doen. De uitgaven omlaag en de
belastingen omhoog. We kunnen
ook de belasting op de pensioenen
verhogen, zodat de ouderen ook
zelf de lasten van de vergrijzing op
zich nemen."
Het Nederlandse pensioenstelsel
staat internationaal hoog aange-
schreven, maar via de gemeen-
schappelijke munt is Nederland
verbonden met de rest van
Europa. Als de babyboomers in
20IO de pensioengerechtigde leef-
tijd bereiken, komen de pensioen-
fondsen in de andere Europese
landen onder hevige druk te
staan. Scheltema pleit dan ook
voor een internationale aanpak:
"We moeten het in ieder geval op
Europese schaal aanpakken. De
druk op de buitenlandse pensi-
oenfondsen kan gevolgen hebben
voor de stand van de euro. We
moeten de Nederlandse gedachte
in het buitenlandse pensioen-
systeem introduceren."

Immigranten toelaten
Een veelgehoorde oplossing voor
de gevolgen van de vergrijzing is
het toelaten van een grotere

stroom immigranten. Immigratie
zou de gemiddelde leeftijd van de
bevolking omlaag kunnen bren-
gen; veertig procent van de
allochtonen is jonger dan twintig
jaar, terwijl van de tweede genera-
tie zelfs tachtig procent jonger is
dan twintig jaar. Bovendien zou
immigratie een oplossing zijn
voor de afnemende bereidheid
van de autochtone bevolking in
hoogontwikkelde landen om laag-
betaalde arbeid in de elementaire
beroepen (schoonmaker, winkel-
bediende, administratief mede-
werker) te verrichten.

Uitstel, geen afstel
De econoom Imhof is sceptisch
over een dergelijke aanpak: "Je
kunt de gevolgen van de vergrij-
zing tegengaan, maar niet de
vergrijzing zelf. De babyboom-
generatie is veel te groot en dus
heb je veel te veel immigranten
nodig ter compensatie." Het NIDI
heeft berekend dat Nederland om
de vergrijzing tegen te gaan over
de periode 1997-2050 zeventien
miljoen immigranten zou moeten
toelaten, ruim 300.000 per jaar.
Op dit moment is de nettomigra-
tie ongeveer 40.000 en volgens het
Centraal Plan Bureau (CPB) vanaf
2020 zo'n 20.000 per jaar.
Immigratie betekent volgens
Imhof bovendien uitstel maar
geen afstel: "Immigranten worden
zelf ouder en dan heb je wéér een
blik immigranten nodig om de
verhouding tussen de werkende
en niet-werkende bevolking op
peil te houden. Op deze manier
ontstaat een vicieuze cirkel.
Immigranten kunnen een beetje
helpen, maar de vergrijzing is niet
meer te stoppen. Tenzij je accep-
teert dat we binnen honderd jaar

op de honderd miljoen inwoners
zitten."
Naast Imhofs demografische
bezwaren lijken de politieke haal-
baarheid en ethische wenselijk-
heid van deze aanpak is evenmin
erg groot. Want ook al zou 'Den
Haag' op den duur de grenzen
(weer) open stellen, dan nog zou
de import van goedkope arbeids-
krachten om ons vuile werk op te
knappen de tweedeling in de
maatschappij met enerzijds een
arme, allochtone onderklasse en
aan de andere kant de rijke,
autochtone bovenklasse alleen
maar versterken.

Flexwerken de oplossing?
In april van dit jaar werd in Spanje
onder auspiciën van de VN de
Second World Assembly on Ageing
gehouden. Tijdens deze conferen-
tie bogen vertegenwoordigers van
de lidstaten van de Verenigde
Naties en NGO's (Non-Governmen-
tal Organizations) zich over het
probleem van de mondiale ver-
grijzing. In de afsluitende verkla-
ring van de conferentie werd de
noodzaak benadrukt om ouderen
deel te laten nemen aan het
arbeidsproces. Een praktische toe-
passing van dit principe zou zijn
om de pensioengerechtigde leef-
tijd te verhogen. De leeftijdsver-
wachting van de Nederlander is
steeds hoger, dus ligt het voor de
hand om ook langer door te wer-
ken. Zo blijven ouderen zich nut-
tig voelen en worden tevens de
financiële lasten van de vergrij-
zing opgevangen. "We moeten
zorgen dat mensen niet te snel
ophouden met werken, want dat
is voor de creatie voor het draag-
vlak zeer ongelukkig", aldus
Michiel Scheltema.
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Wij worden steeds ouder

Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat in de

afgelopen vijftig jaar het aantal kinderen per

vrouw gehalveerd van 3.1 naar 1.7. De gemiddelde

levensduur is met vijf jaar verlengd; mannen wor-

den vandaag de dag bijna 76, terwijl vrouwen bijna

de tachtig halen. In de afgelopen 30 jaar is het

sterftecijfer (aantal sterfgevallen per duizend men-

sen) gedaald van 10.9 naar 7,7 voor de mannen en

11,6 naar 7,9 voor de vrouwen.
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Grafiek met de bevolkingsgroei sinds de 2e Wereld
Oorlog. Bron: CBS.

Grafiek verhouding werkenden en niet-werkenden.
Bron: CBS.
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Moeders willen liever geen baan

Uit het NIDI-onderzoek Meningen en Opvattingen

van de bevolking over Aspecten van het

Bevolkings-vraagstuk blijkt dat de meeste moeders

die fulltime voor de kinderen zorgen, niet actief

willen worden op de arbeidsmarkt (83 procent).

Van de in deeltijd werkende moeders wil 59 pro-

cent niets veranderen en ruim eenderde wil liever

stoppen met werken. Driekwart van deze vrouwen

heeft bovendien een deeltijdbaan van minder dan

20 uur. Vrouwen die niet werken en (nog) geen

kinderen hebben -voor het merendeel studenten of

scholieren- willen bijna allemaal in de toekomst wel

kinderen en zich dan volledig aan het moederschap

wijden (43 procent) of het moederschap combine-

ren met een deeltijdbaan (47 procent).

Wij werken steeds minder

De verhouding tussen werkenden en niet-werken-

den wordt doorgaans uitgedrukt in de demografi-

sche druk (de verhouding tussen het aantal 65-plus-

sers en 0-19-jarigen ten opzichte van de 20-64 jari-

gen). Tussen 2010 en 2035 stijgt het percentage 65-

plussers als aandeel van de 20-64 jarigen van rond

25 naar ruim 40. De druk van de 0-19 jarigen blijft

in de toekomst vrijwel constant met rond 40 pro-

cent. De totale druk van zowel 0-19 jarigen als 65-

plussers stijgt van rond 60 procent nu tot bijna 85

procent in 2040.

Grafiek bevolkingsopbouw 1995 - 2050. Bron: CBS.
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Het gros van de mensen is helaas
niet van plan langer door te wer-
ken. Uit onderzoek van het NIDI is
gebleken dat 39 procent van de
bevolking op zestigjarige leeftijd
wil stoppen met werken. Slechts
vijf procent is bereid door te wer-
ken tot ze 67 jaar is. Evert van
Imhof stelt een geleidelijke aan-
pak voor om ouderen aan het
werk te krijgen: "Je kunt natuur-
lijk niet zeggen: 'We verhogen in
2020 de pensioengerechtigde leef-
tijd', maar we kunnen wel vanaf
nu de pensioengerechtigde leef-
tijd elk jaar met een maand laten
stijgen. Daarom is het belangrijk
dat we daar nu over nadenken en
niet pas over twintig jaar. Het
minder aantrekkelijk maken van
de VUT kost al erg veel moeite."
Scheltema gooit het over een
andere boeg. Hij wil de ouderen

aan het arbeidsproces laten deel-
nemen door flexibeler om te gaan
met de verhouding werk en privé-
leven: "We moeten de levensloop
en het arbeidsproces van mensen
minder uniform en strak structu-
reren. Op dit moment zijn er wei-
nig mogelijkheden voor de soepe-
le spreiding van werk, opleiding
en vrije tijd. Je zou mensen bij-
voorbeeld ook halverwege de
loopbaan de kans moeten bieden
om een grote reis te maken. Geef
ze een jaar sabbatical, zodat ze uit-
eindelijk langer kunnen doorwer-
ken."

Moederschap en werk
Een flexibeler indeling van het
arbeidsproces zou nog een andere
potentiële oplossing van de ver-
grijzing vergemakkelijken. Een
belangrijke oorzaak van de ver-

gn)zmg is de daling van de
vruchtbaarheid. Vrouwen zouden
dus meer kinderen moeten krij-
gen, zodat de bevolking wat jon-
ger wordt. Helaas ligt het niet zo
simpel. Scheltema: "Vrouwen
meer kinderen laten krijgen is
niet per decreet te regelen. We
kunnen wel de belemmeringen
die het voor vrouwen moeilijk
maken om kinderen te krijgen
verminderen. Rond hun 3Se

hebben vrouwen een te grote
belasting vanuit de maatschappij
om carrière te maken én kinderen
te krijgen. Ook hier geldt dat we
mensen de faciliteiten moeten
bieden om hun leven flexibel in te
richten."
Het belang van deze politiek
wordt nog eens onderstreept door
recent onderzoek over de houding
van vrouwen ten opzichte van het
moederschap en arbeid. Praktisch
alle niet-werkende kinderloze
vrouwen willen in de toekomst
kinderen. Ongeveer de helft hier-
van wil voltijd moeder worden,
terwijl de andere helft zich tevens
aan een (deeltijd)baan wil wijden.
De meeste moeders in Nederland
willen bovendien helemaal niet
meer gaan werken. Grotere
arbeidsparticipatie van vrouwen
zou het draagvlak voor de finan-
ciering van de AOW en de zorg-
sector vergroten. Zo lijken de
beide alternatieven elkaar tegen
te spreken. Meer vrouwen aan het
werk betekent dat ze minder
makkelijk kinderen kunnen krij-
gen. Per saldo zal het effect op de
vergrijzing dus identiek zijn.
Als we niet uitkijken zal
Vonneguts destopia en het 'para-
dijs der ouderen' wel eens eerder
gerealiseerd kunnen worden dan
ons lief is .
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MICHOSE
Van de Schoonheid en de Troost
De Amerikaanse president krijgt van zijn Senaat de
toestemming om zelf te oordelen wanneer geweld
tegen Irak wenselijk is. Op hetzelfde moment krijgt ex-
president Carter de Nobelprijs voor de Vrede voor de
Camp David-akkoorden die hij een kwart eeuw geleden
afsloot met Afarat en Sadat. De ene is al vermoord, de
andere nog net niet. Ondertussen wordt geprobeerd om
de Belgisch-frans-Kaapverdische tanker 'Limburg' naar
de haaien te torpederen en op een knalfuif in Kuta,
Bali, vliegen meer dan tweehonderd toeristen de lucht
in. Neen, een vrolijke tijd is het niet. Bovendien is de
nazomer nu wel helemaal voorbij en waait en stormt
het dorre bladeren en zure regen.

Op zo'n dagen mag ik graag teruggrijpen naar het boek
dat Wim Kayzer op de drempel tussen de vorige en
deze eeuw schreef over de schoonheid en de troost. Het
gaat over niets minder dan de zin van
het leven. Het opent met een citaat van
een andere Nobelprijswinnaar, Steven
Weinberg: 'Er is geen troost, behalve als
je dat feit onder ogen ziet.' Hij geeft
perfect weer hoe zo'n herfstperiode
voelt, met de internationale persberich-
ten op schoot. Op pagina 262 komt een
klein stukje dialoog tussen Wim Kayzer
en de filosoof Richard Rorty voor.
Kayzer had hem net gevraagd of filoso-
fie niet een bron van schoonheid
dan wel troost voor hem was.

Nee Wat dan wel? Vlinders,
orchideeën, Nabokov, vogels ...
Werkelijk? Ja, verder niks eigen-
lijk Niks verder? Niet echt.

Wat geeft het leven zin? Waar
halen wij de noodzakelijke troost uit? Kan schoonheid
de troost bieden om met de ondraaglijke lichtheid van
het bestaan om te gaan? Daar trachten de eminenties
in het Kayzer-boek een antwoord op te formuleren.
Voor de ene is het Bach, voor de andere Van Gogh. Of
een mooie Nigeriaanse vrouw. Of de analyse van de
oerknal. Sinds Nietzsche God dood heeft verklaard,
moeten we het antwoord zelf uitvinden. Dat vind ik
wel prettig en dat is ook wat ik zo apprecieer aan het
Kayzer-boek. Negenentwintig mensen, van Maarten
Toonder tot Jane Goodall, van Elisabeth Loftus tot
György Konrad geven hun hoogstpersoonlijke visie op
de Vraag. En geen één zegt mij hoe ik moet denken.
Geen moraliserende preken over hoe mensen horen dit
te doen en zus te denken. Geen laatdunkende uitspra-
ken over religie of atheïsme, geen geintjes over
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new-age en zen-filosofie. Heel anders dan ik van
humanisten gewend ben. Sinds Gods dood staan hun
blaadjes vol van hoe de anderen horen te denken, te
voelen, te menen, te oordelen. En als je ze goed bekijkt,
zijn ze het onderling niet meer eens dan het zootje
ongeregeld dat Kayzer opvoert.

Het (Belgisch) Limburgse Humanistisch tijdschrift
presteerde het in september om een artikel te publice-
ren dat homoseksuelen beschimpt als neuroten, ver-
slaafden en criminelen om te eindigen met een oproep
aan de overheid om meer middelen te investeren in de
preventie van homoseksualiteit. Het artikel zou zo uit
het tijdschrift van het Vlaams Blok of het islamitisch
reveil kunnen komen. Toen het verscheen, was heel
Vrijzinnig Vlaanderen bijzonder geschokt. Ik niet. De
inhoud was natuurlijk 'zum kotzen', daar gaat het niet

over. Waar het wel over gaat is dat die
publicaties stééds vol staan met hoe
de anderen horen te denken, voelen en
oordelen. Voor één keer was dat
schoolmeesterachtige voorschrijfge-
drag even politiek hoogst incorrect.
Maar het procédé zelf, dat persoonlijke
meningen tot levenswijsheid horen
opgeblazen te worden, dat stond niet
ter discussie. Uiteraard hoort de hoofd-
redacteur van dat Limburgse blaadje

best meteen weggepromoveerd
te worden tot archivaris in de
kelders van het Vrijzinnige
archief, waar hij niemand
kwaad doet en verder weg kan
kwijnen in zijn homofobie.
Misschien kan hij als extra boe-
tedoening op de knieën drie
maal rond het Sint Pietersplein

kruipen. Maar daar verandert nog niets mee aan het
moralistische geneuzel over de persoonlijke-tot-
moraal-verheven-mening. Niet dat ik iets heb tegen
een persoonlijke mening. Verre van. Ik verdien er zelf
een aardige cent mee. Laat ons er alleen mee ophou-
den ze als iets meer dan dat te verkopen. Laat het ons
onder ogen zien: ook de humanisten bieden geen
troost. En omdat ik denk dat de humanistische mora-
listen het toch nooit zullen nalaten om van zichzelf te
denken dat ze dat wél doen, kunnen we misschien best
de vis verdrinken. Als we nu eens met z'n allen onze
hoogst persoonlijke mening over alles en nog wat zou-
den publiceren en opsturen? Als we nu eens elk jaar
ons eigen boek over de schoonheid en de troost zouden
uitgeven? Of over vlinders, orchideeën, Nabokov en
vogels?

•



Succesvol ouder worden

Daphne Riksen

"Ik heb geen spijt geleefd te heb-
ben, omdat ik zo geleefd heb dat
ik meen niet voor niets te zijn
geboren", schreef Cicero in 44 v.
Chr. in zijn boek Over de ouderdom.
Hij was 63 toen hij zijn pleidooi
schreef voor erkenning van de
ouderdom als een waardevolle
en verantwoordelijke levensfase.
Anno 2002 heeft dat nog niets aan
actualiteit ingeboet. De vergrij-
zing van de bevolking heeft in de
twintigste eeuw een grote groei te
zien gegeven. Het aandeel van
vijfenzestigplussers is meer dan
verdubbeld van zes procent in
1900 naar veertien procent in
1998. In 2010 zal dat zestien pro-
cent zijn, in 2030 wordt het aan-
deel op 23 procent geraamd. Een
verviervoudiging die grote conse-
quenties zal hebben voor de
samenleving.
De veertigers en vijftigers van nu,
de babyboom- of protestgeneratie,
zijn de vijfenzestigplussers van

straks. In tegenstelling tot de
vooroorlogse - stille - generatie
die vooral materialistisch was
ingesteld en gericht was op orde
en een goede financiële situatie,
speelt bij de
komende
generatie

ouderen zelfverwerkelijking een
grote rol. De verwachting is dat zij
veel langer actief zullen blijven in
de samenleving. Opgegroeid in een
tijd van welvaart zijn ze gemiddeld
gezonder, hoger opgeleid en heb-
ben ze grotere financiële middelen
tot hun beschikking dan hun voor-
gangers. In de media wordt steeds
meer aandacht besteed aan actie-
ve ouderen.
Daar staat tegenover dat er door
een vergrijzende bevolking een
toenemende behoefte zal zijn aan
verpleeg- en verzorgingsvoorzie-
ningen, iets waar nog niet merk-
baar op wordt ingesprongen. Het
aantal dementiepatiënten zal bij-
voorbeeld sterk groeien, een
gebied in de zorgsector waar het
tekort aan plaatsen nu al sterk
voelbaar is.

Subjectieve leeftijd
Gerben Westerhof van de sectie
psychogerontologie van de Uni-

versiteit Nijmegen doet
onderzoek naar de psycho-
logische aspecten van het
ouder worden, en vooral
naar hoe mensen er zelf
tegenaan kijken. "Wij
kijken ook naar de
toekomstige generatie

ouderen, men-
sen vanaf 40

jaar"
Hoe oud

voelen ouderen
zich eigenlijk? "Uit

onderzoek naar sub-
jectieve leeftijd blijkt
dat mensen zich jon-
ger voelen dan ze
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'Mensen vinden ouder worden
negatief, maar beschouwen

zichzelf als een uitzondering'

[foto's] Anita van Moerman

zijn", legt Westerhof uit. "Dat
effect wordt sterker naarmate
men ouder is. Een 74-jarige voelt
zich gemiddeld tien jaar jonger.
Mensen vinden ouder worden
negatief, maar beschouwen zich-
zelf als een uitzondering." Als
mensen zichzelf met anderen van
dezelfde leeftijd vergelijken op
het gebied van gezondheid, schat-
ten ze zichzelf gezonder in.
Vergeleken met toen ze jong
waren vinden ze hun gezondheid
echter minder goed."

Levenservaring en rust
Vijf factoren bepalen hoe oud
iemand zich voelt. "Afnemende
lichamelijke kracht wordt als eer-
ste genoemd", vertelt Westerhof.
"Als mensen zich zieker voelen,
voelen ze zich ouder." Geïsoleerd
zijn is eveneens een belangrijke
factor. Sociale contacten en (over-
gebleven) relaties van
een hoge kwaliteit
zorgen over het
algemeen voor een
goede oude dag.
Door veranderin-
gen in het uiterlijk
voelen mensen zich
ouder, maar in Wester-
hofs onderzoek wordt dit meer
door de veertigers genoemd dan
door de echte senioren. "De factor
ambitie is belangrijk: nog iets wil-
len bereiken. De laatste jaren
gaan er bijvoorbeeld steeds meer
ouderen een opleiding volgen.
Maar het kan ook om kleine plan-
nen voor de korte termijn gaan."
Confrontatie met de dood van
vrienden en familie tenslotte
zorgt ervoor dat de eindigheid van
het leven steeds meer centraal
staat.

Zowel in Nederland als m
Duitsland is onderzoek gedaan
naar de beleving van ouder wor-
den. In het Dutch Aging Survey
werd door de sectie psychogeron-
tologie van de Universiteit
Nijmegen aan bijna duizend zelf-
standig wonenden tussen veertig
en 85 jaar gevraagd twee zinnen
af te maken: 'Wat me aan het
ouder worden niet bevalt...' en
'Wat me aan het ouder worden
bevalt...'. De antwoorden waren
in te delen naar biologische, soci-

ale, psychologische en een aantal
algemene categorieën.
Het negatieve zinnetje riep vooral
biologisch gerichte antwoorden
op: steeds minder kunnen, rim-
pels krijgen, lichamelijke achter-
uitgang. Veel minder vaak werden
sociale of psychologische aspec-
ten genoemd, zoals het wegvallen
van goede vrienden, afhankelijk
worden of vergeetachtigheid.
Bij de positief opgestelde zin vie-
len de meeste antwoorden in de
sociale categorie: alles mag en
niets moet, veel mensen hebben

respect voor je, veel vrije tijd. Ook
op het psychologische terrein
komen veel positieve aspecten
naar voren: grotere wijsheid, beter
relativeren, terugkijken op vroeger.
Een belangrijke conclusie uit dit
deel van het onderzoek is dat de
positieve en de negatieve zaken
niet elkaars tegengestelde zijn.
Mensen beleven het ouder wor-
den positief, niet alleen door de
negatieve aspecten te ontkennen,
maar door het benoemen van
positieve aspecten. Die hebben
bovendien daadwerkelijk met een
hogere leeftijd te maken: zaken
als levenservaring en rust worden
normaal niet met jong zijn geas-
socieerd.

Betere levensverwachting
In het onderzoek werd ook de
eigen beleving van het ouder wor-
den gemeten. In eerste instantie
blijkt er een grote samenhang te
bestaan met leeftijd: naarmate
mensen ouder zijn, betekent
ouder worden voor hen fysieke
achteruitgang en sociaal verlies,
en steeds minder voortgezette
groei. Maar als niet alleen naar
leeftijd maar ook naar de huidige
fysieke gesteldheid, sociale rela-
ties en psychologisch functione-
ren wordt gekeken, blijkt dat het
de persoonlijke ervaring is die
bepaalt of ouder worden achter-
uitgang betekent.
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Volgens Westerhof heeft de bele-
ving van ouder worden te maken
met de manier waarop men de
eigen levensloop en het ouder
worden vorm geeft. '~ls iemand
bijvoorbeeld gelooft dat de ouder-
dom met gebreken komt, zal hij er
weinig aan doen om lichamelijke
achteruitgang te verminderen en
krijg je een self fulfilling prophesy."
Een positieve opvatting over het
verouderingsproces levert boven-
dien een veel betere levens-
verwachting op. Dit ontdekten
onderzoekers van de universiteit
van Yale en van Miami. Zij onder-
zochten wie van de 660 geënquê-
teerde vijftigplussers 23 jaar later
nog in leven waren. De mensen
die in 1975 hadden aangegeven
positieve verwachtingen te heb-
ben over ouder worden, bleken
gemiddeld 7,6 jaar langer te heb-
ben geleefd dan mensen die min-
der positief waren.

Hoe je je voelt wordt dus vooral
bepaald door persoonlijke ervarin-
gen en niet door leeftijd. In een
vergelijkbaar onderzoek dat in
Duitsland is gedaan, werd inge-
gaan op de vraag waar mensen
zich zorgen over maken. Daaruit

blijkt dat leeftijd niet van invloed
is op hoeveel ze piekeren, maar
wel sterk bepaalt waarover.
"Bij jongeren speelt de vraag: wat
past bij mij? Zij hebben moeite
met kiezen, zijn bezig met hun
toekomst, relaties, studiekeuze",
zegt onderzoeker Westerhof. Op
middelbare leeftijd hebben de
meeste mensen werk, kinderen,
verplichtingen. "Hier word je vroeg
of laat geconfronteerd met de
vraag: is dit het nu? Heb ik wel alle
mogelijkheden om te realiseren
wat ik wilde? Er vindt heroriënta-
tie plaats, die soms uitloopt in een
midlifecrisis." De jongere oudere
(55 tot zeventig jaar) is actief,
maar loopt op tegen de eerste
tekenen van het ouder worden.
"Ze gaan hun leven nieuw vorm-
geven, moeten wennen aan een
andere dagindeling door de VUT of
pensioen." Bij de oudere ouderen
tenslotte beginnen biologische
achteruitgang en eenzaamheids-
problemen de kop op te steken.
"Zij blikken terug op het verleden,
denken na over wat er mis is
gegaan, het wegvallen van men-
sen in hun omgeving, existentiële
dingen", besluit Westerhof.

Levensbalans opmaken
Uit veel studies blijkt dat remini-
scentie (herinnering) een van de
belangrijkste 'taken' is op latere
leeftijd. Het opmaken van de
levensbalans op een bankje in de
zon, met een groep of onder bege-
leiding kan aanleiding zijn om te
constateren dat het leven met zijn
moeilijke en mooie momenten
goed was en is. Misschien is dat
wel het belangrijkste doel van de
laatste levensfase: een geïnte-
greerd geheel van je leven maken.
"Mensen die succesvol ouder wor-

den", zegt Westerhof, "kunnen
zich goed aanpassen aan de ver-
anderingen die samenhangen
met ouder worden. Ze blijven
leuke dingen doen, hebben veel
sociale contacten en verwezenlij-
ken ook in deze fase van hun
leven de dingen die ze zélf willen,
vrij van verplichtingen."

Vriendschap
Maar hoe bereik je dat als je juist
in deze fase twijfelt aan de zin van
het leven? Toenemende eenzaam-
heid bijvoorbeeld is een belangrij-
ke factor, vooral bij vrouwen.
Nan Stevens van de Universiteit
Nijmegen: "Tijdens mijn promotie-
onderzoek naar het welbevinden
van oudere weduwen bleek dat
vriendschappen met andere
alleenstaande vrouwen en de kwa-
liteit van de relatie doorslaggevend
zijn." Ze ontwikkelde in 1995 de
cursus Zin in vriendschap om 55-
plussers te ondersteunen die de
kwaliteit en de kwantiteit van
vriendschaps-relaties willen ver-
beteren. Sinds-dien wordt de cur-
sus op ruim honderd plaatsen in
het land regelmatig gegeven door
ouderenbonden, de Stichting wel-
zijn ouderen, de GGZ en binnen
woonzorgcomplexen. De leeftijd
van de deelnemers varieert van 55
tot ver in de tachtig. Er komen
vooral vrouwen op af: "Er zijn meer
alleenstaande vrouwen dan man-
nen. Maar bovendien zijn relaties
voor hen veel belangrijker."
Behalve voor kennisoverdracht
is er ruimte voor zelfexploratie,
vergelijking met anderen en het
oefenen van sociale vaardigheden:
"Hoe knoop je bijvoorbeeld op een
receptie een gesprek aan met een
wildvreemde", licht Stevens toe.
"Het belangrijkste van de cursus is
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Boekentips. websites. verwijzingen
Nederlandse Vereniging van Geronto- Gerhard J. Simmelink, Leren ouder wor-

log ie, www.nvgerontologie.nl, tel: 030 den. Een handreiking, Ambo, Baarn
- 2769960 1994

NIZW/Kenniscentrum Ouderen, P.P.J.Houben, Levensloopbeleid, Elsevier
www.kenniscentrum-ouderen.nl, tel: 2002
030 - 230 63 88 Website van de Universiteit Nijmegen

M. Tullius Cicero, Over de ouderdom oud = leuk:
(Cato Maior de senectute), Ambo, www.socsci.kun.nl/psy/ger/oudjsJeuk.
Baarn 1989 (oorspr. uitgave 44 v. Chr.) html

J.M.A. Munnichs, C.P.M.Knipscheer, N.L. Informatie over de cursusZin in vriend-
Stevens, M.P.J.van Knippenberg, schap: Nan Stevens, 024"7361 2551,
Ouderen en zingeving, AMBO, Baarn stevens@psych.kun.nl
1995 Informatie over de cursus Op zoek naar

Leo Missinne, Leven toevoegen aan de zin: ebohlmeijer@trimbos.nl
jaren. Over ouder worden, cvos@trimbos.ni
Davidsfonds, Leuven

dat mensen gereedschap krijgen
om hun leven te krijgen zoals ze
het willen. Zo nemen ze zelf de
macht in handen." De uitwisseling
met anderen, grenzen in een rela-
tie leren aangeven en leren vrien-
den te zijn met jezelf, vinden de
cursisten het meest waardevol.

Levensverhaal vertellen
Het opnieuw ontdekken van de
eigen mogelijkheden en zingeving
zijn het doel van de cursus Op zoek
naar zin die door het Trimbos
Instituut werd ontwikkeld samen
met schrijfdocent José Franssen.
In twaalf bijeenkomsten staat het
vertellen van het eigen levensver-
haal centraal, waarbij op een crea-
tieve manier ingegaan wordt op
herinneringen. Het maken van een
handafdruk is aanleiding tot het
thema: wat heb ik allemaal aange-
pakt in mijn leven? Uit het teke-
nen van de levenslijn en het gevoel
dat bij de periodes hoort, komen
gebeurtenissen naar voren waarop
met een opdracht wordt inge-
speeld. "Door de opdrachten gaan
mensen het unieke van hun eigen
leven ervaren en vinden ze nieuwe
interessegebieden", vertelt Ernst
Bohlmeijer van het Trimbos
Instituut. De cursus gaat dit jaar in
dertien regio's van start, uitge-
voerd door de GGZ-instellingen. Ze
worden gegeven door een psycho-
logisch of geestelijke verzorger
samen met een creatief therapeut.

Vooruitdenken en al op middelba-
re leeftijd bezig zijn met wat je op
je oude dag wilt verwezenlijken
is ook een manier om succes-
vol ouder te worden. Professor
Houben van de afdeling sociale
gerontologie van de Vrije Univer-
sitei t in Amsterdam werd tien jaar
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geleden door enkele 45-plussers
benaderd. Zij waren op zoek naar
een inspirerend toekomstbeeld. Er
kwam een workshop die mensen
hielp hun eigen toekomst te ont-
werpen. Houben, inmiddels met
emeritaat, constateert:

Op zoek naar zin
"Uit het onderzoek dat naar de
effecten is gedaan, blijkt dat de
babyboomers niet zozeer succes-
vol ouder willen worden als wel
coproductief." Ze willen een bij-
drage blijven leveren aan de
samenleving, samen met gelijkge-
stemden. Uit dit initiatief zijn op
diverse plaatsen in Nederland
activiteiten ontstaan om ouderen
te helpen hun leven zelf te sturen.
Zo is het Rotterdams Forum
Communicatie en Zelfsturing
Ouderen opgericht, dat aanbod
ontwikkelt voor mensen vanaf 45
jaar. In een verzorgingshuis werd
in groepen gepraat over een zin-
volle dagbesteding. "Daaruit kwa-
men suggesties als écht samen
tafelen en hangplekken voor
ouderen", vertelt Houben. In
gesprekken met verzorgers en het
management over onderwerpen
die verder gaan dan de dagelijkse
verzorging, verwacht men boven-
dien dat oneigenlijk beroep op

zorg zal verminderen.
In de Haagse wijk Moerwijk zijn
workshops begeleid waaruit naar
voren kwam dat leefbaarheids-
normen en zingeving in multicul-
tureel Moerwijk minstens zo
belangrijke thema's zijn als een
goede organisatie van de zorg.
Trainers van Pensioen in zicht-cur-
sussen, waar veel bedrijven hun
bijna-gepensioneerden naar toe
sturen, gaan meer aandacht
besteden aan het thema zinge-
ving in de derde levensfase.
Als resultaat van deze ontwikke-
lingsprojecten kwam recent het
boek Levensloopbeleid uit, waarin
Houben ingaat op het ontwerpen
van de tweede levenshelft.

Succesvol ouder worden kun je
leren en dat wordt overal In
Nederland gedaan. "Mensen die
beweren dat bejaarden niet met
belangrijke taken bezig kunnen
zijn, missen voor die bewering
elke grond", schreef Cicero. "Je
kunt ze vergelijken met hen die
zeggen dat een stuurman tijdens
het varen niets doet .... [Een oude-
re] doet niet wat jongeren doen,
maar zijn werk is belangrijker en
van meer waarde."

http://www.nvgerontologie.nl,
http://www.kenniscentrum-ouderen.nl,
http://www.socsci.kun.nl/psy/ger/oudjsJeuk.
mailto:stevens@psych.kun.nl
mailto:ebohlmeijer@trimbos.nl
mailto:cvos@trimbos.ni


Zorgen voor een ander
Zorgen voor een dementerende ouder, een verstandelijk gehan-

dicapt kind of een partner met MS. Zo'n I,S miljoen
Nederlanders nemen onbetaald en informeel zorgtaken op zich.

Maar het (demissionaire) kabinet zet het zorgverlof op de tocht.

Jeannette van Tulder

De dag van de mantelzorg, op zon-
dag 10 november, staat dit jaar in
het teken van 'Tijd voor zorg - zorg
voor tijd'. De doelstelling is man-
telzorgers te stimuleren om ook
tijd voor zichzelf vrij te maken en
hen te wijzen op de mogelijkhe-
den om voor korte tijd vrijaf te
nemen van hun zorgtaken. Maar
ook om de omgeving van mantel-
zorgers, zowel het directe netwerk
als de ondersteunende
instellingen en organisaties,
te wijzen op de steun en
opvang die mantelzorgers
hard nodig hebben. Juist om
te voorkomen dat zij overbe-
last raken, vooral bij langdu-
rige en intensieve mantel-
zorg, is het van belang dat zij
aan zichzelf toe komen.

Zorgmakelaar
Yolande Rijnders (43) weet hier
alles van. Niet alleen zorgt zij
al jaren voor haar zelfstandig
wonende moeder van 78 die sinds
een paar jaar weduwe is, ook
beroepsmatig is zij nauw betrok-
ken bij de ondersteuning van
mantelzorgers. Sinds I augustus

2001 werkt zij als 'zorgmakelaar'
in de regio Alkmaar en leidt zij het
project 'Erbij blijven, thuis en op
het werk'. Dat is een tweejarig
experiment met als doel de positie
van werkende mantelzorgers te
verbeteren. De omvang van deze
groep in Alkmaar en omgeving
wordt in kaart gebracht, evenals
de behoefte aan ondersteuning, de
aanwezige voorzieningen en rege-

'Vooral bij langdurige en

intensieve mantelzorg is het

nodig om regelmatig op

adem te komen'

lingen en de belemmeringen of
hiaten.
Werkende mantelzorgers hebben
met name behoefte aan het over-
dragen van tijdrovende regelta-
ken, die Rijnders graag van hen
overneemt, zoals het aanvragen
van een persoonsgebonden bud-
get (pgb), het schrijven van een
bezwaarschrift, of de aanvraag
van een hulpmiddel.

Vuile was
"Mantelzorgers" , zegt Rijnders,
"komen vaak nauwelijks op voor
hun eigen behoeften en belangen.
Zij vinden het vragen van tijd
voor zichzelf ontzettend moeilijk.
Wanneer zij het persoonsgebon-
den budget hebben aangevraagd,
zijn zij al snel blij met het aanbod
van bijvoorbeeld drie uur huis-
houdelijke hulp per week. Beter

iets dan niets, zo redeneren
zij snel. Als zij al bij hun
werkgever zorgverlof aanvra-
gen en dit krijgen, zijn zij
heel tevreden en protesteren
niet als hun werkgever hun -
vanwege het opgenomen
zorgverlof - dat jaar geen
scholingsfaciliteiten geeft.

Ook vinden mantelzorgers het
moeilijk om hun privé-problemen
openlijk met hun werkgever of
collega's te bespreken. Vaak willen
zij op hun werk de vuile was niet
buiten hangen en schipperen ze
met hun vakantiedagen, melden
zich ziek of zetten hun eigen vrije
tijd hierbij in."
Inmiddels heeft Rijnders diverse
knelpunten gesignaleerd waar
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zorgen dat ma nog een aantal
leuke jaren krijgt.' Mijn vader was
een moeilijke, dwingende man,
die heel lang ziek is geweest. Mijn
moeder heeft hem al die jaren ver-
zorgd en had het niet makkelijk
bij hem. Nu ze alleen is, proberen
we het voor haar zo prettig moge-
lijk te maken."
Yolande Rijnders vertelt dat ze
haar moeder zelfs gedwongen
heeft om van haar donkere
woning in Amsterdam te verhui-
zen naar een beschermde woon-
vorm, waar ze in de huiskamer en
bij haar bed een alarmknop heeft
en er 's nachts altijd toezicht is.
"Ze wilde eerst niet verhuizen, ook
al zaten er aan haar huis vele nare
herinneringen vast en had ze nau-
welijks of geen contact met de
buren. Na lang praten heb ik haar
weten te overreden om naar deze
lichte flat te gaan, waar ze contact
met de medebewoners heeft en in
geval van nood direct hulp krijgt.

der. Maar ook omdat ik vind dat
het mijn plicht is. Mijn zus en ik
nemen allebei een dag per week
voor onze rekening. We hebben
toen mijn vader overleed gezegd:
'Laten we er in ieder geval voor

zou ik op vrijdag nog wat uit wil-
len slapen of gewoon eens iets
voor mezelf willen doen, maar ik
weet dat mijn moeder om half elf
al bij de buitendeur van haar flat
klaar staat. Ze heeft zich daar
helemaal op ingesteld en dan bel
je niet makkelijk op om te zeggen
dat je toch maar een uurtje later
komt."
Rijnders vervolgt: "Ik doe het uit
respect en liefde voor mijn moe-

'Mantelzorgers kunnen vaak
moeilijk hun zorgtaken

overdragen'

veel mantelzorgers tegenaan
lopen. Doorgaans gaat het om
zaken zoals de bureaucratische
wet- en regelgeving van de over-
heid, géén of niet op tijd een huis-
houdelijke hulp, verzorgende of
wijkverpleegkundige van de thuis-
zorg kunnen krijgen - vooral bui-
ten de reguliere werktijden. Maar
soms ligt het knelpunt ook bij de
mantelzorgers zelf, die het moei-
lijk vinden de partner, het kind of
de ouder los te laten
als zij er zelf eens tus-
sen uit willen. Vaak
zijn zij zo ingespeeld
op de zorg voor de
persoon in kwestie,
dat zij hun zorgtaken
moeilijk over kunnen
dragen aan professionals, die toch
minder van de situatie afweten
dan zij.
"Dat ken ik ook wel", zegt
Rijnders. "Ik haal mijn moeder al
een paar jaar iedere vrijdag op, om
boodschappen met haar te doen,
geld te halen en haar administra-
tie te doen. Zij is slecht ter been en
heeft bovendien hartklachten.
Dan eten wij 's avonds met elkaar
en kook ik extra, zodat ze een
maaltijd mee kan nemen.
Halverwege de avond breng ik
haar weer naar huis. Mijn moeder
rekent daar helemaal op. Als ik
een keer niet kan, dan weet ik dat
ik haar zo teleurstel en dan kies ik
toch meestal voor haar."

Verhuizen
Hoe graag zij dit ook voor haar
moeder over heeft, deze zorg -
naast een betaalde baan van
maandag tot en met donderdag -
vindt Rijnders best zwaar. "Graag

Yolande Rijnders (rechts) zorgt al
jaren voor haar moeder
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Ze zegt nu ook tegen de mensen
om haar heen: Van haar moest ik
hier gaan wonen, maar achteraf
ben ik er erg blij mee."

Gestress
Wat zijn de lusten en lasten van
mantelzorg? Rijnders: "Soms heb
ik er geen zin in om naar mijn
moeder toe te gaan, maar als ik
eenmaal bij haar ben en zie dat ze
het heerlijk vindt, dan heb ik er
ook lol in. Tegelijk met haar bood-
schappen neem ik die voor mijn
eigen huishouden mee. Dan hoef
ik ze niet meer in het weekend te
halen, dat is mooi meegenomen.
Maar soms levert het me ook
gehaast en gestress op. Onlangs
nam een collega, met wie ik nauw
samengewerkt heb, op vrijdag-
middag afscheid. Daar wilde ik
naartoe, maar ook naar mijn moe-
der. Dus ging ik 's morgens bood-
schappen met haar doen en ver-
trok ik 's middags naar de receptie,
om daarvandaan weer snel naar
huis terug te rijden om te koken.
Dat kost de nodige inspanning.
Daar heb ik het ook wel eens met

mijn zus over. Het
voor mijn moeder zo
vanzelfsprekend dat
we allebei een dag per
week bij haar komen, omdat we
dat al sinds mijn vaders overlijden
doen. Het is lastig om daar eens
van af te wijken. Dan raakt ze van
slag en een vervanger vind je niet
zo gauw."

Demissionaire kabinet
Het paarse kabinet heeft een ont-
wikkeling in gang gezet die de
combinatie van betaalde arbeid en
het geven van mantelzorg zoveel
mogelijk probeert te vergemakke-
lijken. Ondermeer door verlofvor-
men zoals calamiteitenverlof,
kortdurend zorgverlof, palliatief
verlof en de mogelijkheid van fis-
caal verlofsparen. "Ik heb wel eens
gebruik gemaakt van calamitei-
tenverlof', vertelt Rijnders. "Mijn
moeder was niet lekker en moest
naar het VU-ziekenhuis voor aller-
lei onderzoeken aan haar hart. Ik
ben toen een hele dag met haar
mee geweest."

Jet Bussemaker (PvdA) verweet
de ministers van het kabinet-
Balkenende onlangs in de Volks-
krant dat zij met hun in het
regeerakkoord geïntroduceerde
uitgeklede 'levensloopverzeke-
ring' diverse in gang gezette ver-
lofregelingen weer grotendeels
ongedaan maken. Dat geldt trou-
wens ook voor de plannen om het
langdurig zorgverlof mogelijk te
maken. Rijnders: "Ik vind het vre-
selijk. Hoe kan een kabinet dat de

WAO-cijfers zoveel mogelijk wil
drukken, de randvoorwaarden
hiervoor wegnemen, waardoor
met name werkende mantelzor-
gers eerder in de Ziektewet terecht
dreigen te komen en vervolgens in
de WAO? De meeste mantelzor-
gers willen het liefst blijven wer-
ken, maar vaak hebben zij geen
keus. Het kabinet beseft niet hoe
zwaar het is iemand jaar in jaar
uit naast je betaalde baan te ver-
zorgen. Als er dan weinig rek is om
ook even aan jezelf toe te komen,
knappen mensen af en stoppen ze
met hun werk. Met alle financiële
en emotionele gevolgen van dien."

Dag van de mantelzorg, zondag 10
november, activiteiten om mantelzor-
gers in het zonnetje te zetten, op 150
plaatsen.
Informatie: de Mantelzorglijn, telefoon
0900-2020496, bereikbaar van 10-16
uur.
Vereniging van Mantelzorgers, LOT,
telefoon 030-6592222 of www.deman-
telzorger.nl
'Zorg voor jezelf dagen', weekenden
voor mantelzorgers, tel. 0343-473432.
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OUD WORDEN IN ENGELAND

Engelse rozen
Een vijfde .van de bevolking is er pensioengerechtigd, maar Engeland

staat niet bekend als het beste land om oud te worden. Ouderen wor-

den binnen de gezondheidszorg door hun leeftijd gediscrimineerd en

lopen noodzakelijke behandeling mis. Iedere winter overlijden naar

schatting 22.000 Britse gepensioneerden door slechte behuizing, isole-

ment en gebrek aan informatie.

Een welvarende westerling zal
schrikken als hij het huis binnen-
loopt van Hilda Southgate (83), in
een verre buitenwijk van Londen.
Een wijk met troep op straat. Pal
voor de deur van de weduwe staat
een bushalte waarvan iedere week
de ruiten worden ingeslagen. De
rozenstruik die Hilda's echtgenoot
ooit in de tuin plantte draagt nooit
volle bloemen omdat voorbijgan-
gers ze kapot trekken.
De gemeentewoning is pover en
verbluffend klein: 'Toa small to
swing a cat' - te klein om een kat bij
zijn staart in rond te zwieren, zoals
de Britten het zo beeldend kunnen
zeggen. Geen plaats voor een tafel,
Hilda eet met haar bord op haar
knieën op een utility-stoel van net
na de oorlog, bekend om de dege-
lijkheid, dus na vijftig jaar nog
overeind. Maar het tapijt is kaal
gezogen en alleen in de huiskamer
brandt een kleine gaskachel; de
rest van het huis is onverwarmd.

Een dak, thee en jam
Hilda Southgate stond als jonge
vrouw tijdens de oorlog op de
daken met een verrekijker als bur-
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gerwacht om te kijken waar in
Londen de Duitse bommen insloe-
gen tijdens de Blitz. Ze was net
getrouwd, maar haar man was de
volle vijf jaar weg als monteur bij
de luchtmacht en kwam door de
verschrikkingen terug als een
gebroken mens. Als instrument-
maker kon hij niet lang meer wer-
ken omdat zijn ogen te slecht wer-
den. Zijn inkomen viel weg; uitke-
ringen bestonden nog niet. Hilda
soldeerde in een radio-fabriek die
haar geen pensioen gaf. Nu leeft ze
van het magere pensioen van de
Britse staat, dat bij iedere begro-
ting met niet meer dan een paar
kwartjes omhoog gaat. De staat
ontslaat ouderen ook van de plicht
kijk- en luistergeld te betalen.
Hilda komt rond, ze leerde het van
haar moeder: "Je hebt genoeg aan
een dak boven je hoofd, een pot
thee en een pot jam. Het lukt me
toch om een verjaarscadeautje te
kopen voor mijn kleinkinderen. Ik
heb mezelf laatst ook getrakteerd
op een échte pedicure voor mijn
ingroeiende teennagels. Want de
gratis pedicure van de staat is een
sukkel die in je voeten hakt, daar

loop ik alleen maar slechter door.
Verder heb ik geluk gehad met
mijn gezondheid. En ik ben blij
met mijn tuin." Waarin tegen het
vandalisme in toch ieder jaar weer
rozenknoppen schemeren.



OUD WORDEN IN FRANKRIJI(

Gouden appels
beloven

eeuwige jeugd
Het was de plaatselijke wIJn die de

Nederlandse journalist Rudi Simons

Cohen en zijn vrouw overhaalde om neer
te strijken in Pau, in het met een zacht

microklimaat gezegende zuidwesten van

Frankrijk. Een gebied dat zo'n tintelfris-
se witte wijn voortbrengt met een naam

als Jurançon, móest wel menselijk zijn,
bedacht de journalist na een werkzaam

leven in Rome en Brussel voor
Nederlandse kranten en radio.

Bij het aanbreken van de winter
zullen in Engeland ook de voor-
lichtingscampagnes weer ver-
schijnen om te voorkomen dat
armlastige Britten op leeftijd zul-
len verkommeren in de kou.
Iedere winter overlijden naar
schatting 22.000 Britse gepensi-
oeneerden aan de gevolgen van
de winter door slechte behuizing,
isolement en gebrek aan infor-
matie. Een vijfde van de bevol-
king is pensioengerechtigd, maar
Engeland staat niet bekend als
het beste land om oud te worden.
Bijna de helft van de Britse huis-
artsen geeft toe bezorgd te zijn
over de gezondheidszorg tijdens
hun eigen oude dag. Driekwart
van de 35.000 Britse huisartsen
bevestigt dat ouderen binnen de
gezondheidszorg door hun leef-
tijd worden gediscrimineerd en
behandeling mislopen.

De Britse gezondheidszorg is dan
wel gratis, maar vertoont grote
hiaten. Jaarlijks zijn duizenden
bejaarden verplicht uit te zien
naar een ander verzorgingste-
huis, omdat de huizen waarin ze
zijn ondergebracht ondermaats
zijn en moeten sluiten. Er zou een
tekort zijn van 600 miljoen euro
om gemeentevoorzieningen voor
ouderen te laten voldoen aan
moderne eisen. De regering-Blair
doet wel pogingen het tij te
keren. Londen kondigde aan in
2004 ruim twee miljard euro vrij
te zullen maken voor nieuwe
investeringen in de gezondheids-
zorg en sociale voorzieningen
voor ouderen.

Alice Broeksma

Met zwaar hart liet het echtpaar
jaren terug een boerderij buiten
Rome achter zich. Italië bleek niet
de geschikte plaats voor de latere
leeftijd. "De medische zorg was er
schrikwekkend", zegt Simons
Cohen. "We waren dol op Italië, de
Italianen en het klimaat. Maar als
je gezondheid niet meer is zoals je
het zou wensen moet je echt niet
in Italië zijn. We hebben daar de
meest alarmerende diagnoses
gekregen. Artsen zeiden er ons
zelfs dat we ons maar neer had-
den te leggen bij onze gebreken.

Als we naar ze hadden geluisterd
waren we nu kreupel geweest, of
erger. Schandalig! We zijn naar de
specialist gegaan in mijn andere
standplaats, Brussel, waar de
medische zorg uitstekend is en we
perfect zijn behandeld, ook nog
eens zonder enige wachttijd. Het
is daarbij een prachtige culturele
stad. Daar zouden we wel oud
kunnen worden, dachten we toen.
Maar we waren vergeten hoe vre-
selijk slecht het weer is in Noord-
Europa. We hielden het na het zui-
den niet uit in die kou en regen".
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Diep tevreden kijkt het echtpaar
nu in Pau uit op de oogverblinden-
de Pyreneeën, met bergtoppen die
hoog genoeg zijn voor sneeuw op
een hete zomerdag. Airconditio-
ning houdt hun flat aangenaam
koel. De woning is onderdeel van
de Les Hespérides-keten, een
serviceflatorganisatie die twintig
jaar geleden werd gesticht en die
in heel Frankrijk 45 geriefelijke
appartementsgebouwen beheert.
De vijfduizend bewoners wonen
op toplocaties van Les Hespérides
(genoemd naar de mythe over het
paradijs waarin gouden appels
eeuwige jeugd beloven). De studi-
o's en appartementen met afme-
tingen van dertig tot honderd vier-
kante meter zijn te koop of te
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huur. De keten heeft achthonderd
mensen in dienst die diensten
verlenen die niet zouden misstaan
in een vijfsterrenhotel. De bewo-
ners kunnen volledig zelfstandig
wonen en betaalbaar gebruik
maken van het elegante restau-
rant of de dienbladservice. Er zijn
comfortabele logeerkamers voor
gasten van de bewoners, kinderen
zijn welkom, de hele familie ook,
er zijn kamers beschikbaar voor
viering en vergadering. Er is een
massagekamer, een gymruimte en
in de afgeschermde tuin besproeit
een tuinman op zijn gemak weel-
derige planten.
"Ik kan het van harte aanbevelen.
Ze zorgen hier erg goed voor je",
zegt Sim ons Cohen, die ondanks

de eerste verschijnselen van de
ziekte van Parkinson zelfstandig
kan blijven in zijn flat. De dokter
zit om de hoek. Conform de doel-
stelling van Les Hespérides staat
het gebouw midden in de wereld,
vlakbij winkels, theater, de dokter
en de tandarts. De Italianen koken
wat Simons Cohen betreft nog lek-
kerder, maar de verzorgingsflatke-
ten en de Franse artsen gaven de
doorslag. Nederland was met dat
ellendige klimaat geen overwe-
ging, grijnst de journalist uit
Utrecht: "Ten noorden van de
Loire kan een mens gewoon niet
leven".

Alice Broeksma



De verhuiscarrousel
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Daphne Riksen

mevrouw van der Vall eet meestal
in het restaurant: "We zitten hier
altijd heel gezellig met een man of
acht."

Traplopen
De ouderdom komt met gebreken
en dat heeft al gauw effect op de
wijze van wonen. Het Sociaal en

Cultureel Planbureau
beschrijft in een rapporta-
ge uit 1999 drie stadia die
ouderen op het gebied van
wonen doorlopen. In de
eerste fase zijn mensen

nog gezond en hoewel ze vanwege
VUT of pensioen niet meer zo
gebonden zijn aan hun woon-
plaats, wordt er weinig verhuisd.
Tijdens de tweede fase beginnen
zich fysieke beperkingen voor te
doen. De verwachting is dat dat in
de toekomst pas op latere leeftijd
begint en korter duurt. Zolang het
zelfstandig functioneren niet
wordt belemmerd, valt er te kie-
zen tussen een beter geschikte
woning of het aanpassen van het
eigen huis. Traplopen is het groot-

dood, zonder (intern) te hoeven
verhuizen. "De woningen hebben
een aantal basisvoorzieningen
zoals drempelloze extra brede
deuren en een aanrecht dat in
hoogte verstelbaar is", legt
Brouwer uit. De zorg wordt aange-
past aan de behoefte. Mevrouw
Van der Vall doet alles zelf, haar
vriendin mevrouw Van Beek (79)
wordt twee keer per week gehol-
pen met douchen. Zij kookt dage-
lijks voor haar man en zichzelf,

De ouderdom komt vaak met gebreken en

dat heeft al gauw effect op de wijze van

wonen. Wat zijn de ontwikkelingen op het

gebied van ouderen en wonen? Welke

mogelijkheden zijn er om zo zelfstandig

mogelijk te blijven?

gingshuis als zelfstandig wonen
niet meer gaat, en ze eindigen op
een kamer met anderen in een
verpleeghuis. Gescheiden van hun
partner, waar ze vaak veertig jaar
of langer mee getrouwd waren."
In de koop- en huurwoningen van
Humanitas blijft meer dan 97 pro-
cent van de bewoners tot hun

'Als je binnenkomt, is het net

een hotel in Spanje'

'~ls je binnenkomt, is het net een
hotel in Spanje", zegt de dochter
van mevrouw Van der Vall (78)
over complex Akropolis in Rotter-
dam. Vrijwel dagelijks drinkt ze er
een kopje koffie in de overdekte
binnentuin waar de driekamerwo-
ning van haar moeder aan grenst.
Die woont er nu zeven jaar, sinds
ze in haar eigen huis de trap niet
meer op kon. Mevrouw Van der
Vall weet zeker dat ze er tot haar
dood zal blijven: "Het voordeel is
dat je niet meer hoeft te verhuizen
als je echt ziek wordt." Ook is het
prettig dat ze 's avonds niet alleen
hoeft te zitten als ze dat niet wil.
Het geeft haar dochter ook een
veilig gevoel: '~ls mijn moe-
der 's avonds nog een kaartje
wil leggen, hoeft ze niet meer
over straat."

Verhuiscarrousel
Mevrouw Van der Vall huurt een
levensloopbestendige woning bij
Humanitas in Rotterdam. In de
tien complexen die in 1995 zijn
gerealiseerd, vormen wonen, zorg
en welbevinden een geheel.
"Ouderen die minder valide wor-
den, komen normaal gesproken in
een 'verhuiscarrousel' terecht",
vertelt Gijsbregt Brouwer van de
stichting Woonzinnig van Huma-
nitas. "Eerst gaan ze kleiner
wonen als de kinderen het huis uit
zijn, dan komen ze in een verzor-

•



ste probleem, en dat kan meestal
met een stoellift worden opgelost.
Speciale, voor ouderen geschikte
woningen (de nultrapswoningen)
zijn zeer beperkt beschikbaar,
hoewel het aantal daarvan de
afgelopen tien jaar is verdubbeld
tot 450.000.
Ook de derde fase waarin ouderen
terecht kunnen komen, zal zich in
de toekomst later voordoen dan
nu. Hun zelfstandigheid komt echt
onder druk te staan, en de mate
van afhankelijkheid van zorg en
de aanwezigheid van informele
hulp bepalen in hoeverre de
woonsituatie moet worden aange-
past. Soms is verhuizen naar een
woonzorgcomplex, een verzor-
gingshuis of zelfs verpleeghuis
noodzakelijk.

Persoonsgebonden budget
De overheid streeft op het gebied
van ouderenbeleid naar maat-
schappelijke integratie, waarbij
ouderen zo goed en zo lang moge-
lijk zelfstandig blijven wonen.
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Thuiszorg moet daarbij
voldoen aan de eventu-
eel aanwezige zorgbe-
hoefte. Er komt een
steeds grotere scheiding tussen
wonen en zorg op gang. Verpleeg-
en verzorgingshuizen leveren ook
buiten hun muren zorg aan in de
wijk wonende ouderen of aan
ouderen in aanleunwoningen of
woonzorgcomplexen, met als doel
opname in een tehuis uit of af te
stellen. Sinds 1995 is het mogelijk
met een persoonsgebonden bud-
get verpleging en verzorging in te
kopen.

Verhuizen niet nodig
Een heel andere manier om aan de
toenemende hoeveelheid zorg te
voldoen zonder dat opnieuw ver-
huizen noodzakelijk is, wordt
geboden door Humanitas in
Rotterdam. De tien complexen
voor SS-plussers met in totaal
1500 woningen die door de stich-
ting gerealiseerd zijn, trekken veel
belangstellenden uit het hele land.

Sinds het eerste complex in 1995
werd betrokken, hebben er al dui-
zenden rondleidingen plaatsge-
vonden.
Er blijkt veel behoefte te bestaan
aan hulp bij het realiseren van
levensloopbestendige woningen
elders in het land. Om daarin te
voorzien is de StichtingWoon-zinnig
opgericht. "Het hele idee is geba-
seerd op een combinatie van
wonen, zorg en welbevinden", ver-
telt Gijsbregt Brouwer van
Woonzinnig. De huur- en koopwo-
ningen hebben minimaal drie
kamers en kunnen worden aange-
past aan de behoeften van de
bewoners. Die aanpasbaarheid
geldt ook voor de zorg. Welbe-
vinden wordt gestimuleerd door
een gezellig ingericht, overdekt
dorpsplein met een bar en een
restaurant. Er worden activiteiten
georganiseerd, er hangt kunst aan
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de muur en het eten is van restau-
rantkwaliteit. Alle voorzieningen
zijn ook voor mensen van buiten
toegankelijk.
"We streven naar een
samenstelling van de bewo-
ners waarbij eenderde
gezond is, eenderde zorg
behoeft en eenderde nor-
maal gesproken in een ver-
pleeghuis zou wonen. Bij een
nieuwe plaatsing wordt gepro-
beerd om die verhouding in stand
te houden", zegt Brouwer.
Vergeleken met aanleunwoningen
is het voordeel dat een bewoner
niet hoeft te verhuizen als de zorg-
behoefte toeneemt.

Woongroep
Voor ouderen die levensloopbe-
stendig wonen een stap te ver vin-
den en geen zorg nodig hebben, is
er een alternatief: de woongroep.
Naast de privacy van een eigen

woning biedt dat de
voordelen van gezel-
ligheid, activiteiten
en burenhulp in de
groep. De eerste
groepen ontstonden
begin jaren tachtig
naar aanleiding van
een televisiedocu-
mentaire over een
Duitse agrarische
woongemeenschap
voor ouderen.
Omdat er nogal wat
komt kijken bij het
vinden van een
geschikte locatie, het
(ver)bouwen en het
wennen aan groeps-
wonen, is in 1985 de
Landelijke Vereniging
Groepswonen van
Ouderen opgericht.

Daarvan kunnen zowel bestaande
woongroepen als initiatiefgroepen
lid worden. Momenteel zijn er

'Tehuizen bereiden zich voor
op een andere rol'

ongeveer 220 woongroepen -
waarvan zestig in de initiatief- of
bouwfase - lid van de vereniging.
Het echte aantal groepen is waar-
schijnlijk het dubbele.
J. Wasrnus (80) woont in woon-
groep Aquarius in Eindhoven.
lWaalf jaar geleden hoorde hij van
het initiatief. Wasrnus had met
zijn vrouw plannen om een senio-
renwoning te gaan zoeken en het
idee van een woongroep sprak hen
aan. "Het uitgangspunt is dat je
woont in een gemeenschap. Dat
betekent dat je actief meedoet aan

de diverse activiteiten", vertelt hij
enthousiast. "Er is een zanggroep-
je, we hebben een jeu-de-boules-
baan in de binnentuin, je kunt
meedoen met de boetseerclub of
de sjoelcompetitie."
De 35 eenheden zijn zelfstandige
woningen met een eigen voor- en
achtertuin. Er zijn drie verschillen-
de types en alles wordt en bloc
gehuurd van de woningbouwvere-
niging. De woongroep bepaalt wie
erin mag als er een eenheid leeg
komt: "Wij zitten hier hartstikke
goed wat dat betreft, want bij
sommige woongroepen bepaalt de
gemeente wie de nieuwe bewo-
ners zijn. Serieus geïnteresseer-
den draaien bij ons uitgebreid mee
voordat ze hier komen wonen." Er
is een gemeenschappelijke ruimte
voor bijeenkomsten maar de
bewoners eten niet gezamenlijk:
"Dat is vanaf het begin zo
geweest." Voor Wasrnus zijn de
voordelen enorm: "Je hebt veel

gezelligheid aan elkaar, ook
in kleinere groepjes. Ik volg
met enkele bewoners een
cursus aan de Volksuni-
versiteit, en met een paar
andere buren ga ik weke-

lijks naar de kerk." Nadelen
zou hij niet kunnen noemen.
Omdat iedereen er blijft wonen tot
het niet meer kan, veroudert de
groep natuurlijk wel. "De oudste
bewoner is nu 87, de jongste rond
de 60. Je moet zelfstandig kunnen
wonen. Als iemand echt zorgbe-
hoevend wordt, moet hij verhui-
zen naar een tehuis."

Betuttelen
Het zijn die tehuizen die zich aan
het voorbereiden zijn op een
andere rol. De trend is om bewo-
ners zo zelfstandig mogelijk te
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laten functioneren en zo min
mogelijk te betuttelen. Daarbij is
het ook van belang om te weten
wat de wensen zullen zijn van de
toekomstige generatie ouderen.
Zo heeft zorgorganisatie Fontis
Amsterdam met haar negen ver-
pleeg- en verzorgingshuizen een
project gestart onder de naam
'Verzorgingshuis van de toe-
komst'. Met de vraag 'Hoe wilt u
het hebben tegen de tijd dat u
"senior" bent', worden medewer-
kers, vrijwilligers en hun familie-
leden uitgedaagd te brainstormen
over het ideale verzorgingshuis.
Afgelopen juni werd er in de vesti-
gingen een open huis gehouden
waar ongeveer tweeduizend
bezoekers ideeën leverden voor

hun ideale woonomgeving voor
later. Antonette Bergmans van
Fontis: "Er werd bijvoorbeeld geop-
perd om de dienstplicht weer in te
stellen, maar dan voor zorg. Ook
kwam de suggestie om buddy's te
zoeken of de bewoners adoptieopa
of -oma te laten zijn voor kinderen
in de buurt." Op het gebied van
wonen is vooral de wens geuit om
bewoners van verpleeg- en ver-
zorghuizen niet op te sluiten in
een apart huis, maar te integreren
met de wijk door bijvoorbeeld
winkels en crèches binnen te
halen.
Eerder dit jaar tekende Fontis al
een convenant met vier woning-
corporaties. Door hechte samen-
werking willen zij zich meer aan-

sluiten op de vraag van senioren
naar huisvesting, dienstverlening,
service en zorg.
Wonen voor ouderen is een gebied
dat volop in ontwikkeling is. Er
komt steeds meer keuze maar het
aanbod is nog erg beperkt en de
wachtlijsten zijn lang. Mevrouw
van der Vall: "Toen ze zeven jaar
geleden belden dat er een plaats
voor me was, kon ik het niet gelo-
ven. Omdat het I april was, dacht
ik dat het een grap was."

Landelijke Vereniging Groepswonen
van Ouderen, tel. 030-2318222 of
Ivgo@planet.nl.
Levensloopbestendig wonen bij
Humanitas: www.woonzinnig.nl. tel.
010-4615122

Zelfstandig wonen
Ruim een miljoen Nederlanders zijn ouder dan 75;
daarvan woont negentig procent zelfstandig. Boven
de 85 jaar is dat nog steeds zo'n zestig procent.
Tweederde weet zich zonder informele, particuliere
zorg of thuiszorg te redden.

Beschermd wonen
Het Sociaal en Cultureel Plan-bureau schat het aan-
tal mensen dat beschermd woont - zelfstandig en
voorzien van enige zorg en dienstverlening - op
122.000.
Het meest bekend is de aanleunwoning bij een ver-
zorgings- of verpleeghuis. Om hiervoor in aanmer-
king te komen is een indicatie noodzakelijk. De ver-
zorging is facultatief.
In opkomst zijn de 'wozoco's' (woonzorgcom-
plexen), woningen geclusterd rondom centrale voor-
zieningen.

Serviceflats
Serviceflats zijn meestal luxe (koop)appartementen,
waar wordt voorzien in een beperkte vorm van zorg.
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Levensloopbestendige woning
In levensloopbestendige woningen wordt wonen en
zorg gescheiden. Naar behoefte kan de mate van
zorg worden verhoogd zonder dat daarbij een
(interne) verhuizing noodzakelijk is. In Rotterdam
zijn inmiddels 1200 woningen gerealiseerd en er zijn
diverse initiatieven in andere regio's.

Verpleeg- of verzorgingshuis
Een op de tien ouderen die verhuizen, kiest voor een
verpleeg- of verzorgingshuis. Van hen wonen er
100.000 in een verzorgingshuis, het vroegere
bejaardenhuis. Nog eens 36.000 mensen staan op
een wachtlijst met een gemiddelde wachttijd van
ruim acht maanden. Er komt steeds meer aandacht
voor de woonkwaliteit (eigen kamer) en er wordt
vaker gestreefd naar meer inzet door de bewoners
en minder betutteling.
In verpleeghuizen wordt voorzien in permanente
zorg en toezicht. Hier verblijven ongeveer 60.000
mensen, er staan 9000 mensen op de wachtlijst.
Slechts een op de vier bewoners heeft een eigen
kamer, maar er wordt wel gestreefd naar eenper-
soonskamers.

•
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OUD WORDEN IN ITALIE

Adopteer een opa
In het van oorsprong familiegekke Italië zijn kinderen wettelijk ver-

antwoordelijk voor de verzorging van hun ouders. In sommige

gemeenten krijg je zelfs een toelage als je je bejaarde ouders in huis

neemt. Maar moreel wordt de zorgplicht steeds minder gevoeld.

Daarom heeft de Italiaanse overheid de campagne Adotta un nonno

(adopteer een opa) gestart. En in Ancona heb je een soort bejaarden-

buddy's, de Fido anziani.

Linda van Putten

Mattea Evangelisti slaapt slecht de
laatste tijd. Zijn 9s-jarige vader ligt
op sterven, in hun familiehuis in
de heuvels van Florence. Vorige
week dreigde amputatie van zijn
ene been. Dat gevaar is voorlopig
even geweken, maar lang zal hij
het niet meer maken, heeft de
dokter voorspeld. Overdag zorgt,
illegaal, hun Zuid-Amerikaanse
huishoudster voor de oude
Evangelisti. 's Avonds en 's nachts
waken Matteo, zijn vrouw Wilma
en hun zoon Eugenio. Minstens elk
kwartier klingelt opa met zijn
koperen bel. Of kreunt hij ze uit
slaap. Gek worden ze ervan.
Matteo heeft in de stad geïnfor-
meerd naar een verpleegkundige:
I30 euro per nacht. Dat redt opa
niet met zijn pensioen en de 48
jarige scheikundige niet met zijn
salaris. Sinds Berlusconi's klop-
jacht op illegale immigranten - die
vaak onontbeerlijk zijn voor de
verzorging van zieke ouders -
wordt het steeds moeilijker om
een thuishulp te vinden.

Een verpleegtehuis is geen optie.
Opa hoort bij de familie thuis. 'In
Italië zorg je voor je familie. Het is
erg zwaar, maar ik ben het aan
mijn vader verplicht. En aan de
wet', aldus Mattea. Volgens een
oude wet' die nog steeds van
kracht is, zijn kinderen verant-
woordelijk voor de verzorging van
hun ouders. Hierdoor mag de loka-
le overheid, als de ouderen zelf
geen genoeg geld hebben, een bij-
drage vragen van de familie voor
het verblijf in een verzorgingste-
huis. Dit veroorzaakt vaak proble-
men tussen ouders en kinderen, of
tussen kinderen die wel en niet
betalen.
Daar staat tegenover dat Italianen
in sommige gemeenten een zorg-
toelage kunnen krijgen als ze hun
bejaarde ouders in huis nemen.
Een mooie regeling, maar op de
uitvoering ervan is veel kritiek.
Vaak vindt er geen controle plaats
of het geld daadwerkelijk ten
goede komt aan de ouders en het
komt nog wel eens voor dat alleen

de kleinkinderen er beter van wor-
den.
Zo niet in huize Evangelisti. Het
gezin heeft zelfs een tijd lang twee
opa's in huis gehad. Toen zijn
gezondheid achteruit ging, ver-
huisde Wilma's vader van Bari
naar Florence. Hij kon echter niet
aarden op de steile heuvel boven
de stad. Overdag was het er wel
erg rustig met de bedlegerige
vader van Matteo en zonder de
werkende kinderen. Daarom ver-
trok hij weer naar Bari en woont
hij nu bij zijn eveneens bejaarde
zuster.

Adopteer een opa
Toch is ook in dit familiegekke
land de mantelzorg tegenwoordig
niet meer vanzelfsprekend. Niet
voor niets maakte de film Stanno
Tutti Bene begin jaren '90 veel reac-
ties los. MarcelIa Mastrioanni
speelt hierin een Siciliaanse
weduwnaar die zijn vijf kinderen
gaat opzoeken die zijn uitgezwor-
ven over het hele land. Zij lijken
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zich echter drukker te maken om
hun carrière dan om hun vader.
De Italiaanse overheid kijkt
bezorgd toe naar de afbrokkelende
familieverbanden en heeft vorig
jaar de campagne Adotta un nonna
(adopteer een opa) gestart. De
Italianen worden massaal opge-
roepen zich te ontfermen over
eenzame bejaarden in hun omge-
ving.
In ieder geval is hier de kans dat
ze binnen verpieteren - thuis of
in een verzorgingstehuis - minder
groot. Waar in Nederland
meestal rondhangende
jongeren de pleinen
bezetten, zijn het in Italië,
met dank aan het mooie
weer, vaak de keuvelende
oudjes die domineren op
de bankjes van de piazza-
's. Het land heeft al
decennia lang het laagste
vruchtbaarheidscijfer van
Europa en is snel aan het
vergrijzen. De toekomst van de
oude dag houdt de Italianen sterk
bezig. Onder Berlusconi brokkelen
namelijk ook oude zekerheden
snel af. De discussies lopen voor
een deel parallel aan die in
Nederland. Er zijn lange wacht-
lijsten, er is een groot personeels-
gebrek in de zorg en het schrikba-
rend kostbare pensioenstelsel is
ingestort. Italianen in overheids-
dienst konden tot tien jaar terug al
vroeg met pensioen; vrouwen na
IS jaar werken, mannen 5 jaar
later. Mattea en Wilma Evangelisti
spreken met afschuw en jaloezie
over deze zogenaamde bebé pens io-
nati. Ze kosten de staat enorm veel
geld en de Evangelisti's kunnen
zelf helaas geen gebruik meer
maken van de voordelige regeling.
Zoals zoveel landgenoten vrezen
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ze ook de privateringsgolf in de
zorg die Berlusconi in gang heeft
gezet. De laatste jaren zijn er veel
particuliere verzorgingstehuizen
bijgekomen, met veelbelovende
namen als Villa Paradiso. Het zijn
doorgaans geen slechte tehuizen,
maar ze kosten al snel minstens
lOOO euro per maand. De weinige
openbare tehuizen, met namen
als Istituto sorelli dei poueri (insti-
tuut van de armenzusters), zijn
vaak niet best. De bewoners moe-
ten hun schrale inkomen vrijwel

geheel afstaan en de service is er
minimaal.

Bejaardenbuddy
Bovendien maakt het, zoals altijd
in Italië, nogal uit waar je woont.
Door de beperkte nationale wetge-
ving ten aanzien van regionale
taken bestaan er tussen en binnen
de regio's grote verschillen in de
gezondheidszorg en in de huis-
vesting voor ouderen. Zo is een
bejaarde in de Noord-Italiaanse
provincie Emilia Romagna veel
beter af dan zijn leeftijdgenoten in
het veel armere Zuid-Italiaanse
Calabrie. Maar zelfs in het rijke
Noorden kan het contrast groot
zijn. Milaan is een van de rijkste
steden van Italië, het niveau van
de voorzieningen daarentegen is
er bedroevend slecht. Er zijn veel

te weinig publieke verzorgingste-
huizen en de meeste ouderen
moeten noodgedwongen een
beroep doen op peperdure com-
merciële tehuizen, of op hun fami-
lie. Ook hier werkt de spreekwoor-
delijke Italiaanse bureaucratie
niet mee. Na een positieve toeken-
ning van de speciale zorgtoelage
duurt het vaak nog jaren voordat
het bedrag daadwerkelijk is uitge-
keerd.
Gelukkig worden er in het snel
vergrijzende Italië ook sociale

experimenten gestart in de
ouderenzorg. Ancona bij-
voorbeeld heeft een pool
georganiseerd van een
soort bejaardenbuddy's,
de Fido anziani. In dit pro-
ject draagt een familie
zorg voor een oudere die
geen bloedverwant is.
De verzorgers ontvangen
hiervoor een vergoeding
van de stad. Sommigen

van deze ouderen blijven thuis
wonen, anderen trekken zelfs in
bij hun nieuwe familie.
Mattea en Wilma Evangelisti
hopen geen gebruik te hoeven
maken van deze bejaarden-
buddy's. Ondanks hun onzekerhe-
den over pensioenen en privatise-
ringen, vrezen ze hun toekomst
niet. Hun oudedagvoorziening is
zoon Eugenio. Hij wil namelijk wel
in het grote familiehuis blijven
wonen. En hij heeft inmiddels al
veel ervaring opgedaan met de
verzorging van zijn nonna.

* Voor dit artikel is gebruik gemaakt
van het onderzoeksrapport 'The aid
Firenze', een onderzoek naar oude-
renzorg in Italië van Leendert
Koning, verbonden aan de
Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur.



Het verborgen kapitaal
van de ouderdom

Eén van de grootste vijanden van een hoge ouderdom is het sociale

isolement. Vereenzaming heeft onder meer te maken met de veran-

derde 'lifestile'. Een van de gevolgen is, dat veel geestelijke rijkdom

en ervaring niet meer kan worden overgedragen aan de volgende

generatie. Vaak wordt jaloers gekeken naar de 'respectvolle' traditio-

nele samenlevingen. Dat blijkt echter een sterk geromantiseerd beeld.

Arjan Post

Onze eenmalige herfst staat vast,
maar hoe we daarmee omgaan
allerminst. Net als al die andere
grote woorden wordt ook het
levenseinde gekleurd door de tijd
en de omstandigheden. 'Niet de
dood zelf, maar het weten van de
dood stelt mensen voor proble-
men', schrijft Norbert Elias in De
eenzaamheid van de stervenden in
onze tijd.
In moderne samenlevingen,
waarin de levensverwachting net
zo hoog is als de eisen die aan het
bestaan worden gesteld, is de
dood steeds meer achter de socia-
le coulissen verdwenen. In een
vitalistische cultuur is eeuwig
jong blijven de norm, -liefst op de
toppen van geluk. Maar juist
daardoor kan de dood een scha-
duw vooruitwerpen: ook het
onvermijdelijke verouderen zelf is
zo een probleem geworden. Te
beginnen bij het contact tussen de
generaties. Elias: 'Het valt de
levenden heel zwaar om zich met

stervenden te vereenzelvigen.'
Al decennialang breken volwassen
kinderen zich schuldbewust het
hoofd over de zorg voor hun oude
ouders. De ruime verzorgingsar-
rangementen kleven een hoogst
ongemakkelijke dubbelheid aan:
wat enerzijds als een grote ver-
worvenheid geldt, kan anderzijds
voelen als harteloosheid. Er is niet
één woord dat dat onbehagen zo
sterk uitdrukt als het 'opbergen'
van ouderen in een instelling. Al
koesteren steeds meer ouderen
hun onafhankelijkheid, en al zijn
veel tehuizen prettige, warme oor-
den - de vrees berust op dat ánde-
re sterven: de sociale dood. Als een
onbedoeld neveneffect van
medisch-wetenschappelijke voor-
uitgang geldt de wet: hoe hoger de
leeftijd, des te groter de kans
zowel verlaten te zijn door ver-
wanten en beminden als, uitein-
delijk, door de eigen identiteit zelf:
de bewoner van het lichaam die
zichzelf niet meer herkent.

Die bij uitstek westerse tragiek
voedt romantische voorstellingen
over de positie van ouderen in de
veronderstelde humane harmo-
nie van de Gemeinschaft-maat-
schappij, waarvan Afrikaanse lan-
den nog sporen dragen.

Oneerlijke voorstelling
"Het is een oneerlijke voorstelling
van zaken", zegt Sjaak van der
Geest (1942), hoogleraar medische
antropologie aan de Universiteit
van Amsterdam. Sinds begin jaren
zeventig doet hij onderzoek naar
de positie van ouderen in Ghana.
Het stelt hem in staat vergelijkin-
gen te maken met Nederlandse
ouderen en vanzelfsprekendhe-
den te ontrafelen. "Het stereotype
beeld is dat wat wij zijn kwijtge-
raakt, daar nog bestaat. In zekere
zin is dat zo. Als je jonge mensen
over ouderen hoort, beluister je
zelden afkeur. Dat komt mede
doordat in Ghana vaak drie gene-
raties in een huis wonen. Ze zitten
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dus dicht op elkaar."
In gesprekken met jongeren viel
het Van der Geest op dat ze met
eerbied over de levenswijze oude-
ren spraken. Alleen: hij zag hij het
nooit gebeuren. "Dat respect
wordt vooral met de mond bele-
den. In werkelijkheid, zo bleek na
veel doorvragen, zijn ook Ghanese
ouderen in een zeker isolement
terechtgekomen. Jongeren zijn
zelfstandiger geworden en zijn
juist niet geïnteresseerd in hun
kennis. De ouderen vinden dat
zeer pijnlijk."
Waarom dat zo is, hangt samen
met de betekenis van ouder-
dom in Ghana. Het woord voor
'oud worden' is in de Ghanese
'IWi-taal 'groeien'. Ouderen zou-
den dus wijzer, beschaafder en
'meer mens' moeten zijn dan jon-
gere generaties. De ouderdom
geldt als 'oogsttijd'. Wie echter
geen goede aanloop heeft geno-
men, laadt de verdenking op zich
geestelijke bagage te ontberen.
Veel ouderen trachten echter de
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schijn op te houden dat ze nog
midden in het leven staan, signa-
leerde Van der Geest. Conclusie:
"Het beeld dat ouderen elders ter
wereld méér respect genieten en
als wijzer worden gezien, verdient
nuancering."

Dat geldt ook voor de veronder-
stelde harteloosheid waarmee
Nederlanders met hun bejaarden
omgaan: "Zeker, er is veel een-

'De notie dat wij onze

ouderen opbergen klopt

niet'

zaamheid, maar van alle mensen
boven de vijfenzestig jaar woont
nog geen vijf procent in een
tehuis of instituut. De notie dat
wij ouderen opbergen klopt niet.
Velen van hen wonen zelfstandig,
en dat is vaak hun eigen keuze. Ze
willen hun kinderen niet tot last

zijn, dát is de attitude in onze cul-
tuur."

Sociaal isolement
Niettemin bevinden veel ouderen
zich in een sociaal isolement. Dat
heeft gevolgen voor de overdracht
van cultuur aan jongeren genera-
ties. Afgezien van de kennis en
ervaring die ze als sociale erfenis-
sen doorgeven, nemen sterven-
den hun geestelijk kapitaal mee
in het graf. Vooral in Ghana werd

dat duidelijk. Een oude man
vertelde schoorvoetend aan
Van der Geest dat hij het
betreurde niet meer door jon-
geren gehoord te worden. Zijn
wijsheid zou met hem sterven.

'Mijn hoofd is vol dingen, maar ik
neem ze mee', zei de man.
Verbannen zijn de oudere genera-
ties in de westerse cultuur niet,
maar wel gecategoriseerd als 'de
ouderen'. Simone de Beauvair
wees daar al in 1970 op in haar
studie De ouderdom. Toch is er op
gezette tijden nog aandacht voor



ouderen. In zijn NRC-columns
bezoekt Frits Abrahams nu en dan
'de oude man' in het tehuis. De
hoge leeftijd en de afstand tot
gehaaste moderniteit verschaffen
hem een intellectuele autoriteit.
Af en toe figureren ouderen of
ouderdom in romans: De cellojaren
van Bernlef, De moeder van Nicolien
van Voskuil en Het bejaardenoffen-
siefvan Chris van der Heijden.
Dat ouderen toch meestal over-
stemd worden door een brood-
dronken jongerencultuur, ligt ook
aan het zwijgen van de ouden
zelf. Van der Geest: "Velen hebben
het gevoel dat ze eigenlijk niet
meer zoveel te zeggen hebben,
omdat het leven zo snel gaat." Dat
is ook de kern van de studie
Waarom het leven sneller gaat als je
ouder wordt van psycholoog
Douwe Draaisma. 'Hoe ouder de
zandloper, hoe sneller hij loopt',
schrijft hij. Het verklaart
waarom veel ouderen voe-
len dat ze niet meer 'mee-
tellen' en, mede daardoor,
steeds meer in het verle-
den leven. En dat is vooral
in de afgelopen decennia
een probleem geworden,
meent Van der Geest.

Geraffineerde strategieën
"Jongeren kijken juist steeds meer
naar de toekomst. Over liefde,
trouwen de algemeen menselijke
omgang, daar kunnen ouderen
nog wel over meepraten. Maar
onderhuids wordt een onheuse
vergelijking gemaakt tussen de
jeugd van ouderen en de jeugd
van jongeren. Ouderen zeggen
dan vaak: wij hebben grotere ver-
diensten, want bij jullie gaat alles
vanzelf." Tot op zekere hoogte is
dat de wetmatige strijd tussen

jong en oud; maar een grotere
bedreiging voor het contact tus-
sen de generaties vormt de secu-
larisering.
"Een groot deel van de ouderen is
gelovig grootgebracht. Maar dat is
een dimensie die ze niet meer
kwijt kunnen bij andere genera-
ties. De waarden die voor hen
ontwijfelbaar en dierbaar waren,
zijn ontmanteld." Het vraagt een
grote sociale wendbaarheid om
enerzijds sociale relaties overeind
te houden en anderzijds het
'belangrijkste' te vermijden. Uit
promotieonderzoek van antropo-

loge Margaret von Faber komt naar
voren dat de ouderen 'geraffineer-
de strategieën' hebben ontwikkeld
om existentiële confrontaties uit
de weg te gaan. In de praktijk komt
dat vaak neer op zelfcensuur, zwij-
gen - paradoxaal genoeg juist uit
angst voor de stilte.
Veel kennis is in relatief korte tijd
echter simpelweg overbodig
geworden, ook in Ghana. In het
Afrika van vijftig jaar geleden
wisten de familieoudsten waar de
grenzen van het eigen grondge-
bied liepen: van deze steen tot die
boom. 'Respect' voor ouderen was
dus in het eigenbelang van jonge-
ren: ze moesten goed luisteren
naar de praktische wijsheden.
Maar 'abstracter' kennis is rele-
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van ter geworden. "Jonge Ghane-
zen willen vooruit in het leven; ze
willen weten hoe je Nederland
binnenkomt, hoe je met compu-
ters omgaat. Ook daarom neemt
het zogenaamde respect voor
ouderen af."
Ghanezen geven dat niet snel toe,
maar spreken wel afkeurend over
de Nederlandse ouderenzorg, weet
Van der Geest. "Ze zijn geschokt
over de plaats van ouderdom
in onze cultuur. Ik zeg dan
altijd: jou spreek ik over dertig
jaar nog wel, want de traditio-
nele Ghanese zorg voor oude-
ren is op zijn retour. Jongere gene-
raties trekken steeds vaker weg, op
zoek naar werk. Ook in Ghana zal
de tijd aanbreken dat er niemand
meer is die dag en nacht voor een
hulpbehoevende beschikbaar is."

Ethische hekserij
Zo bezien zouden wij westerlin -
gen minder moeten klagen over
onze ouderenzorg. "Het is toch
ongelooflijk hoeveel wij belasting-
betalers overhebben voor onze
ouderen? Ik heb eens een
Ghanees meegenomen naar een
verzorgingsinstituut. Hij was toch
wel met stomheid geslagen over
de enorme materiële én immate-
riële voorzieningen." Eigenlijk,
suggereert hij, is het een geïnsti-
tutionaliseerde vorm van respect.
"Ja, het is via de fiscus geregeld.
Maar je kunt onmogelijk zeggen
dat wij harteloos zijn."
En IS er dan een alternatief, vraagt
Van der Geest retorisch. In het
drukke westen is er alleen al geen
tijd om ouderen intensief te ver-
zorgen - als ze dat zelf al zouden
willen. "Een nog belangrijker ver-
schil met Ghana is dat mensen
hier ontzettend lang blijven leven.
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In Afrika heeft men minder 'last'
van mensen die nog jaren en
jaren voortleven. De meeste oude-
ren krijgen een longontsteking en
dan sterven ze. Als iemand ziek
wordt, kijken ze eerst in hun por-
temonnee en vragen zich af: zou
je wel in een oud iemand investe-
ren? Maar wij opereren nog men-
sen van 95 jaar. Dat noemen we

'In een vitalistische cultuur

is jong blijven de norm'

humaan, terwijl er in een ander
land nog niet eens vijf euro is om
een pasgeboren kind in leven te
houden."
Zulke 'ethische hekserij' kan Van
der Geest aangrijpen. Vooral
omdat hij er geen oplossing voor
heeft - hij behoort niet tot de
cynische school die meteen
'euthanasie' roept. "Dit zijn de
ongeplande gevolgen van onze
medische vooruitgang. We kun-
nen niet anders. Ons systeem is
zodanig dat artsen met heroïsche
middelen mensen in leven hou-
den. Dat lijkt het toppunt van
humaniteit, maar het is ook busin-
ess as usual." Als er al sprake is van
een onverholen jaloers kijken
naar Afrika, dan is het "omdat
mensen daar de kans krijgen
dood te gaan, terwijl sommige
ouderen hier niet aan hun einde
kunnen komen".

Nieuwe fricties
In 20ro zal Amsterdam zo'n
twaalfduizend multiculturele
ouderen herbergen, de eerste
generatie Thrkse, Marokkaanse en
Surinaamse ouderen. Van der

Geest verwacht nieuwe problemen
in de omgang tussen de genera-
ties. "Onder die bevolkingsgroepen
bestaat veel kritiek op de manier
waarop autochtonen met ouderen
omgaan. Ze suggereren dat ze zelf
in een liefdevolle verzorging zul-
len voorzien. Ik verwacht dat dat
niet het geval zal zijn." Hij verwijst
onder meer naar een onderzoek
waaruit blijkt dat veel Thrkse
kinderen 'bezwijken' onder de
autoriteit van hun ouders.
Wanneer die verzorging
behoeven, zullen ze alsnog
met hen breken. "Dan kun je

niet om een instelling heen."
Het 'multiculturele ouderendra-
ma' zal dus met veel eenzaamheid
gepaard gaan, voorspelt Van der
Geest. Daarom heeft hij een nogal
onorthodox experiment bedacht:
zet ouderen van verschillende
herkomst met tolken bij elkaar.
"De beste luisteraars van de wijs-
heid van ouderen zijn toch andere
ouderen. Ik ben ervan overtuigd
dat Nederlandse ouderen genoeg
affiniteit kunnen hebben met pak-
weg Marokkaanse ouderen. Er is
veel waarin ze verschillen, en dat
is leerzaam. Maar ze hebben
gemeen dat ze in een sobere en
religieuze maatschappij zijn opge-
groeid, waarover ze niet meer met
hun kinderen kunnen praten. Zo'n
uitwisseling zou dus goed zijn
voor hun zelfervaring."
Zo zou het Ghanese ideaal van
ouderdom-aIs-oogsttijd alsnog
een westerse betekenis kunnen
krijgen. Van der Geest verzucht dat
er niet veel animo voor zijn plan
bestaat, maar gelooft dat het een
probaat middel tegen de een-
zaamheid van de stervenden zou
zijn. Dreigend: "Want erger dan de
klinische dood is de sociale dood."



HUMANISTISCH VERBOND K
Brede Maatschappelijke Dialoog homoseksua-
liteit en religie, levensbeschouwing en ethiek
Het Humanistisch Verbond zal samen met COC
Nederland en St. Yoesuf en St. Islam en Burgerschap
de komende twee jaar werken aan een groot project:
'Brede Maatschappelijke Dialoog homoseksualiteit
en religie, levensbeschouwing en ethiek'.
Na een periode van groeiende acceptatie en emanci-
patie op het gebied van homoseksualiteit, doet zich
de laatste jaren een opleving voor van religieuze
bezwaren tegen het openlijk beleven door homosek-
suele mannen en lesbische vrouwen van hun
geaardheid. In humanistische kring zijn zelfbeschik-
king, verdraagzaamheid en verscheidenheid centrale
waarden. Persoonlijke ontplooiing hoort tot de fun-
damentele rechten van de mens en kan alleen gedij-
en als de vrijheid en de ruimte om het leven naar
eigen smaak in te kleuren maximaal is. Het Verbond
wil met het project iedereen die aan De Dialoog deel-
neemt uitnodigen om zorgvuldig uit te zoeken welke
kenmerkende waarden in de eigen religie of levens-
overtuiging vandaag de dag kunnen bijdragen aan
een veilige en vreedzame samenleving. Een samenle-
ving waarin de mensen ook op het gebied van seksu-
aliteit en relaties gestimuleerd worden om op verant-
woorde wijze hun leven vorm en inhoud te geven.
Duidelijkheid omtrent dergelijke ethische waarden

Word nu Lid

moet leiden tot een eigentijdser en respectvoller
normbesef. Hoe verschillend deze waarden wellicht
ook per religie of levensbeschouwing mogen zijn.

Het Verbond hoopt met het organiseren van publieke
debatten, humane weerbaarheidscursussen, maat-
jesprojecten, een bezinningsweekend en een extra
uitreiking van de Bemoei je d'r mee Prijs bij te dra-
gen aan de integratie, veiligheid en leefbaarheid in
een land van ingezetenen die allemaal hun eigen
vormen van intimiteit nodig hebben.
Meer informatie bij Yuonne Breuk, tel. 020 52 r 90 20 of
email info@humanistischuerbond.nl

Ex-minister Van Boxtel nieuwe voorzitter
Roger van Boxtel -in het vorige kabinet Minister voor
Grote Steden- en Integratiebeleid- zal op 2 novem-
ber op de Algemene Ledenvergadering van het
Humanistisch Verbond worden voorgedragen als de
nieuwe voorzitter. Van Boxtel heeft zich kandidaat
gesteld omdat hij "actief wil blijven" en zijn "steentje
wil bijdragen aan het realiseren van een humane,
sociaal betrokken samenleving. Een opdracht die
actueel is en inzet vraagt van velen, met welke reli-
gieuze of levensbeschouwelijke achtergrond ook."
Als de leden van het Verbond akkoord gaan, zal Van
Boxtel per maart 2003 de voorzittershamer hanteren.

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 toekomst!

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

Datum:

Voorletter(s) :

Woonplaats:

Geboortedatum:

M/V

o Ik word lid van het Humanistisch Verbond en betaal € _ per jaar." Als lid ontvang ik 6x per jaar het ledenblad Humus.

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

o Ik word donateur en ontvang 2X per jaar een acceptgiro en informatie over projecten en activiteiten.

,',de minimumcontributie is € 50,- perjaar, jongeren tot 27 jaar betalen €22,50, mensen met een minimuminkomen € 27,-

Stuurt u deze bon naar het Humanistisch Verbond, ta.v. afdeling publieksvoorlichting, Antwoordnummer 1°938, 1000 RA,
Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met (020) 521 9°9° ofkijken op onze website www.humanistischverbond.nl

•
Een vrijblijvende gift kunt u storten op Giro 151058,
waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank . Humanistisch Verbond
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"Ik zal nooit vergeten hoe ik op een ochtend bij een
mevrouw op bed kwam zitten. Ze was 99 jaar. Ik
sloeg mijn arm om haar heen en een kwartier lang
hebben we een goed gesprek gehad. Na afloop zei
ze met een Drents accent: 'Och kind, dat heb dat
olde hart zo neudig'. Hoeveel mensen die hier
wonen krijgen nog een arm om zich heen of een
kus van hun kinderen? Dat zijn er maar weinig
hoor!
Mensen zitten hier vrijwel de hele dag in een stoel
of liggen op bed. Hun wereld is zo klein. Daarom
vertel ik veel over mezelf, over mijn kinderen, wat
ik allemaal heb gedaan. Of over mijn eigen ouders
die ook oud zijn en met de nodige gebreken kam-
pen. Voor de bewoners zijn dat hele herkenbare
zaken.
Soms komen ze dan met raad of troost. Dat geeft
een gevoel van betrokkenheid. Je hebt elkaar nodig.
Een luisterend oor is voor mij net zo belangrijk als
voor hen. Dat zeg ik ook altijd na afloop. 'Fijn dat u
mijn verhaal hebt willen horen.' Het is voor de
mensen die hier wonen zo waardevol om iets voor
een ander te kunnen betekenen.

NOVEMBER de HUMANIST

Achter elke deur zit een verhaal. Als
mensen jou in hun wereld toe laten,
hoor je ook veel verdriet. Bijvoorbeeld

van vrouwen die in de oorlog hun man
verloren en uit pure noodzaak hertrouwden. Dan
hadden ze al twee of drie kinderen en kwamen er
nog eens drie of vier bij. En dat terwijl ze niet eens
van die man hielden.
Wat ik hier in die dertig jaar heb gezien en meege-
maakt, beschouw ik als een verrijking van mijn
leven. Je leert wat belangrijk is en wat niet. Maar ik
ben ook wel eens boos geweest. Ik heb wel eens
overwogen om een ingezonden brief te sturen naar
een krant. 'Mensen, leef toch niet zo gehaast!', zou
ik willen schrijven. Kom eens bij ons kijken. Ga
eens met een bewoner naar de stad, ga er eens mee
eten of wandelen. Er is hier zoveel behoefte aan
contact met de buitenwereld!
Zelf zou ik mijn oude dag het liefst in een commu-
ne willen doorbrengen waarin iedereen een eigen
taak heeft. De een zorgt 's ochtends voor het ont-
bijt, de ander brengt 's avonds een borreltje op bed.
Een grote gemeenschap die voor elkaar zorgt en
waarin mensen nog iets voor elkaar kunnen bete-
kenen. Dat lijkt me het mooiste."

Carotine Hanrath
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Ongelofelijk, nietwaar? Inderdaad.

Er zijn driehonderdzestigduizend Karels in ons land.

Dat zijn driehonderdzestigduizend mensen die ronduit vinden

dat het leven geen zin heeft. Individualisering leek lang een

groot goed, maar is een probleem geworden.

Omdat grote groepen mensen niet meer kunnen, mogen of

willen deelnemen aan deze maatschappij. Gewone mannen,

vrouwen en kinderen zitten daarbij. Die door bijvoorbeeld

ouderdom, handicaps, dak- of thuisloosheid, psychiatrische

problemen of het opgroeien in een probleemgezin sociaal

worden buitengesloten. Omdat individualisme kennelijk ook

desinteresse en onverdraagzaamheid met zich meebrengt.

Het 'ik' is gaan tellen. Niet het 'wij'.

Een voortdurende beweging naar beneden. Ongelofelijk.

Geloven is niet oordelen. Het is geloof hebben in de

wilskracht en het vermogen van gewone mensen.

Het Leger des Heils gelooft. En helpt. Door mensen als Karel

te steunen bij het zoeken naar de zin van het bestaan.

GELOOF JIJ DAT IEDEREEN DE ZIN VAN HET LEVEN ZIET?

Wij niet. Dat komt doordat wij dagelijks ervaren dat een grote

groep vaak jonge Nederlanders de zin van het leven niet

meer ziet. Gewone, verstandige mensen zijn het.

Mensen als Karel. Hij was 28, had een prachtig huis waarin

hij samenwoonde met zijn vriendin. Het was een

veelbelovende liefde en het leek een mooie toekomst.

Daar kwam op een simpele woensdagochtend een einde aan:

Karel kreeg een verkeersongeval. Met blijvende invaliditeit

tot gevolg. Na verloop van tijd kon zijn vriendin een leven

met hem niet meer volhouden. Hun woning was voor Karel

in zijn eentje niet meer betaalbaar. Hij verhuisde naar een

kleine flat. Het vertrek van zijn vriendin valt hem zwaar.

Karel is bang geworden anderen tot last te zijn,

bang dat ook zij hem zullen verlaten. Hij is nu eenendertig.

En alleen. De zin van het leven ontdekken?

Dat lukt hem al ruim drie jaar niet meer.

Hij wacht, omdat hij niet weet hoe het anders moet.

Door ze op te zoeken, met hen te praten en klusjes te doen.

Wij vinden overigens dat bezinning voor de rest van

Nederland helemaal geen kwaad kan. Want ook wanneer het

w I goed met je gaat, kan nadenken over je eigen bestaan

zinvol zijn. In de Bijbel bijvoorbeeld staan voorbeelden van

hoe je elkaar nieuwe kansen kunt geven. Door je eigen leven

inhoud te geven, geef je zin aan het leven in het algemeen.

En dat van onze samenleving in het bijzonder.

Karel is lid van onze maatschappij. Van dezelfde samenleving.

Zijn probleem is dus ons probleem. Dat geloven wij.

WIJ GELOVEN

Leger des Heils ¥ Spoordreef 10 ¥ 1315 GN Almere ¥Telefoon: 036 5398111 ¥Website: www.legerdesheils.nl ¥ E-mail: info@legerdesheils.nl ¥Giro: 37071

http://www.legerdesheils.nl
mailto:info@legerdesheils.nl


VERLICHT
Socrates in de hemel?*
Toen Jantje Marijnissen van de broeders op kostschool
hoorde dat ongedoopte zwarte kinderen in Afrika niet
in de hemel kwamen, vond hij dat vreeeeeselijk
onrechtvaardig. Wat Jan niet wist is dat Augustinus en
andere theologen geen gram rechtvaardiger waren.
Zelfs Socrates kon zich niet in de hemel bevinden, hoe
deugdzaam hij zich ook gedragen zou hebben.

Het ging in Marijnissens jeugd om de stuiptrek-
kingen van de Roomse doctrine die leerde dat
niet alleen de kinderen van ongelovigen naar hel
werden verwezen, maar ook die van de gelovigen
als die na hun eerste zucht (ongedoopt) stierven.
Bovendien gaven zij geen enkele hoop
aan voorbeeldig levende mensen die
aan het christendom geen boodschap
hadden. En aan hen die daarvan geen
weet kónden hebben. Het waren tij-
den waarin kerkleiders de doodsangst
exploiteerden en het Laatste Oordeel
een verplicht tafereel in de
kerk was. In de 1Sde eeuw
werden deze opvattingen aan
de kaak gesteld. Waren, zo
vroeg men zich toen af, de
brave en wijze, maar niet-
christelijke Belisarius en
Socrates nu wel of niet in de
hemel opgenomen? De Franse
schrijver Marrnontel meende van wel!

Belisarius, de hoofdpersoon in een van zijn boe-
ken, was een voortreffelijk Romeins legeraan -
voerder geweest. Ten onrechte beschuldigd van
hoogverraad, in de gevangenis opgesloten, blind
geworden, tenslotte vrijgelaten, zwierf hij rond.
Bedelend, wijze levenslessen ten beste gevend.
Over gewetensvrijheid, verdraagzaamheid. En ...
dat ethiek universeel was; niet alleen gebonden
religie. Redenen voor Marrnontel aan te nemen
dat Belisarius tot de hemel was toegelaten.
Gruwelen voor de orthodoxe katholieke theolo-
gen verbonden aan de Sorbonne.

In Nederland spitste de discussie zich, naar aan-
leiding van Marmontels boek, toe op Socrates.

de HUMANIST NOVEMBER 2002

Hier waren het gereformeerde theologen die de
degens kruisten met vrijzinnige. Volgens de
orthodoxe Hofstede was het uitgesloten dat
Socrates, die hij bovendien van sodomie beschul-
digde, zich in de hemel bevond. Nozeman was
het volstrekt met hem oneens. Socrates was toch
zo deugdzaam geweest. .. Eigenlijk gingen deze
polemieken over de humanisering en de demo-
cratisering van onze samenleving die door de
eerste Nederlandse volksvergadering(1796) in de
Staatsregeling zouden worden verankerd.

Dat de R.K.Kerk in De Nieuwe Kathechismus (1966)
zou verkondigen dat 'Christus voor
allen geboren en gestorven is en dat
niemand verloren gaat, tenzij door
persoonlijke zonden', zou Nozeman
deugd hebben gedaan. Evenals de ver-
klaring van Johannes Paulus II uit 1999
dat hemel en hel metaforen zijn. Ja,

dat de hemel niet ergens ver
weg achter de wolken moet
worden gedacht en ook de hel
niet letterlijk te nemen is. Ook
die visie zouden verlichte den-
kers met applaus hebben
begroet. Evenals de afwijzing
van allerlei dogma's door de van

huis uit gereformeerde theoloog
Kuitert. Maar dat de uitvaartdienst van prins
Claus, maatschappelijk geëngageerd en wars van
dogmatiek - verbonden aan het, volgens de gere-
formeerde traditie begenadigde Huis van Oranje -
door Huub Oosterhuis (priester) en Carel Ter
Linden (dominee) geleid zou worden, had hen
misschien wel het meest opgewonden. Theologen
die bekend staan als twijfelaars aan hemel en hel.
Voor orthodoxen was dat een 'klap in het gezicht'.
Voor humanisten een nieuw bewijs dat gods-
dienst en theologie mensenwerk zijn. Het speel-
veld van brood etende profeten. De kleine Jan was
hen voorgegaan.

André de Bruin

• Ernestine van der Wal, Socrates in de hemel? Een achttien-
de-eeuwse polemiek (-) (Hilversum 2000)
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De Stichting Steunfonds Humanisme is een werkstichting van het Humanistisch
Verbond. Het Humanistisch Verbond zet zich in voor een humane, tolerante
samenleving. Informatie: (020) 5219000 of via onderstaande bon.
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dan nalatigheid
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2. Narrativiteit
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Fantasie-islam (2)
Wat is eigenlijk het verschil tussen wat men
noemt een 'liberale moslim' en een fundamen-
talist? Dat is dat de eerste het partijprogramma
van de PvdA in de Koran leest en de tweede de
sharia. Maar vanuit het perspectief van iemand
die de moraal wil reinigen van religieuze
bevoogding, de ware humanist, maakt dat niet
zoveel uit.

Alphons van Dijk (zie: Repliek,
pag. 56) gaat niet in op het citaat
dat ik van Zayd heb aangehaald.
Hij voert aan dat ik "wat minder
kennis heb" van de islam. Dat ik
tegenover een geëngageerd
geleerde respect moet betonen.
Kortom, ik moet mij inhouden
tegenover de grote geleerde Zayd.

Merkwaardig genoeg is
Van Dijk door zijn eigen
argumenten niet over-
tuigd want hij zegt ook
dat verwijzingen naar de
geleerdheid van iemand
"geen echt argument" zijn.
Nee, inderdaad. Dan zou ik
ter onderbouwing van mijn visie ook wel kun-
nen zeggen dat ik een heuse professor ben, net
als Zayd. Bovendien is Zayd aan het hobbyen
op een terrein waar hij niets vanaf weet: dat
van de filosofie. Hij doet verstrekkende uitspra-
ken over de fundering van de moraal en die ligt
volgens hem in de godsdienst (zij het een lieve,
vrijzinnige godsdienst - die van de islam in zijn
eigen, hoogstpersoonlijke fantasievoorstelling).

Van Dijk is zo naïef te denken dat deze fanta-
sieën met 'islamkunde' te maken hebben, maar
dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Ik zou
het niet in mijn hoofd halen Zayd, Leemhuis of
Brugman tegen te spreken over een vertaling
uit het Arabisch - een taal die ik niet beheers.
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Of met hen in discussie te gaan over de
authenticiteit van de hadith. Daar heb ik 'wat
minder kennis' van. Maar waar ik wel wat over
heb nagedacht en over heb gelezen, is over de
verhouding van moraal en godsdienst, zoals
blijkt uit hoofdstuk drie van mijn boek Moderne
Papoea's'. En mijn standpunt is dat moraal niet
kan worden gelegitimeerd met een beroep op

godsdienst.
Dat is overigens niet mijn
hoogstpersoonlijke opvatting,
maar, zoals Van Dijk kan weten,
de bijdrage van het humanisme
aan de Europese cultuurgeschie-
denis. Humanisme is niet een
soort gedogende houding tegen-
over allerlei onzin. Het is ook
niet respect voor allerlei dom-

heid. Het is respect voor
de waarheid en de dure
plicht die aan het licht te
brengen, zo goed als in je
vermogen ligt.

Tot slot nog dit. Als het
over de islam gaat zou ik
Van Dijk willen aanraden

eens te luisteren naar ervaringsdeskundigen
als Hafid Bouazza, Ayaan Hirsi Ali en naar
Afshin Ellian en niet telkens die politiek cor-
recte vrijzinnigen op te voeren als Zayd of de
ook zo schattige mensenrechten-moslim die de
Van Praagprijs heeft gekregen. De volgende
Van Praagrijs eindelijk eens voor echte huma-
nisten als Ayaan Hirsi Ali of Afshin Ellian.

* Paul Cliteur, Moderne Papoes's, Dilemma's van een
multiculturele samenleving, Amsterdam 2002



worden vermoord. Hij werd
immers ook gezocht door de
Braziliaanse politie. Mijn zoon
hield ik steeds bij me, uit angst dat
militairen hem mee zouden
nemen en martelen om mij aan
het praten te krijgen.

Sandra Langendijk

•

"Vanaf de jaren zestig speelde
binnen de Chileense maatschap-
pij op alle fronten de discussie
over de vraag hoe de maatschappij
te verbeteren. En de tweede vraag
was dan: met of zonder wapens. Ik
studeerde in de jaren zeventig
journalistiek aan de Universiteit
van Chili in Santiago en was ook
lid van een linkse marxistisch-
leninistische partij. Ik was jong,
idealistisch en militant. De soci-
aal-democratische regering van
Salvador Allende zocht het ant-
woord in de dialoog. Wij geloofden
niet dat uitsluitend via verkiezin-
gen de maatschappij te verande-
ren was.
Mijn man was een vluchteling uit
Brazilië, waar hij guerrillastrijder
was. Hij was lid van dezelfde par-
tij als ik. We trouwden op mijn
zeventiende.

Staatsgreep van Pinoehet
Maanden voorafgaande aan de
staatsgreep van Pinochet hadden
we het voorgevoel dat er iets stond
te gebeuren. Op een ochtend wer-
den we om vijf uur gebeld door
een vriend die vertelde dat er een

staatsgreep gaande was. Santiago
was die dagen één grote chaos. Het
partijkader gaf mij de opdracht uit
te zoeken waar vermiste partijle-
den zich bevonden. Het voetbal-
en basketbalstadion waren veran-
derd in concentratiekampen. Door
naar buiten gesmokkelde briefjes
kwamen we er achter dat mensen
er vreselijk gemarteld werden. Wij
probeerden de namen te achterha-

Vluchtelingen in

Nederland. Wie zijn zij?

Een serie portretten

van 'geslaagde'

azielzoekers

len van degenen die dat deden of
de opdrachten gaven. Niet alleen
voor de partij, maar ook om door
te geven aan solidariteitsbewegin-
gen over de hele wereld. Mijn posi-
tie was heel dubbel. Naast mijn
werk als militant moest ik ook
mijn man beschermen, want als
hij werd opgepakt zou hij zeker

Verraad
Het waren de buren die ons ver-
raadden. De partij zei dat de enige
veilige plek voor ons in Santiago
het bureau van de UNHCR was, de
organisatie van de Verenigde
Naties voor vluchtelingen. De
commissaris bracht ons onder in
een vluchtelingenkamp, waar we
twee maanden bleven. Nog altijd
dachten we dat de situatie in Chili
tijdelijk zou zijn. Dat er groot ver-
zet zou uitbreken, waar wij dan op
konden inhaken. Maar in het
kamp werd gezegd: 'Jullie zijn
bekend bij de militairen. Jullie
enige kans op overleving is Chili te
verlaten als banneling.'
Nederland was bereid twintig
Chileense gezinnen op te vangen.
In januari 1974 zag ik mijn familie
voor het laatst. Door militairen
begeleid werden we op het vlieg-
tuig gezet, ondertussen gestompt,
geslagen en uitgescholden.
Doods-bang waren we. Ik hield
mezelf op de been door te dromen
dat er nog een kans was om ooit
terug te keren naar mijn familie.

Geen weg terug
In Nederland werden we warm
onthaald. Een regeringsvertegen-
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woordiger zei dat Nederland
ons tweede moederland zou
zijn. Toen pas drong het tot
me door dat er geen weg
terug was. Ik schrok ontzettend.
Hoe durfde deze man mij te zeg-
gen dat Nederland mijn moeder-
land was! Geen enkel ander land
dan Chili kan dat ooit zijn, dacht ik
toen.
In Nederland stortte ik mij
onmiddellijk op twee projecten:
solidariteitsgroepen voor Chili
oprichten en Nederlands leren. Ik
ging met andere Chilenen het hele
land door om te spreken voor
mensen en contacten te leggen.
Aan de Universiteit van Amster-
dam ging ik Spaanse taal- en let-
terkunde studeren. Daarna ben ik
in 1983 de sociale academie gaan
doen. Via een stage kon ik naar
Nicaragua, waar ik in wijken maat-
schappelijk opbouwwerk heb
gedaan voor gevluchte vrouwen
uit El Salvador. Na mijn studie
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kreeg ik een uitnodiging van de
Sandinistische regering in Nica-
ragua om ontwikkelingshulppro-
jecten te gaan begeleiden voor het
ministerie van Waterstaat. Mijn
man en ik waren inmiddels uit
elkaar en ik besloot de baan te
accepteren. Begin jaren negentig
kwam er een nieuwe regering en
de projecten werden stopgezet. Ik
besloot met mijn kinderen terug te
keren naar Nederland.

Veranderd Nederland
Ik trof daar een andere maat-
schappij aan. Er was een economi-
sche crisis, de sfeer van solidariteit
was verdwenen. De werkloosheid
was groot, vooral onder allochto-
nen. Na twee jaar vond ik pas werk
via een banenpool bij een project
voor Marokkaanse jongeren. In

1995 werd ik aangenomen
als consulent Vluchtelingen-
organisaties voor SOAA,
Stichting Ondersteuning

Allochtonenwerk Amsterdam.
Later is deze functie uitgebreid tot
coördinatrice van het Platform
vI uch telingenzelforganisa ties
Amsterdam. Mijn taak is vluchte-
lingengroepen te begeleiden en
hen te helpen zichzelf te organise-
ren en zich te ontwikkelen als
groep. Maar ook vertaal ik geluiden
uit vluchtelingenorganisaties in
beleidsadviezen voor de gemeente
Amsterdam.

We organiseren projecten voor
specifieke groepen vluchtelingen,
en we hebben studiedagen geor-
ganiseerd voor ama's (minderjari-
ge asielzoekers), vluchtelingen-
vrouwen en kinderen van vluchte-
lingen. Ook zit ik sinds 1996 in de
adviesraad voor vluchtelingen uit
China en Pakistan (VluChiPa).



Eerst als lid en nu als interim
bestuursvoorzitter.

Ik ben goed in dit werk. Ik ken de
problemen en snap vluchtelingen
omdat ik weet wat ze hebben mee-
gemaakt. Ik ben het niet eens met
de kritiek op nieuwkomers dat ze
onvoldoende zouden integreren.
Integratie komt van twee kanten:
de kant die integreert en de
kant die accepteert dat
iemand de taal kan leren en
gebruiken, maar nooit pre-
cies als een Nederlander zal
zijn. Realiseer je dat vluchte-
lingen niet uit een oerwoud
komen. Betuttelen hoeft niet.

De meeste vluchtelingen doen hun
best om te integreren en de taal te
leren. In het land waar ze vandaan
komen bestaat zoiets als de sociale
dienst niet eens, dus ze verwach-
ten echt niet dat die hier is. Ze zijn
alleen bekend met de regel: niet
werken is niet eten. Maar diploma-
's behaald in andere landen wor-
den vrijwel altijd beschouwd als

minder goed. Dat demotiveert als
je een professional bent.
In 1989 trad er een democratische
regering aan in Chili. Sindsdien
probeert Chili af te rekenen met
de misdaden begaan in de tijd van
Pinochet. Het is vreselijk dat
recent in hoger beroep Pinochets
betrokkenheid bij de 'Karavaan
des doods' is afgewezen. Maar het

'Vluchtelingen komen niet uit

een oerwoud.'

is nog niet afgelopen: er lopen nog
meer zaken tegen hem.
Sinds 1989 mogen ballingen -
druppelsgewijs - Chili weer in.
Afgelopen december en januari
ben ik samen met mijn twee
zoons teruggegaan. Ik heb er zo
lang naar verlangd Chili weer
terug te zien: mijn familie, de
plekken uit mijn jeugd, maar ik
was ook bang voor wat ik zou aan-
treffen. Ik ben gegaan omdat ik

mijn leven als vluchteling wilde
afronden. Veel plekken kende ik
niet meer terug. In ons familiehuis
wonen nu vreemden. In de fami-
liegraven lagen vele ooms en tan-
tes en mijn ouders. Het was net of
er een stuk uit me was weggerukt
zonder dat ik daar zelf bij was
geweest. Pas toen ik het mijn
eigen ogen zag, voelde ik de pijn

van het verlies en het gemis
om alle hoogte- en diepte-
punten van het leven die ik
niet heb kunnen delen met
mijn familie. Maar mijn
oude dag slijten in Chili, dat
wil ik niet. Mijn kinderen zijn

hier opgegroeid en zij zijn mijn
enige directe familieleden die nog
in leven zijn. Met hen wil ik oud
worden. Nederland is dus toch
mijn tweede moederland gewor-
den."

Aanscherping uitvoering vreemdelingenbeleid

Een strengere selectie in de aanmeldcentra moet lei-
den tot minder asielzoekers die worden toegelaten
tot de asielprocedure. Het kabinet-Balkenende wilde
de instroom van asielaanvragen door vluchtelingen
vanaf 2003 terugbrengen tot 18.000 per jaar. Ter ver-
gelijking: in 1999 en 2000 was de instroom respec-
tievelijk 39.299 en 43.895 per jaar. Via identificatie-
methoden als vingerafdrukken of irisscans zou de
problematiek van de ongedocumenteerden worden
aangepakt. Het driejarenbeleid staat ook op de
tocht. Hierdoor krijgen asielzoekers die na drie jaar
asielprocedure nog steeds geen duidelijkheid heb-
ben, zouden recht krijgen op een permanente ver-

blijfsvergunning of een tijdelijke verblijfsvergun-
ning. De regeling rond de gefinancierde rechtsbij-
stand wordt ook aangepast, om onnodig procederen
tegen te gaan. Dat betekent dat asielzoekers die in
beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter niet
meer automatisch een advocaat krijgen. Tenslotte
was het de bedoeling van minister Nawijn om de tij-
delijke verblijfsvergunning te verlengen van drie
naar vijf jaar. Dat betekent dat gedurende een lan-
gere tijd dan thans het geval is, deze vergunning kan
worden ingetrokken, bijvoorbeeld als de grond voor
verlening is komen te vervallen.
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'Volgens de ober is mij
de Nobelprijs toegekend'
"De banden voelen met de aarde, genegenheid voor

enkele mensen, weten dat er altijd een plaats te vin-

den is, waar het hart zijn akkoord kan vinden. Dat

geeft aan het menselijk leven vastheid". Citaat van

een bijzondere schrijver, journalist en filosoof op een

kalender van het Humanistisch Verbond uit 1971.

Zijn werk wordt gekenmerkt door een 'ja' voor het

leven en een 'nee' tegen alles dat het leven ver-

woest.

Op 17-jarige leeftijd, begin jaren dertig, werd hij ern-

stig ziek. Tuberculose. Na een verblijf in het zieken-

huis kwam hij bij een oom en een tante, waar hij

voor het eerst in zijn leven een eigen kamer en goed

eten en drinken kreeg. Daarnaast hadden zij een

grote verzameling boeken, waar de lyceum-leerling

zijn hart aan kon op halen. Opgegroeid in een onge-

letterde omgeving ging er een wereld voor hem

open. Dankzij zijn onderwijzer Louis Germain, kreeg

hij de kans door te leren.

Op het lyceum raakte hij onder de indruk van de filo-

sofielessen van Jean Grenier, de 2e leraar die een rol

in zijn leven zou spelen. Vanwege de t.b.c. werd hij

niet toegelaten tot de universiteit. Hij werkte aan

een meteorologisch instituut, maar wilde schrijver

worden. De literatuur was voor hem meer dan een

manier om ideeën uit te drukken, hij wilde proberen

zich een samenhangende visie op de wereld en de

plaats van de mens daarin te vormen. In mei 1937

verscheen zijn eerste boek in een oplage van 350

exemplaren.

In de periode 1938-1940 schreef hij drie werken -

door hem drie 'absurdes' genoemd, een toneelstuk,

de roman ... en een essay, dat met een beroemde

passage begint: 'De filosofie kent maar één werkelijk

serieus probleem: de zelfmoord'.

Een bezoek aan Nederland in 1954 resulteerde in een

korte roman.
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Tijdens een lunch met een Amerikaanse vriendin in

een restaurant in Parijs, kwam een ober de schrijver

vertellen dat bij de nieuwsberichten was gemeld, dat

hem de Nobelprijs voor literatuur was toegekend. Hij

was de jongste Franse schrijver die deze prestigieuze

prijs kreeg.

Hij kreeg de prijs 'voor zijn belangrijk literair werk,

waarin hij met scherpzinnige ernst de problemen van

het menselijk geweten in onze tijd belicht'.

In zijn dankwoord in Stockholm zei hij onder andere:

"De ware kunstenaars gaan nergens geringschattend

aan voorbij; ze verplichten zich te begrijpen in plaats

van te vonnissen."

Begin 1960 kwam hij bij een auto-ongeval om het

leven, een dood, die hij zelf ooit als de meest stomp-

zinnige manier om dood te gaan had omschreven.

Wie was deze schrijver, die in zijn werk morele dilem-

ma's beschreef?

Hilde van Vlaanderen

Uw oplossing (de naam van deze denker/schrijver) ont-
vangen wij graag uiterlijk op 1 december 2002 per
post, fax of e-mail.
Redactie de Humanist, de DoorDenker,
Postbus 257, 1000 AG Amsterdam. Fax 020-330 80 40.
E-mail: redactie@humanist.nl
Vermeld duidelijk uw naam en adres. Onder de fout-
loze oplossingen wordt op 2 december een boeken-
bon van 25 euro verloot.
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Het wonder
Eduard Bomhoff, mijn favoriete minister uit het kabi-

net-Balkenende, is weg! Gevallen. En niet alleen dat.

Bommen Eduard was ook nog een van de belangrijkste

veroorzakers van die val. En dus ook van zijn eigen val.

Natuurlijk. Alleen Bomhoff zelf kon Bomhoff laten val-

len. De anderen waren daar te onbenullig voor.

Ik mocht altijd graag naar hem kijken, want hij gedroeg

zich als een professor van de oude stempel. Hij straalde

gezag uit. Hij was iemand die je niet durfde tegen te

spreken. Dat deed je niet, maar deed je het toch dan

kon je een uitbrander verwachten

over zo veel domheid.

Hoewel er nog andere professoren

in zaten, was Bomhoff de intellectu-

eel van het kabinet. Hij citeert graag

de klassieken en andere wijsgeren.

Hij vindt zichzelf een belangrijk

denker en een belangrijk econoom.

Anderen zijn geneigd hem arrogant

te vinden, maar dat zegt niets. De

omgeving van interesante mensen

is altijd geneigd de interes-

sante man arrogant te vin-

den. Oninteressante mensen

zijn zelden arrogant. Bomhoff

schreef columns in NRC-

Handelsblad, die een stuk

interessanter waren dan de

columns van Pim Fortuyn in

Elsevier. Als hoogleraar heeft Bomhoff verschillende ori-

ginele ideeën naar voren gebracht.

Maar het zat Bomhoff in deze winderige wereld niet

altijd mee. Hij is econoom, maar hij werd geen minister

van Economische Zaken. Dat departement wordt bezet

door zijn LPF-partijgenoot Herman Heinsbroek. Voordat

Heinsbroek minister werd, heeft hij zich nog nooit op

enigerlei wijze over enig economische probleem uitge-

laten. Logisch dat Bomhoff op Heinsbroek neerkeek en

voornamelijk ruzie met hem maakte. Niet eens zo diep

in zijn hart vond Bomhoff zijn ongeschoren collega in

zijn dikke Bentley maar een parvenu. Maar door die

parvenu zat er voor Bomhoff zelf niet meer in dan

Volksgezondheid. Een goedmakertje in de vorm van het

MAX PAM

vice-premierschap wilde Bomhoff zeker niet aan die

parvenu afstaan. Resultaat: dag kabinet, dag

Heinsbroek. Dag Bomhoff!

En nooit meer dat marmeren professorengezicht,

omstuwd door camera's.

Schopenhauer heeft eens gezegd dat aan arrogantie

altijd een gevoel van miskenning ten grondslag ligt, en

dat lijkt bij Bomhoff wel het geval. Door zijn val moest

ik terugdenken aan de polemiek die Bomhoff een jaar

geleden voerde met de filosoof prof.

Herman Philipse. Aanleiding voor

deze polemiek was een opmerking

van de bekende dominee Nico ter

Linden. Ter Linden had het stand-

punt ingenomen dat wij de opstan-

ding van Jezus niet letterlijk

moesten nemen, maar dat wij er

een metaforische betekenis aan

moeten geven. Dat schoot Bomhoff

totaal in het verkeerde keelgat. Hij

schreef een felle column in

NRC-Handelsblad, waarin hij

de dominee verweet het

christelijk geloof te verkwan-

selen tot 'het niveau van een

psychisch advies: wees

aardig voor elkaar, heb iets

over voor de medemens, en

vergeet die sympathieke Jezus niet'. Maar volgens

Bomhoff 'is God veel groter dan dat. Oneindig veel

meer'.

Omdat Nederland een theologisch land is, was nu de

lont in het kruidvat gestoken. De eerste die reageerde

was Herman Philipse, de auteur van het Atheïstisch

Manifest. Volgens Philip se is er buiten de Bijbel geen

enkele historische aanwijzing dat Jezus inderdaad uit

de dood is opgestaan. Wie de Bijbel in dit opzicht letter-

lijk neemt, gelooft dus in wonderen, en wie in wonde-

ren gelooft, staat niets in de weg om te geloven dat zich

ook heden ten dage nog wonderen voordoen. Zo

iemand zou best kunnen geloven dat prins Claus mor-

gen weer opstaat.
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'Zo iemand zou best

kunnen geloven dat

prins Claus morgen

weer opstaat'

In zijn plaaglust maakte Philipse de naïeve bijbelexege-

se van Bomhoff een tikje belachelijk door te schrijven:

'Het is jammer voor Bomhoff dat hij niet werkt aan een

echte universiteit'. Dat was van de Leidse hoogleraar

natuurlijk een schop tegen het zere been, want Bomhoff

is professor op Nyenrode, het opleidingsinstituut voor

diplomaten en hoge ambtenaren. Bomhoff reageerde

vreselijk boos en sprak op zijn beurt van 'de Leidse bek',

dit alles natuurlijk tot groot vermaak van de lezers van

NRC-Handelsblad. Nog vele anderen hebben zich met

de hooggeleerde ruzie bemoeid, onder wie Maarten 't

Hart. Op de EO-radio hebben Bomhoff en Philipse nog

de dekens gekruist, een historische gebeurtenis waar-

van ik luisterend in mijn de auto kennis heb mogen

nemen. Het was nog heel lang onrustig op de snelweg.

Wie een jaar na dato al die stukken

en ingezonden brieven nog eens

herleest, kan eigenlijk niet tot een

andere conclusie komen dan dat

Bomhoff het pleit heeft verloren.

Op historische gronden valt niet

aannemelijk te maken dat Jezus

daadwerkelijk uit zijn graf is opge-

staan, zoals de eerste fysicus nog

moet opstaan die kan uitleggen hoe

men water in wijn kan veranderen. Toch wil ik, juist als

atheïst, een goed woordje doen voor de opvattingen van

Bomhoff.

Door een of andere reden die ik niet ken - het ontbre-

ken van een gen? - heb ik geen religieuze gevoelens. Ik

beschouw dat niet als een gemis of een defect, maar

eerder als een zegen, die een correct beeld van de wer-

kelijkheid minder in de weg staat. Niettemin heb ik mij

vaak dit afgevraagd: stel dat ik wel gelovig zou zijn,

waartoe zou ik me dan meer thuis voelen: Tot de ortho-

doxen of tot de liberalen? Tot de conservatieven of tot

de vrijzinnigen?

Voor mij is het antwoord duidelijk: als ik gelovig zou

zijn, zou ik er beslist een orthodoxe levenswijze op na

houden. Ik zal uitleggen waarom.

De joodse spijswetten bijvoorbeeld zijn opgesteld in een

tijd dat men van hygiëne en biologie weinig wist. Paling

mag je niet eten, want dat is een ongeschubde vis. Dat

paling wel degelijk schubben heeft, zoals men later ont-

dekte, heeft geen enkele invloed gehad op de spijswet-

ten. Varkensvlees mag je als jood ook niet eten.

Niemand begrijpt precies waarom. Bij verschillende

Chinese stammen ligt het precies andersom. Daar mag

je geen rundvlees eten, maar juist weer wel varkens-

vlees. Wat verboden wordt lijkt van minder belang.

Belangrijker is het dat er überhaupt iets verboden

wordt.

Een ander voorbeeld: besnijdenis bij jongetjes dient,

evenals die bij meisjes, geen enkel rationeel belang. Het

is niet hygiënischer. U gelooft toch echt niet dat de

voorhuid weg moet, omdat er destijds korreltjes

woestijnzand tussen konden komen. Besneden kinde-

ren huilen meer en zijn in het begin iets meer vatbaar

voor infecties, laat u niets anders wijs maken. Het gaat

bij het besnijden uitsluitend om het ritueel. Het gaat er

om de God of de goden goed

te stemmen. De handelin-

gen die daarbij verricht die-

nen te worden, gaan het

rationele menselijke ver-

stand te boven. Het heeft

geen enkele zin om ons af

te vragen waarom God het

zo heeft gewild. Uiteindelijk

kunnen wij dat niet begrij-

pen. Wij dienen al die rituelen eenvoudig als een ortho-
praxis uit te voeren.

Rituelen vormen de kern van het geloof en daarom zie

ik niets in een geseculariseerde godsdienst zonder ritu-

elen. Wie de godsdienst seculariseert kan de godsdienst

net zo goed afschaffen, daar heeft Bomhoff volkomen

gelijk in. Als ik een gelovige jood was, zou ik nooit een

heerlijk karbonaadje eten, nooit paling, nooit oesters,

en ik zou mijn zoon tot huilens toe laten besnijden. Als

ik katholiek was, geloofde ik onvoorwaardelijk in de

paus en kocht ik nooit kapotjes. Als ik gereformeerd

was, zou ik mijn vrouw zwarte kousen geven. Als ik

islamiet was, dwong ik mijn vrouw tot het dragen van

een sluier en blies ik de 1\vin Towers op. Als ik in tran-

scendente-meditatie was, zou ik alles doen om van de

grond te hoppen. Als ik in Bomhoffwas, vond ik domi-

nee Ter Linden ook een charlatan. Als ik Bomhoff was

zou ik hard zijn gevallen.

Nog een geluk dat ik dat allemaal niet ben.
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Opvallend is het aantal poseurs
onder de columnisten. Pim For-
tuyn, Leon de Winter, Sylvain
Ephimenco, om er enkelen te noe-
men. Opvallend maar niet onver-
klaarbaar. De column is bij uitstek
het wapen van de poseur in zijn
strijd om erkenning. Hoewel ze in
uiteenlopende gradaties en soor-
ten voorkomen hebben de poseurs
onder de columnisten één ding
gemeen: na verloop van tijd gaan
ze in hun eigen geconstrueerde
waarheid geloven. Als vanzelf valt
hij (of zij) automatisch terug op
een pose. Z'n woorden zijn een
schreeuw om aandacht. Hij wil
behagen om bewonderd te wor-
den. De opinie an sich interesseert
hem niet, alleen het effect dat ze
teweegbrengt. En omdat in een
massamaatschappij gedachten
niet de ultieme impact opleveren,
zet hij sentimenten in: het sim-
plistische vooroordeel tegen het
complexe oordeel, de impuls tegen
de bezinning, de verholen sug-
gestie tegen de beargumenteerde
gedachte. Hij is de man van de
soundbite, zijn wereld is eendimen-
sionaal, even overzichtelijk als een
stripboek. De columnist is als een
standup comedian, een hit en runfi-

Stan van Houcke

guur, die met de snelheid van een
tasjesdief te werk gaat. Daarbij
moet hij als broodschrijver telkens
weer een mening over van alles en
nog wat ophoesten, hetgeen auto-
matisch leidt tot een inflatie van
meningen. Om dit te verdoezelen
moet elke opinie de kracht van een
donderslag krijgen. De minder
bekwame columnist pompt zijn
vruchteloze woorden op tot ze als
reusachtige ballonnen boven hem
zweven en met hem aan de haal
gaan. Hij gebruikt de taal niet om
inzicht te verschaffen maar om
te heersen, om te straffen, om

'De columnist is

als een hit en

runfiguur, die met

de snelheid van een

tasjesdief te werk

gaat'

iemand in een hoek te dwingen en
verbaal af te ranselen. Hij dicht de
ander alle denkbare gruwelijk-
heden toe om zelf buiten schot
te blijven. Hoe zwarter de ander

wordt afgeschilderd, des te on-
schuldiger lijkt hij. De column is
voor hem een techniek, een foefje,
een suikerspin van woorden; na
vijf minuten is het op en weg, de
consument met plakkerige han-
den achterlatend. Het lijkt alle-
maal echt, maar is het niet. De
woorden zijn te hol, de begrippen
potsierlijk, de zinnen drijven in
een niet doorleefde werkelijkheid.
In zijn hang een maximaal effect
te bereiken, vervalt de poseur on-
der de columnisten onherroepelijk
in pathetiek. Hij uit zich in steeds
heftigere bewoordingen, zijn toon
wordt geëxalteerd, zijn opinies
grotesk. Meningen worden door
hem uitgemolken en verder aan-
gescherpt tot ze een karikatuur
van de werkelijkheid zijn gewor-
den.

1\vee gescheiden werelden
Een jaar voor zijn dood wees de
auteur Frans Kellendonk me op
een ander fenomeen: 'Het gruwe-
lijke is: zodra je iets opschrijft, ver-
hardt het. Het gevaar is dat je er
dan ook in gaat geloven, dat de
dingen zijn zoals je zegt dat ze
zijn. Wat je moet behouden is een
scepsis, een vrijheid, het gevoel
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van de ongrijpbaarheid van alles.
Dat vereist een geweldige krachts-
inspanning.' Maar juist aan die
scepsis ontbreekt het de poseur
onder de columnisten, zijn stukje
zou het niet verdragen, het zou
dan te duidelijk worden dat er
wartaal staat, wat bij closereading
al snel blijkt. De columnist en de
schrijver leven in twee gescheiden
werelden. Voor een auteur vormt
de taal een moreel criterium, hij
heeft niets anders. Hij weet dat,
zoals de satiricus Karl Kraus
schreef, 'Taal de moeder [is] van
de gedachte, niet haar dienst-
meid.' Die wetenschap ontgaat de
genoemde columnisten. Voor hen
zijn de woorden zelf inhoudsloos
geworden, ze hebben slechts pro-
pagandistische waarde en kunnen
derhalve als dodelijk gif werken.

Tekenend voor het tweede garni-
tuur columnisten is dat ze niet in
staat is om in 500 of raoo woorden
een gefundeerde gedachte te for-
muleren. Een sprekend voorbeeld
is Sylvain Ephimenco, die bijna
dagelijks een mening moet fabri-
ceren. Na I I september hing hij
zijn Amerikaanse vlag halfstok,
zette zich achter zijn pc en tikte
voor Trouw een 'Open brief aan de
moslims van Nederland' , die als
volgt begint: 'De vliegtuigen van
I I september hebben zich niet
alleen een weg geboord in beton,
glas en vooral menselijke levens
in New York en Washington, maar
zorgen sinds die dag voor een
steeds toenemende polarisatie
tussen jullie, moslims van
Nederland, en het overgrote deel
van de niet-islamitische bevol-
king... Ik vrees dat naarmate de
incidenten zich op zullen stape-
len, jullie bereidheid tot luisteren
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naar confronterende geluiden
aanzienlijk zal afnemen.' Hier
wordt onmiddellijk een tegen-
stelling geschapen. Wij de slacht-
offers, jullie de daders. Op een
demagogische wijze schept

'Ephimenco is
uiteindelijk in zijn
eigen pose van
slachtoffer gaan

geloven'

Ephimenco in een vloek en een
zucht een messcherpe scheiding
tussen ons en letterlijk alle isla-
mieten van Nederland, die hij col-
lectief verwijt een polarisatie te
creëren.
Blaming the victim in een razende
monoloog, die hijzelf als 'dialoog'
aanprijst. Het criminaliseren van
een hele bevolkingsgroep is een
oude en beproefde techniek,
het wapen bij uitstek van
de propagandist. Pim Fortuyn
deed hetzelfde toen hij een mil-
jard islamieten verweet in een
'achterlijke cultuur' te geloven. In
de wereld van dit soort colum-
nisten is alles zwart/wit, kleuren
compliceren alleen maar en dan
luistert de massa niet meer. Na de
dood van Fortuyn verzon
Ephimenco een andere polarisa-
tie. In zijn Trouw-column van I4

mei van dit jaar schreef hij: 'Er is
een Nederland van boven en een
Nederland van beneden die het
contact met elkaar hebben verlo-
ren ... Het doet me pijn te consta-
teren hoe de laatste dagen het
rouwen van Beneden Nederland
door Boven Nederland belachelijk

wordt gemaakt.' Het was hem
kennelijk nooit eerder opgevallen
dat tussen de elite en de massa
nooit werkelijk een contact heeft
bestaan en ook niet kan bestaan,
tenzij de elite de platte massacul-
tuur omarmt. Of in de woorden
van de auteur Ian Buruma:
'Westerse intellectuelen vertegen-
woordigen niets dan hun eigen
idealen.'

Rancune tegen intellectuelen
Het was Arthur Schopenhauer die
er anderhalve eeuw geleden al op
wees dat 'er in de wereld niet veel
anders te kiezen [is] dan tussen
eenzaamheid en banaliteit.' Het
fulmineren tegen 'Boven Neder-
land' verraadt Ephimenco's rancu-
ne tegen intellectuelen, een wrok
die op vruchtbare bodem valt in
een cultuur met een calvinistisch
verleden waar het woord elite
altijd al een negatieve connotatie
opriep. Zonder enige terughou-

Sylvain Ephimenco
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dendheid werpt hij zich op als
spreekbuis van het volk en als
zodanig vervult ook hij de rol van
populistische poseur, de grote
gelijkmaker. Ook hij voelt zich
slachtoffer van kwade krachten,
onverschillig of die nu geproject-
eerd worden in intellectuelen dan
wel in islamieten, of in wie dan
ook die daarvoor zo nodig in aan-
merking komt. Zijn ijdelheid belet
hem in te zien hoe gevaarlijk het
spel met de ressentimenten is. In
de Oudejaarsuitzending van KRO's
Netwerk verscheen Ephimenco
ineens in beeld om de kijker toe te
spreken over de aanslagen in de
VS. Hij sloot zijn in het Frans uit-
gesproken column als volgt af:
'Natuurlijk weet ik waar ik op I I

september was. Ik was onderge-
dompeld in herinneringen aan het
Algerije van mijn jeugd dat ver-
scheurd werd door een oorlog tus-
sen christenen en moslims. Nee,
de wereld is niet veranderd op I I

september. De haat jegens de
ander bestond al lang.' En zo
schept ook Ephimenco zijn eigen
werkelijkheid. Ook hij is uiteinde-
lijk in zijn eigen pose van slachtof-
fer gaan geloven, want de werke-
lijkheid is deze: het Franse leger
heeft tijdens de Algerijnse onaf-
hankelijkheidsstrijd op grote
schaal gemarteld en gemoord. Het
afgelopen voorjaar nog reageer-
den de Fransen geschokt op de
bekentenissen van oud-generaal
Paul Aussaresses dat hij nog
steeds geen spijt heeft van de
Franse terreur in de voormalige
kolonie, al was het maar omdat
'martelen doeltreffend is.'
Excuses voor het leed de
Algerijnen aangedaan zijn veertig
jaar na het plegen van de oorlogs-
misdaden en de misdaden tegen

de menselijkheid nog steeds niet
door de Franse staat aangeboden.
Wel 'erkende de regering-Jospin
[in 1998] dat de onderdrukking
door de politie van een demon-
stratie voor onafhankelijkheid van
Algerijnen, in
196I in Parij s niet,
zoals steeds offi-
cieel is beweerd,
slechts drie maar
tientallen levens
had gekost,' zo
berichtte NRC-
correspondent
Pieter Kottman
op 9 mei 2002.

Tijdens die vreed-
zame demonstra-
tie schoot en
knuppelde de
Parijse politie een nog immer
onbekend aantal Algerijnse natio-
nalisten dood en smeten hun lij-
ken vervolgens in de Seine om
voor eens en voor altijd duidelijk
te maken wie in 'het vaderland
van de Verlichting en de mensen-
rechten' bepaalde of er gepro-
testeerd mocht worden tegen het
terrorisme van de Franse staat.

Collectief Frans verzwijgen
Na de demonstratie, waaraan
meer dan 30.000 Algerijnen deel-
namen, onder wie vrouwen en
kinderen, pakte de politie IO.OOO

mensen op en deporteerde hen
naar detentiekampen waar een
aantal van hen werd vermoord. De
schattingen over het totale aantal
doden lopen uiteen van 32 tot
rond de tweehonderd. Het exacte
aantal is onbekend omdat presi-
dent De Gaulle weigerde een offi-
cieel onderzoek te laten instellen
en geen van de doden officieel
werd geregistreerd.

Een jaar later kondigde de Franse
staat een generaal pardon af voor
misdaden begaan tijdens de strijd
tegen de 'Algerijnse opstand.'
Jean-Luc Einaudi, auteur van een
boek over het onbestraft vermoor-

Geen burgeroorlog tussen christenen
en moslims, maar koloniale onder-
drukking

den van de demonstranten, ver-
klaarde: 'Men heeft zich veroor-
loofd het bloedbad voor altijd te
laten verdwijnen uit onze collec-
tieve herinnering.' Tot voor kort
zwegen de meeste Franse journa-
listen over de gebeurtenissen van
17 oktober 1961. De enige persfo-
tograaf die zijn materiaal uit han-
den van de politie wist te houden,
Elie Kagan, sprak over de 'volledi-
ge en totale onverschilligheid van
het Franse volk.' Zijn foto's bleven
voor het merendeel ongepubli-
ceerd. Zes jaar geleden nog confis-
queerde de Franse douane in Lyon
exemplaren van de Algerijnse
krant Liberté waarin Kagans
foto's waren afgedrukt. De toen-
malige hoofdcommissaris van
politie Maurice Pap on, degene die
opdracht gaf tot de wreedheden,
had zich eerder al verdienstelijk
gemaakt als coördinator van het
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militaire en burgerlijke 'pacifica-
tie' -programma in oost-Algerije,
waarvan martelingen en stand-
rechtelijke executies een dagelijks
onderdeel uitmaakten. Op 2 april
I998 werd Maurice Papon na het
langste proces in de Franse
geschiedenis op 8?-jarige leeftijd
veroordeeld tot tien jaar gevange-
nisstraf wegens betrokkenheid bij
het plegen van 'misdaden tegen
de menselijkheid.' Als secretaris-
generaal in Bordeaux had hij voor
de nazi's in de jaren I942 tot I944
de razzia's tegen de joden gecoör-
dineerd. Papon moest van de
rechtbank tevens al zijn onder-
scheidingen teruggeven, waaron-
der de allerhoogste, de Légion

d'Honneur voor bewezen diensten
in het militaire en ambtelijke
apparaat. In afwachting van het
hoger beroep dat hij aantekende
werd de oorlogsmisdadiger op

Algiers, 1960

vrije voeten gesteld. Uiteindelijk
werd hij op de vlucht in
Zwitserland gearresteerd en ver-
dween hij na de uitspraak van het
Hof van Cassatie toch de gevange-
nis in. Voor korte tijd, want op last
van een Hof van Beroep werd deze
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voormalige minister op I8 sep-
tember 2002 wegens 'ouderdom
en slechte gezondheid' voortijdig
vrijgelaten en verliet hij 'tevreden'
de Parijse La Santé gevangenis om
in alle rust zijn oude dag te slijten
in de fraaie familievilla nabij de
Franse hoofdstad. Berouw over
zijn misdaden heeft hij niet.
Integendeel, ook hij ziet zichzelf
als slachtoffer. Al tijdens zijn pro-
ces verklaarde Papon: 'Door mij
schuldig te verklaren zou men
tegelijkertijd het hele begrip mis-
daad tegen de menselijkheid in
diskrediet brengen.' Voor de ter-
reur tegen de Algerijnen bleef
Pap on ongestraft.

Borstgeroffel over westerse
waarden
Vanuit deze achtergrond bezien is
het op hoge toon ter verantwoor-
ding roepen van de gehele islami-

tische gemeen-
schap en het
daarmee gepaard
gaande borstger-
offel over wes-
terse waarden
niet anders dan
obsceen. Maar
dat alles negeert
Ephimenco. In
zijn gesloten
wereldbeeld is
geen ruimte voor
het besef dat lij-
den een univer-

seel verschijnsel is, dat de erva-
ring van verdriet eigen is aan ieder
mens ongeacht ras, afkomst,
geloof of cultuur, dat selectieve
verontwaardiging hypocriet is, en
dat bovenal de mens vanuit een
gevoel van barmhartigheid in
opstand dient te komen tegen elke
vorm van terreur, zowel individu-

eel als staatsterreur, zoals de
Frans! Algerijnse auteur Albert
Camus in L'homme Révolté overtui-
gend uiteenzette. Bij Ephimenco
evenwel leidt kennis van de
geschiedenis niet tot enig begrip
voor het standpunt van degenen
die door de harde realiteit
gevormd zijn en al helemaal niet
tot een forse dosis bescheidenheid

'Men heeft zich
veroorloofd het
bloedbad voor
altijd te laten

verdwijnen uit onze
herinnering'

over de eigen, uiteraard tot voor-
beeld strekkende, voortreffelijk-
heid.

Onlangs verscheen onder de titel
Perverse Globalisering de Neder-
landse vertaling van ]oseph
Stiglitz's studie over de 'superieu-
re' praktijken van de economische
machten. In het voorwoord stelt
deze Nobelprijswinnaar Economie
en voormalig adviseur van presi-
dent Clinton het volgende: 'Ik
schrijf dit boek omdat ik, toen ik
bij de Wereldbank zat, met eigen
ogen het verwoestende effect zag
dat globalisering op ontwikke-
lingslanden kan hebben, en vooral
op de armen in deze landen ... de
manier waarop met globalisering
is omgegaan moet radicaal wor-
den heroverwogen, inclusief de
internationale handelsovereen-
komsten die zo'n belangrijke rol
hebben gespeeld bij het wegne-
men van die barrières en bij het
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beleid dat is opgelegd aan ontwik-
kelingslanden in het proces van
globalisering... Helaas, hoewel
nauwelijks verrassend, zag ik tij-
dens mijn periode in het Witte
Huis, als lid en als voorzitter van
de Raad van Economische
Adviseurs en later bij de
Wereldbank, dat besluiten vaak
werden genomen op grond van
ideologieën en politiek. Als gevolg
daarvan werden er veel verkeerde
acties ondernomen, die niet het
probleem oplosten maar aanslo-
ten op de belangen of overtuigin-
gen van de machthebbers.' De ver-

Maurice Papon

pletterende macht van het neoko-
lonialisme heeft het sociale, cultu-
rele, politieke en economische
leven van miljarden mensen in de
Derde Wereld rücksichtslos ver-
stoord of zelfs vernietigd.
Samenlevingen die stapsgewijs
door trial and error een antwoord
hadden gevonden op hun eigen
specifieke vereisten om te kunnen
overleven zijn in chaos beland. De
abrupte destructie van hun com-
plexe, eeuwenoude structuren
heeft logischerwijs geleid tot

afkeer van het neoliberale mens-
en wereldbeeld. Geen enkel volk
kan binnen slechts één generatie
een fundamentele verandering
van zijn beschaving verdragen.

Geweld tegen asielzoekers
In zaken die de veel geprezen
westerse normen en waarden
aangaan past dan ook een zekere
scepsis, vooral als we weten dat
het geweld tegen 'buitenlanders'
(veelal economische vluchtelin-
gen) in sommige democratieën
onverminderd voortgaat. In maart
van dit jaar meldde Amnesty

International dat het 'al
jarenlang meldingen
[krijgt] van politiegeweld
in Frankrijk, met name
gericht tegen asielzoekers
en andere van buiten
Europa afkomstige perso-
nen. Tijdens en na hun
arrestatie worden mensen
geschopt en geslagen, uit-

gescholden en racistisch bejegend.
Ook kinderen worden slachtoffer
van mishandeling door agenten.
Zo werd een kind gedwongen
Russisch roulette (met een pistool,
SvH) te spelen en werden in een
andere zaak vijf zwarte kinderen
gebruikt als boksbal.'
Daarnaast heeft Amnesty de
Franse regering vergeefs opgeroe-
pen een gerechtelijk onderzoek in
te stellen 'naar martelingen en

oorlogsmisdaden begaan tijdens
de Algerijnse oorlog.' Dezelfde
oor og waarin de in Algerije gebo-
ren Fransman Ephimenco zich
slachtoffer voelde van de 'haat'
van de islamieten, die toen al
manifest zou zijn geweest. In zijn
ogen waren de Algerijnen destijds
geen seculaire vrijheidsstrijders
maar fundamentalistische mos-
lims die en passant op een lijn
worden gesteld met Osama bin
Laden.

Terwijl ik Ephimenco tekeer hoor-
de gaan tegen 'het fanatisme het
goedpraten van terrorisme de
zwijgende medeplichtigheid van
de Nederlandse moslims,' en hun
sluimerende dan wel openlijk
beleden 'haat,' zei hij ineens in
vlekkeloos Nederlands: 'De tijd
van het slachtofferisme is voorbij,'
daarbij doelend op de moslims.
Even hield hij in om zijn woorden
diep te laten bezinken. Maar met
zijn grijze haren en gepijnigd
gelaat, gekleed in een glimmende
iets te krappe zwartleren broek die
hij speciaal voor publieke optre-
dens aantrekt, riep hij bij mij
slechts een overweldigend gevoel
van medelijden op. Voor me stond
een pathetische man in de over-
gangsleeftijd die z'n koloniale
jeugd nog steeds niet verwerkt
had. Weer keek ik naar een ont-
heemde die zich radeloos aan zijn
slachtofferrol vastklampte omdat
hij niet anders kan. Daar stond hij
eenzaam en alleen in het meedo-
genloze licht van de schijnwerper:
een mens van deze tijd lijdend
aan de ziekte van onze cultuur:
het slachtofferisme, bereid om ten
koste van alles -de schoonheid en
de waarheid - de rol van poseur te
spelen.
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Humanistiek: Een nieuwe menswetenschap
Humanistiek is een multidisciplinaire studie gericht op humanisering en zingeving. Deze voltijdse studie combineert
inzichten uit de filosofie, maatschappij., gedrags., religie. en cultuurwetenschappen en put uit humanistische bronnen.
Ook word je getraind in onderzoeksmethoden en is er ruime aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikke.
ling. In september 2003 start de Universiteit voor Humanistiek met het eerste jaar van de Bachelor.Masteropleiding. In
de Bachelor.fase krijg je een brede academische vorming. De Masters leiden verder op tot begeleider, adviseur, opleider
of onderzoeker op het gebied van zingeving en humanisering.

De UvH biedt ook een uniek PhD/DBA programma: Humanization of Organization.

Voor meer informatie over de studie, de open dag op 16 november en proefcollegedagen, bezoek onze
website www.uvh.nl of bel (030) 239 Ol 00.
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Mensenrechten vormen het onderwerp
van menig politiek debat of gesprek in de
huiskamer. Meestal gaat het dan over
vrijheidsrechten als het recht op vrijheid van
meningsuiting en godsdienst. Maar hoe zit
het met de zogenaamde economische,

sociale en culturele mensenrechten,
zoals het recht op gezondheidszorg,
het recht op onderwijs, of het recht
op adequate huisvesting? Het doel
van deze rechten is mensen een
minimale materiële basis te
verschaffen voor een menswaardig
bestaan. Maar zijn die rechten
eigenlijk wel echt belangrijk voor
een menswaardig bestaan? Zijn het
wel echte mensenrechtcn?
Dezc cn andere vragen worden

aan dc hand van inzichten uit verschillcnde
wetenscha ppen, ook op een voor de leek
toegankelijke wijze, behandeld.

'(. .. ) een uan harte aanbeuolen boek OUel'

een belangrijk onderwerp '.
P.R. H.-\FIlR IN ~1f.:~~& ;\'l'\AT~CIIAPI'IJ, 77 (2).

Afscheid nemen van een overledene

Persoonlijke toespraak

leder mens wil graag op een passende wijze afscheid nemen

van een dierbare overledene. Bij het Humanistisch Verbond

kunt u terecht voor sprekers die tijdens de uitvaartplechtig-

heid een persoonlijke toespraak houden. In een of meer

gesprekken met u bereiden zij zich hierop voor. Humanisten

gaan ervan uit dat de mens zelf inhoud aan zijn leven kan

geven. In de toespraak zal dan ook het leven van de overledene

en zijn of haar betekenis voor anderen centraal staan.

De ruim 300 sprekers van het Humanistisch Verbond
hebben een speciale cursus gevolgd.Wilt u meer weten over

deze dienstverlening of zou u zelf de cursus willen volgen?

Voor meer informatie:
Humanistisch Verbond

tel. (020) 52\ 90 55 / (020) 521 90 50
e-mail: diensten@humanistischverbond.nl

internet: www.humanistischverbond.nl

http://www.uvh.nl
mailto:diensten@humanistischverbond.nl
http://www.humanistischverbond.nl


Hangouderen
Oké, senioren, aan het werk! Nu zijn werklozen
van S7,S jaar en ouder nog vrijgesteld van solli-
citatieplicht. Maar vanaf volgend jaar moeten zij
tot aan hun 6s-ste actief blijven solliciteren - dat
is althans het plan. Zo moeten er méér SS-plus-
sers aan de bak komen. Nu
werkt 30 procent van deze
groep. De komende 30 jaar
moet de helft van de SS-plus-
sers aan het werk.
Of de plannen nog verwezen-
lijkt worden, nu het kabinet
gevallen is, weet niemand.
Maar een gewaarschuwde
oudere telt voor twee. De sol-
licitatieplicht zou een extra
zetje in de rug van de timide
senior moeten zijn als die
meent dat solliciteren
vruchteloos is. Die senior
is echter niet voor niets
timide. Een enkele uit-
zondering daargelaten,
kom je na je ss-ste niet
meer aan de bak.

De feiten: ouderen maken de grootste kans om
ontslagen te worden, en hebben de minste kans
op werk. Werkgevers, de overheid incluis, geven
de voorkeur aan jong. Een twintigjarige is goed-
koop en kneedbaar.
Ouderen hebben een slecht imago. Zij heten
traag, star en digibeet. Senioren struikelen over
die hardnekkige vooroordelen, maar in dit kli-
maat moeten zij toch solliciteren. Hoeveel kans
maakt een vrouw van 63 op een betaalde baan?
Er is maar één woord voor: oudjespesten. Je
geeft ze een hengel om ze vervolgens in een
lege vijver te laten vissen.

Een ánder signaal zou verstandiger zijn geweest.
Bijvoorbeeld: stimuleer werkgevers om goed
ouderenbeleid tot stand te brengen. Te veel seni-
oren krijgen te maken met bum out. Wat wil je,

NOVEMBER 2002 de HUMANIST

het 'leeftijdsbewust personeelsbeleid' staat nog
in de kinderschoenen.
Een mens doorloopt verschillende levensfasen
en elke fase brengt andere behoeften met zich
mee, óók op het werk. Al is het een waarheid als

een koe, de meeste werkgevers
staan er niet bij stil- en dat
terwijl Nederland in snel
tempo vergrijst. Zonder oude-
renbeleid op de werkvloer
wordt die vergrijzing in de toe-
komst omgezet in een grote
uitstroom van oudere werkne-
mers - met alle verlies van hun
kennis en kunde.

Het recept is simpel: werkgever
en werknemer stippelen
samen een plan uit om de
eindsprint fit te kunnen
halen. Zij maken een inven-
tarisatie van behoeften,
kwaliteiten en ervaring van
de werknemer - op alle ter-
reinen. Ook de bestuurserva-

ring in het verenigingsleven, om maar wat te
noemen.
En ze verdienen het: de senioren van nu hebben
keihard gewerkt en nauwelijks kunnen profite-
ren van allerlei verlofregelingen. Nu de kinderen
het huis uit zijn en de zorgtaken verminderd,
komt die langgedroomde zeiltocht in zicht.
Waarom wachten tot je 6s-ste? Waarom niet nu?
De inspanningen van ouderen die de economie
hebben opgebouwd, mag best beloond worden
met ruimhartige verlofregelingen. Dat is andere
koek dan het Haagse geluid. Wanneer zullen de
eerste 'hangouderen' worden gesignaleerd? Zij
zullen hinderlijk rondhangen bij uitzendbureaus
en Arbeidsvoorziening. Oudjes bij de vacature-
banken, dat wordt wennen.



PETER GORGELS

'Ik ontvang e-mail,
dus ik besta'
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over;licht namen en titulatuur
Op de website van het ministerie van Al emene Zaken vindt u

mante uitgave uit
Vlaanderen is Fifteen
(www.fifteen.be). een

_ 013•

C-+Algt"o>l'ne Zaken
[;IoBultenlandse Zetken
~Binnenlandse l •..ken
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WlI'tll'nsc:hapPll'n
t:+'>oci ..•lll' ldken I!c

biuj het Rijksmuseum, verhaalt over het digi-

tale leven, signaleert trends en interessante

sites, geeft achtergrondinformatie en handige

tips.

te Intellectueel Online en tevens web-editor

In deze rubriek OVer 'digitaal leven' besteedt

de Humanist aandacht aan ontwikkelingen op

het internet en het wereldwijde web in het

bijzonder. Peter Gorgels, maker van de websi-

Internet-opiniemagazine
Een bekend e-zine is het Amerikaanse Salon

(www.salon.com).
een van de weinige,
grote opiniemaga-
zines op internet,
naast het bekende
Wired
(www.wired.com). dat
zich meer richt op de
wereld van technolo-
gie, samenleving en
cultuur. Een char-

site waar hij een overzicht van alle Nederlandse
mailinglists bijhoudt, maakt gebruik van e-mail om
berichten te verspreiden over het internet (of intra-
net). Het woord mailinglist is de aanduiding voor
een lijst van e-mailadressen waar e-mail naartoe
gestuurd wordt (Www.xs4all.nV-rvbelzen/FAQ/lijs-
ten_uitleg.html). Mailinglists bestaan in verschillen-
de vormen: e-zines, magazines die via het internet
verspreid worden, nieuwsbrieven, waarmee perso-
nen, organisaties of bedrijven nieuws melden en
discussielijsten, waarheen de abonnees zelf berich-
ten kunnen zenden, al dan niet gemodereerd.

I
't Op m"andag 22 Juli 2002 ;lIjn de !

leden ",an het kabinet
Balkenende beëdigd door H.M.
de I:onlngin. D •• rmee k ••• m
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Rondzendlij st
Zo ernstig als het met deze e-mailjunkgesteldis.is
het met de meeste mensen gelukkig nog niet. Toch
is e-mail een niet meer weg te denken communica-
tiemiddel geworden: zij is de killer application (de
meest succesvolle
toepassing) van het
internet. Niet ieder-
een bezoekt regelma-
tig een website, maar
veel mensen e-mailen
en zijn abonnee van
minstens een maling-
list.
Een mailinglist, in het
Nederlands mailing-
lijst of rondzendlijst,
zo definieert RonaId
van Belzen het op zijn

Rende hij vroeger ter bevestiging van zijn bestaan
naar de brievenbus om te kijken of er een belangrij-
ke brief in zat, nu zet hij 's morgens zijn computer
aan, hij opent zijn e-mailprogramma en een zee van
gevraagde en ongevraagde berichten stroomt zijn
leven binnen. De e-mailjunk, want over hem hebben
we het, is pas gelukkig als het karakteristieke geluid
klinkt en de boodschap op het scherm verschijnt:
'you've got mail'. Maakt niet uit wat het is: een mail
van een vriend, spam (een ongewenste bericht) van
would-be vrienden, stalkende familieleden of mar-
keteers, of een boodschap van de tientallen nieuws-
brieven of discussielijsten waarop hij geabonneerd
is. Een dagelijks shot is niet genoeg, dat was iets van
vroeger, uit de tijd van de post, telefoon en de krant,
nee iedere minuut moet er een bericht binnen
komen, anders wordt hij nerveus en hij begint tril-
lend te malen: "Is er iets met mij, dat ik geen
berichten meer krijg?" Tot het geruststellende sig-
naaI opnieuw klinkt en hij weer rustig wordt.

•

http://www.fifteen.be.
http://www.salon.com.
http://www.wired.com.


•

recente aflevering van zijn tweewekelijkse column
(http://www.useit.comlalertboxl20020930.html) ,
getiteld .Email Newsletters Pick Up Where Websites
Leave Off'. Uit onderzoek bleek dat mensen een
grote emotionele band met mailinglists hebben, ter-
wijl ze websites meer als functionele instrumenten
zien. Mailinglists zijn persoonlijk, ze komen in je
eigen mailbox, het zijn vaste relaties.
Maar wie afhankelijk wordt van de relaties in zijn
mailbox heeft geen leven meer. 'In Greek mythology,
Sisyphus, an evil king, was condemned to Hades to
forever roll a big rock to the top of a mountain, and
then the rock always rolled back down again.
Similar version of Hell is suffered every day by
people with forever full email boxes', zo citeert
internetcriticus Geert Lovink
(http://laudanum.net/geert/) zijn Amerikaanse colle-
ga Nikolai Bezroukov. Geert Lovink is zeer kritisch
over het succes van e-mail: 'Mensen krijgen zoveel
e-mail tegenwoordig dat ze ook belangrijke berich-
ten vaak onbeantwoord laten'.
De e-mailjunk zal het waarschijnlijk allemaal niets
uitmaken: of het nu van een ranzige marketeer
komt die ergens op het internet je e-mailadres heeft
opgevist of van Balkenende, hij krijgt e-mail, dus hij
bestaat.
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magazine over cultuur, internet en de raakvlakken
tussen beide. Van een hele andere orde is het Cos ter
project waarbij je iedere dag een gedicht uit de
Nederlandse literatuurgeschiedenis in je mailbox
vind t. (http://www.oudenaarden.nllcgi -binlmajord-
omo?coster-l:oudenaarden.nl). Een bijzondere uitga-
ve is verder Gwrrf (www.gwrrf.nl). Het dagelijkse
magazine bestaat uit recensies van honderd woor-
den over bijvoorbeeld film, literatuur,
theater en televisie geschreven door 'media doctors'.
Iedereen kan zelf media doctor worden. Als je proef-
recensie wordt geaccepteerd, krijg je 25 euro voor
iedere geplaatste recensie.
Nieuwsbrieven zijn er in overvloed. Een interessante
uitgave is Netart (www.netart.com). waarvan je
dagelijks een nieuw interessant project thuis krijgt
gestuurd op het gebied van internetkunst. Zelfs
demissionair premier Balkenende heeft sinds kort
een nieuwsbrief. Via de mailinglist van www.rege-
ring. nl krijg je iedere dag de officiële berichten van
het ministerie van Algemene Zaken op je computer.

[J / /gwrrf.media.doctors

Vaste relaties
Waarom zijn mailinglists zo populair, vraagt web-
goeroe ]acob Nielsen (www.useit.com) zich af in een

Discussielijsten lijken veel op de zogenaamde
nieuwsgroepen (zie de Humanist 4/2002). Een bekend
voorbeeld is Nettime (www.nettime.org), een verza-
meling 'mailinglists for networked cultures, politics,
and tactics'. Op de Nederlandse variant discussieert
met name het linkse deel van de grachtengordel (en
omstreken). Een veel radicalere variant is kraken-
post (www.krakenpost.nl). Op deze mailinglijst
wisselen voornamelijk krakers in Nederland infor-
matie uit 'in de wetenschap dat iedereen kan mee-
lezen'.

http://www.useit.comlalertboxl20020930.html
http://laudanum.net/geert/
http://www.oudenaarden.nllcgi
http://www.gwrrf.nl.
http://www.netart.com.
http://www.useit.com
http://www.nettime.org,
http://www.krakenpost.nl.
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De graaiburger

Ik lees met veel plezier de Humanist, boeiende lectuur,
waar ik het soms wel en soms niet mee eens ben. Moet
kunnen. Maar het lezen van het stukje van Stella
Braam maakte mij boos, en ik vind dat een reactie op zijn
plaats is.
Of de nieuwe, harde koers zoden aan de dijk zet moet nog
blijken. Zeker is dat heel veel mensen vinden dat het tijd
wordt, dat mensen beseffen dat hun eigen vrijheid
ophoudt, daar waar die van anderen in het geding komt.
Stella Braam vindt dat de aangereikte oplossingen elke
grond missen, o.a. het lik-op-stuk-beleid voor hangjonge-
ren. Zij vraagt in dit verband of er genoeg voorzieningen
zijn voor de jeugd. De jeugd heeft daar volgens haar blijk-
baar recht op. Ik denk dan: 'Laat ze dan daar zelf wat voor
doen, bij de gemeente aankloppen met voorstellen bij-
voorbeeld.' Hebben zij niets zinvolIers te doen dan rond-
hangen? Moet er bijvoorbeeld niet huiswerk worden
gemaakt, zijn ze niet geïnteresseerd in een of andere sport
(voorzieningen genoeg), zijn ze misschien te egocentrisch
bezig en zien ze niet wat er allemaal aan zinvolle bezighe-
den voor het grijpen liggen, denk aan de vraag naar vrij-
willigers voor sportverenigingen en andere instellingen?

Verwende jongeren
Ik denk eigenlijk dat veel jongeren verwend zijn en
zich gemakkelijk vervelen. Ze willen vermaakt worden. Ze
hebben een grote behoefte aan kicks, en als die niet
anders te krijgen zijn, dan maar met drank en
drugs. Daarbij komt dat velen een heel lage frustratie-
drempel hebben, en die frustraties op anderen afreage-
ren. AI die dingen hangen samen met de manier waarop
kinderen opgevoed worden. Ouders wennen hun kinde-
ren er niet aan dat sommige dingen niet kunnen of
mogen, en dat sommige best vervelende dingen toch

Seks op jonge leeftijd wel schadelijk

'Onderzoek heeft uitgewezen dat seks op jonge leeftijd
niet schadelijk is.' 'Een kind is heel goed in staat om te
bepalen wat het wil.' Citaten uit het artikel door
Josephine Krikke over de mening van Marthijn
Uitenboogaard in de Humanist 4/2002. Wat wil de redac-
tie ons zeggen door dit artikel te plaatsen? Staat zij ach-
ter de inhoud? Wil de redactie ons getuige laten zijn van
de eenzame strijd waar een pedofiel in verkeert?
Ongeveer vijf jaar geleden heeft in de NRC een artikel
gestaan van een hoogleraar (zelf pedofiel meen ik me te
herinneren), waarin geciteerd werd uit een onderzoek,
dat inderdaad het niet schadelijk zijn van seks op jonge
leeftijd zou aantonen. Het bleek dat het om één onder-
zoek ging van matige kwaliteit, vele malen geciteerd, dat
weersproken werd door een andere wetenschapper
die later op het artikel reageerde.
Dat Marthijn en alle pedofielen met een onoplosbaar /
moeilijk oplosbaar probleem zitten, is een ieder die de
krant leest wel duidelijk. Maar het voorbij gaan aan vele

moeten. Dat is ook de gemakke-
lijkste weg, want dan zeuren de
kinderen niet.
Ik denk inderdaad dat je notoire
spijbelaars hard moet aanpakken.
'Of het onderwijs wel op hen
aansluit', is de reactie van Stella
Braam. Misschien zijn de vernieu-
wingen in onderwijsland wel te
ver de kant uit gegaan, dat alles
leuk moet zijn. Soms, ook in de
grote-mensen-wereld moet je
dingen doen die je niet leuk
vindt, en ook dat zou je thuis en op school moeten leren.

Teveel zelfgenoegzaamheid
Ik ben het met Stella Braam eens, dat de cultuur in
Nederland er te veel een geworden is van zelfgenoeg-
zaamheid. Veel mensen zijn inderdaad erg gericht op het
eigen bezit, gemak, geluk, noem maar op, maar ook dat
is m.i. voor een deel zo geworden door de manier waar-
op kinderen de afgelopen jaren zijn opgevoed. En met
het niet-stellen-van-eisen aan de jeugd wordt dat alleen
maar erger. Geweten en fatsoen zijn weliswaar ouderwet-
se begrippen, maar nog steeds heel relevant. Ouders
moeten hun taak van opvoeden beter invulling geven,
leerkrachten moeten weer mogen opvoeden, en de maat-
schappij moet die egoïstische houding van de graaiburger
minder stimuleren. En waarom zou de maatschappij dat
nu moeten doen? Omdat dat de manier is waarop men-
sen met elkaar om zouden moeten gaan in een beschaafd
land als Nederland, waarin iedereen inderdaad gelijk zou
moeten zijn, en waarin niet het recht van de sterkste zou
moeten gelden.

tientallen onderzoeken (wel goed uitgevoerd) die aanto-
nen dat het hebben van seks op jonge leeftijd lichte tot
zeer ernstige schade aanricht, neem ik u kwalijk.

Ellen Ouwehand-Honig, Diever

Naschrift redactie:
Met de (inmiddels beëindigde) serie 'Moderne taboes'
heeft de redactie de beweegredenen en belevingswereld
van de geïnterviewden willen duidelijk maken, zonder
daar zelf direct haar mening tegenover te plaatsen.
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waarden en moraliteit. Dat geldt ook
voor de VVD. We zijn te huiverig gewor-
den om hardop te denken en te hande-
len als het om deze materie gaat, bang
als we zijn voor de woorden racist en
moralist. Het ideologische, politiek cor-
recte denken heeft als een deken over
ons heen gehangen. Bolkestein had de kwaliteit en de lef
om er tegen in te gaan. Fortuyn was de volgende.

]osé Verheijen, Nijmegen

want alleen samen kun je een sterke en weerbare samen-
leving opbouwen waarin elk mens voor zichzelf een
eigen plekje kan creëren. Een omslag naar dit inzicht;
naar dit besef vraagt om een mentaliteitsverandering
waarin ruimte is voor trage zingevingvragen: een moei-
lijke, maar wel boeiende en zinvolle uitdaging.
Onlangs bezocht ik een Daklozendag waar een wethou-
der (van de PvdA) uitermate begripvol in probeerde te
gaan op de enorme hoeveelheid grieven die hem voor de
voeten werden geworpen: de overheid moest dit en de
gemeente moet dat enz. Maar in elk verhaal hoorde ik
iets anders en ging het ten diepste niet om de materiële
eisen. Ten diepste ging het om eenzaamheid, onmacht
ofwel het onvermogen zelf vorm aan het leven te geven.

Trage antwoorden
De idee dat de overheid er is om mensen gelukkig te
maken lijkt diepgeworteld, zo diep dat je niet zo maar
even durft te zeggen: 'En heren,' want dat waren het
vooral, 'nu u uw grieven gespuid hebt: wat dacht u er
eigenlijk zelf aan te doen?' Waarschijnlijk zou dat in deze
kring nauwelijks begrepen zijn en had het zelfs tot een
woedeuitbarsting kunnen leiden, dus hield ik wijselijk
mijn mond. De wethouder stelde de vraag ook niet, de
ambtenaar zweeg, evenals de enkele hulpverlener en
journalist. Omgaan met trage zingevingvragen ... ? Nee,
de vragen zijn niet traag, er een adequaat antwoord op
durven geven ... dat kost tijd: niet alleen
voor de PvdA, maar voor ons allemaal.
En dat specifieke van het humanisme
zou meer gekend mogen worden.

Niet terug naar vroeger
Kunnemans typering van het nieuwe beleid is mij te
negatief. Het vraagstuk van normen en waarden staat
eindelijk op de agenda. Na acht jaar Paars wordt er nu
prioriteit gegeven aan onveiligheid/criminaliteit en ande-
re problemen waar veel kiezers last van hadden.
Omgangsvormen, respect, ook voor leerkrachten, huisart-
sen en agenten hoort hier bij. Natuurlijk moeten gezags-
dragers dat respect verdienen c.q. waarmaken en moet dat
respect er andersom ook zijn naar buitenlanders w.o. asiel-
zoekers en vluchtelingen. Daarnaast moeten wij ervoor
waken dat we niet terugvallen op de autoritaire, hiërarchi-
sche en regenteske structuur/mentaliteit van de jaren '50.

Harry Kunneman geeft in de Humanist 4/2002 aan dat het
goed zou zijn als de historische band tussen het
Humanistisch Verbond en de Partij van de Arbeid hersteld
zou worden omdat dit goed zou zijn voor beide bewegin-
gen. De PvdA verkeert in een crisis omdat zij zich als partij
te dienstbaar heeft opgesteld aan het liberale kapitalisme
(vooruitgangsdenken) en daardoor teveel een bestuurders-
partij is geworden. Ze heeft de waarden en normen teveel
links, of anders gezegd teveel rechts laten liggen. Vooral
op het gebied van de zogenaamde 'trage zingevingvragen'
heeft de PvdA het af laten weten. Volgens Kunneman zou
de PvdA wat dit betreft te rade kunnen gaan bij de huma-
nistische beweging omdat binnen deze beweging juist veel
praktische expertise bestaat op dat vlak. De humanistische
beweging heeft de omslag in de postmoderne samenle-
ving wel gemaakt, maar weet zich politiek niet gelieerd.
En dat is mijn inziens al heel lang een traag vraagstuk
binnen de humanistische beweging, want juist door deze
politieke afzijdigheid is het Humanistisch Verbond wel-
haast in een maatschappelijk isolement geraakt.

Bredere opstelling humanisme nodig

Autonomie en solidariteit
Zoals de (socialistische) solidariteit aan betekenis inboet
als dit gekoppeld wordt aan een onbegrensd vooruit-
gangsdenken; zo kan de (humanistische) autonomie of
het zelfbeschikkingsrecht als wereldvreemd of zelfs ego-
centrisch worden ervaren als dit niet raakt aan een socia-
le context. Autonomie en solidariteit zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden: ze ontlenen hun fundamentele
betekenis aan elkaar. In wezen gaat het hier om een wel-
begrepen eigenbelang waarbij de dialoog een belangrij-
ke rol speelt. Het gaat om afstemming op alle niveaus:

Humanisme en de crisis van links

De uitdaging voor het humanisme ligt niet alleen (zoals
Kunneman in de Humanist 4/2002 stelt) in de crisis van
Links, wat meer is dan de sociaal democratie. De PvdA
heeft erg verloren, maar de SPheeft gewonnen, misschien
ook omdat deze partij de uitverkoop van de beschaving
wel heeft gezien. Ook de VVD heeft klap gekregen. Paars
is flink tekortgeschoten wat betreft onveiligheid/crimina-
liteit en de andere onderwerpen waarmee de LPFheeft
gescoord.
Het humanisme heeft niet alleen wortels in en verbinding
met de sociaal-democratie maar ook met de libertaire stro-
ming in het liberalisme, in waardenoriëntaties van het
christendom en in andere levens(wereld)beschouwingen
en religies, Ik wil de uitdaging voor het humanisme dan
ook breder zien dan Kunneman. De humanistische bewe-
ging kan en moet zich beter profileren door een meer
eigen geluid te laten horen waarin veel meer mensen dan
linkse mensen zich in herkennen. Hoe komt het dat Links
(vooral de sociaal democratie) het domein van de mora-
liteit links en rechts heeft laten liggen? Links heeft al heel
lang een grote blinde vlek als het gaat om normen,
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Die zorg deel ik met Kunneman.
Mijn kritiek op Kunneman zit hem vooral in zijn analyse.
Hij gaat te weinig uit van de werkelijkheid en teveel van
hoe het zou moeten/behoren te zijn. Savater doet dat ook.
Kunneman zegt dat de nieuwe, grotere autonomie die hij
ziet (in potentie) gepaard zal gaan met zeer hechte bin-
dingen tussen mensen. Dat is misschien zo binnen de eigen
familie, vrienden, kennissenkring maar niet in de grote,
bredere samenleving, die toch sterk gefragmentariseerd is
in talloos veel individuen en groepen. Een samenleving
waar het Ikke belangrijker is geworden dan de Ander,
anderen of de gemeenschap. Verder vind ik dat Kunneman

Abu Zayd en Cliteur

Paul Cliteur noemt Abu Nasr Zayd in de Humanist 4/2002
een naïef auteur, die een volkomen onkritische houding
ten opzichte van zijn religie, de islam, zou hebben. Zayd
zou in een fantasiewereld leven en ook nog eens de fout
maken zijn visie op de islam als 'wetenschappelijk' te
beschouwen. Dat is volgens Cliteur geheel onjuist.
Waarop hij Zayd met genoegen aan het scherpe mes van
de objectieve rationaliteit en methodiek van de echte
wetenschap rijgt, door deze zelf te citeren, als hij bekent
dat hij zijn methode als onderzoeker en docent niet zou
kunnen onderscheiden van zijn levenservaringen, zijn
relaties met vrouwen en zijn geloof in gelijke rechten
voor mannen en vrouwen. Juist zo'n uitspraak diskwalifi-
ceert Zayd als wetenschapper, volgens Cliteur. Zelf weet
hij het gewoon beter: fundamentalisme is de hoofd-
stroom van de islam.
Ik weet het, Paul: in een column mag je alles schrijven, je
hoeft geen wetenschappelijk verantwoord onderzoek
gedaan te hebben alvorens uitspraken te doen. Maar ik
meen toch te weten dat je wat minder kennis hebt van
de geschiedenis van de islam en van de studie van de isla-
mitische bronnen dan Abu Zayd. Natuurlijk is dat geen
echt argument. Maar het wijst wel op het respect dat
men een geëngageerd geleerde mag bewijzen als hij
naar nieuwe wegen van reflectie op zijn geloof zoekt,
ook al is men het niet met hem eens. Die zoektocht naar
nieuwe wegen is van een andere intensiteit en kwaliteit
dan zich 'tot van alles en nog wat laten "inspireren" door
wat ook maar onze verbeelding weet te prikkelen', zoals
jij schrijft. Dat Abu Zayd zijn levenservaringen en inzich-
ten meeneemt in zijn wetenschappelijk werk, diskwalifi-
ceert hem niet bij voorbaat, zoals je suggereert. Dat
hangt af van de wijze waarop hij dat doet. En die
beschrijft iemand ook als islamitisch auteur nu eenmaal
niet in een autobiografie.

In je eigen valkuil stappen
Maar waarschijnlijk is zelfs deze uitspraak reeds te ver
verwijderd van jouw visie op rationaliteit. Paul, ik ver-
moed eerder dat jouw hardnekkige pleidooien voor wat
jij rationaliteit en kritisch onderzoek noemt te maken
hebben met je idealistische poging rationaliteit en leef-
sfeer te scheiden. Zelfs zo sterk te scheiden dat je zelf in

weinig kritisch is over de manier waarmee de stilering van
de persoonlijke identiteit (het lijkt wel het hoogste doel)
vorm gegeven wordt; de verspilling wat betreft het
creëren van imago's, levensstijlen. Dat je pas iemand bent
als je merkkleding hebt, er 'cool' uitziet.
Van een hoogleraar verwacht ik een meer kritische, onaf-
hankelijke houding. De beperkte blik moeten wij van ons
afwerpen. Ik heb veel respect voor de sociaal democratie,
maar voor de humanistische beweging is het beter als zij
zich breder opstelt en een eigen gezicht laat zien.

Ed Huijg, Amsterdam

Fantasie~islam

de valkuil stapt. Je verwachtte
gewoon dat 'iemand die zoveel
ellende van een georganiseerde
godsdienst te dulden heeft gehad
zichzelf kritische vragen ging stel-
len'. Je bedoelt gewoon dat zo
iemand heel zijn geloof achter zich
zou moeten laten, dat zou de
enige rationele mogelijkheid zijn.
Je vindt dat Zayd zich de vraag had
moeten stellen: 'Wat is eigenlijk
"islam"?' En daarop had hij vol-
gens jou gewoon moeten ant-
woorden dat fundamentalisme de hoofdstroom van die
(welke?) 'islam' is. Ik denk dat ik in Zayds geval vol rancu-
ne mijn religie vaarwel zou hebben gezegd. Maar ik weet
ook dat verbittering een slecht voorbeeld is als het gaat
om de vraag hoe leefsfeer, waarden en normen en weten-
schappelijk onderzoek zich tot elkaar kunnen verhouden.

Gevoelig voor fundamentalisme
Ikzelf ben van mening dat moslims (niet 'de islam') op
grond van een wijd verbreide maar niet door alle moslims
gedeelde (!) opvatting van openbaring zeer gevoelig zijn
voor fundamentalisme. Die neiging wordt versterkt door
economische, politieke en sociaal-psychologische omstan-
digheden, waarvoor moslims - meestal zijn dat juist andere
moslims - overigens zelf medeverantwoordelijk zijn. Maar
ik vind het onwetenschappelijk, in het publieke debat
onhygiënisch en naar personen toe respectloos de poging
van Abu Zayd de islam te herdefiniëren af te doen als 'fan-
tasie-islam'. Je had, waag ik te stellen, zijn autobiografie
uit naam van jouw rationaliteit gewoon een goed boek
gevonden, als hij met dezelfde schrijfwijze in een andere
richting was gegaan. Gelukkig zijn moslims en zelfs mos-
limgeleerden even gecompliceerd als alle andere mensen.
Ik weet het, nu begin ik bijna op dezelfde wijze te ageren
als jij. Maar ja, Paul, als het in dit blad dan ook nog om
humanisme gaat, wens ik je een beetje fantasie toe.

Alphans van Dijk, Utrecht

Zie voor een reactie van C1iteur pag. 37
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Geeft te denken . • •
door 8ettie Verhoeven

de louwmaand

2 werd door een wervelstorm
getroffen

3 steun
4

4 Baruch .......

5 zenuwachtig

6 6 .... hielden van filosoferen

7 7 Amerikaans psycholoog die het
begrip 'identiteit' centraal stelt

8 8 snoepgoed met alliteratie

9 9 hiertoe is de mens volgens
Sartre veroordeeld

10
10 ex-directeur van het HIVOS

11 11 iemand die steeds uit is op
nieuwe dingen

12

12 een aartsluie buitenlander
13

13 deze tijd heeft iedereen
14 14 "'t kan verkeren" zei .......

15 15 deze komen bij veel huma-
nisten voor

16

16 speurtocht, modieus gespeld
17

17 op geen enkele plaats

Soms is de letter het begin van het gevraagde zevenletter-
woord, soms de eindletter.

In de midden kolom kan van boven naar beneden de naam
worden gelezen van een Nederlands humanistisch denker die
leefde van 1818 - 1883.
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Uw oplossing (de nummers en de
woorden, óf een kopie van de
ingevulde puzzel) ontvangen wij
graag uiterlijk op 1 december 2002
per post, fax of e-mail.
Redactie de Humanist, Het Vrije
Woord, Postbus 257, 1000 AG
Amsterdam. Fax 020-330 80 40.
E-mail: redactie@humanist.nl
Vermeld duidelijk uw naam en
adres. Onder de foutloze oplossin-
gen wordt op 2 december een
boekenbon van 25 euro verloot .

•
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NAOMI KLEIN VERSUS DE MISSTANDEN VAN DE WERElD
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hun maatschappelijke verantwoor-

delijkheid .

"Tien business principles, de

gedragscode, zijn het kompas bij

de afwegingen die medewerkers

maken in hun werk", legt woord-

voerder Jochem van de Laarschot

van ABN Amro uit. Zo'n business

principle is bijvoorbeeld: 'Wij

beoordelen onze zaken partners

op hun normen en waarden' .

Mooi principe, maar hoe doe je

dat? Van de Laarschot: "Als een

bedrijf uit de bio-industrie of

defensiesector zich meldt, dan

rekent de bank erop dat de

accountmanager uitzoekt wat de

reputatie is van dat bedrijf, of het

milieuwetten eerbiedigt en han-

delt volgens de afspraken die

internationaal gemaakt zijn." Dat

kan de werknemer voor een dil-

lemma plaatsen, want juist de

ondernemingen die het minder

nauw nemen met de regels zijn

voor banken commercieel vaak

aantrekkelijk, legt Van de

Laarschot uit. Bijvoorbeeld omdat

laten zich het beste lezen op een korte treinreis,

als bedlectuur of tussen andere bezigheden door,

want na twee of drie stukken heb je zoveel stof

tot denken tot je genomen dat het lezen van nog

meer stukken je volstrekt murw zou maken. Dat

kan Klein niet aangerekend worden, het ligt aan

haar onderwerpen, - die zijn in wezen zwaar

deprimerend, omdat ze de echte misstanden van

de wereld betreffen. Opwekkend is daarbij wel,

dat je dikwijls nieuwe invalshoeken ziet en dat de

taaiheid van de actiebeweging schier eindeloos

(b)lijkt. Een beweging overigens, waarvan Naomi

Klein niet wil dat die met 'anti-globalisme' wordt

aangeduid, want het verzet betreft niet globalise-

ring maar misbruik van (economische) macht.

(BCh)

Dagboek van een activiste .

Naomi Klein. Lemniscaat,

Rotterdam 2002.

218 blz. € 19,95

Zie ook: www.nologo.org en

www.fencesfund.org

Maatschappelijk verantwoord

ondernemen: vele bedrijven heb-

ben het hoog in het vaandel zit-

ten, maar vaak blijft het bij woor-

den. Als puntje bij paaltje komt is

de verklaring van ondernemers

vaak dat investeren in een goed

sociaal- en milieubeleid slecht is

voor hun concurrentiepositie,

omdat andere bedrijven op de

oude voet doorgaan. ABN Amro

wil het anders gaan doen. Vanaf

2003 gaat de bank haar midden-

kader en managers afrekenen op

DE MAATSCHAPPELIJKE MEETlAT

Dagboek van een activiste is het tweede boek van

Naomi Klein, de schrijfster die met No logo, de

bijbel van de beweging tegen de macht van de

multinationals, een wereldsucces boekte. Het dag-

boek bundelt een aantal columns van deze

Canadese journaliste, waarin zij vanaf diverse

actiefronten verspreid over de wereld op indrin-

gende wijze bericht .

Klein is in staat in een beperkt aantal alinea's een

misstand vlijmscherp aan de kaak te stellen. Of

het nu gaat over de vraag of bioteelt op het

Amerikaanse continent nog wel vrij van geneti-

sche manipulatie kan worden genoemd (vanwege

overwaaiende gemanipuleerde zaden), over de

actuele economische apartheid in Zuid-Afrika, of

over de strijd tegen kinderarbeid in opdracht van

Nike en andere grote kledingmerken in de 'sweat-

shops' van India of Mexico: Naomi Klein weet

steeds opnieuw met beeldende argumenten de

vinger op de zere plek te leggen.

Dit boek, verschenen in de uitstekend geredigeer-

de en origineel vormgegeven 'Kritische Reeks' van

Lemniscaat is echter geen lichte kost. De columns

•
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KOGELS IN DE SUPERMARKT

Voor de vijftiende keer vindt dit

jaar het International Documen-

tary Festival Amsterdam (IDFA)

plaats. Van 21 november tot en

met 1 december zijn in verschil-

lende Amsterdamse theaters

internationale documentaires te

zien.

De openingsfilm, Bowling for

Columbine, is een zoektocht van

filmmaker Micael Moore naar de

invloed van wapenbezit op de

Amerikaanse bevolking. Hoe

komt het dat er zo veel méér

mensen in de Verenigde Staten

(11.000 per jaar) worden dood-

geschoten dan in bijvoorbeeld

Europa of zelfs buurland

Canada? Moore gaat verschillen-

de mogelijkheden langs, op

zoek naar het antwoord hierop.

Ook bezoekt hij de Columbine

Higschool in Littleton, waar in

1999 dertien mensen werden

ze bereid zijn hogere rentes te

betalen. De goede reputatie van

de bank telt nu zwaarder dan het

commerciële belang. Als de

medewerker zich niet houdt aan

de gedragscode, dan volgt uitein-

delijk een berisping. Deze kan

variëren van het missen van een

bonus tot het uiterste middel:

ontslag.

"Dit is alleen maar toe te juichen",

laat Ad Bijma, directeur van de

landelijke vereniging Centrum

voor Internationale Samenwerking

(COS)desgevraagd weten. COSis

initiatiefnemer van

de HUMANIST NOVEMBER 2002

doodgeschoten door twee scho-

lieren. Met twee scholieren die

destijds gewond raakten gaat

Moore naar het hoofdkantoor

van een supermarkt waar kogels

in de schappen liggen. Moores

onderneming heeft een verras-

send effect. Deze rauwe, kriti-

sche film over de Amerikaanse

maatschappij draait na het IDFA

in verschillende Nederlandse

bioscopen.

Het IDFA heeft ook het thema-

programma 'What do you belie-

ve in?' samengesteld, waarin

twintig documentaires over

geloven worden gedraaid. Een

aantal films zijn portretten van

mensen met extreme geloofs-

overtuigingen, obsessies die niet

alleen van religieuze aard zijn.

Een ander deel gaat over geloof

in de media en richt zich op de

vraag: zijn we te goedgelovig in

'Wereldburger.nl', een belange-

norganisatie die zich onder meer

inzet voor de bevordering van

maatschappelijk verantwoord

ondernemen en waar zich

inmiddels zeventig andere organi-

saties bij hebben aangesloten,

waaronder Humanistisch Verbond,

HIVOS, HOM en Humanitas.

De tien business principles van

ABN Amro zijn niet kritiekloos

ontvangen. Volgens een onder-

zoek door vakbond CNV onder

ABN Amro-personeel vindt een

flink aantal de gedragscode vooral

een pr-actie. Bijma: "ABN Amro

Filmmaker Michael Moore

een informatiesamenleving waar

we steeds worden geconfron-

teerd met leugens en bedrog?

(JK)

IDFA, 21 november t/m 1

december, Amsterdam. Info:

www.idfa.nl.

Bowling for Columbine is vanaf

5 december ook te zien in de

filmtheaters.

geeft de aanzet tot maatschappe-

lijk verantwoord ondernemen. Dat

vind ik positief, maar ik blijf

uiteraard kritisch. Het bedrijfsle-

ven is er op gericht geld te verdie-

nen. Ik vind het nogal flauw om

daar dan negatief over te doen.

Als het onderdeel van de bedrijfs-

strategie is om de reputatie te krij-

gen van het beste jongetje of

meisje van de klas: prima. Als dit

per saldo maar betekent dat er

zorgvuldiger gehandeld wordt."

Sandra Langendijk

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

http://www.idfa.nl.


uiteenlopende organisaties, zoals he
wezen, een groot kerkgenootschap,
siteiten en ministeries in Nederland n in
Vlaanderen. Het boek la~~,zien ~oe b leid
en theorie llJet .fujI\'t)Já zijnl.méèg~gaa en
behandeJ~J:l.èlal'lgnjl<è t~orieën e cep-

VI'I'I[lI~ I

en'op dit terrei . ot gen-
Ing .

ISBN 90 6665 478 3
Prijs € 17,00

Wel besluit hij met

enkele 'essays' waar-

in hij wat dieper

ingaat op bijvoor-

beeld de problema-

tiek van reïntegra-

tie. Maar tot echt

ferme opinies of

duidelijke aanbeve-

lingen komt het

helaas niet. In de

verslagen komt overigens een enkele keer 'mijn

humanistische collega' zijdelings in beeld, maar in

het afsluitende 'Kort ABC van de geestelijke ver-

zorging' schittert de humanistische verzorging

door afwezigheid, waar bijvoorbeeld de joodse en

de hindoeïstische wel worden benoemd. Alles bij-

een is het boekje niet meer dan een tamelijk vrij-

blijvend document van een ongetwijfeld ijverige,

maar weinig visionaire bajesdominee. (BCh)

121 Dagen onvoorwaardelijk. Okke Wisse .

Elsevier Overheid, Den Haag 2002. 175 blz. € 15.
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Uitgeverij SWP Postbus 257 1000 AG Amsterdam

Emancipatiebeleid blijft de gemoederen va
beleidsmakers, managers en wetenschap-
pers beroeren. Kritische geluiden en hoop-
volle berichten over dit beleid gericht op
verandering van de sekseverhoudingen
wisselen elkaar af.
Dit boek bevat reflecties op de vorm en
inhoud van het emancipatiebeleid in

Op de voet gevolgd
Gender en emancipatiebeleid
Onder redactie van Yvonne Benschop
en Freda Droes

Justitiepastor Okke Wisse heeft van september tot

eind december 2001 een verslag bijgehouden van

zijn werkzaamheden en ervaringen in een huis

van bewaring. Vier maanden (protestants) geeste-

lijke verzorging gedetailleerd in beeld gebracht

aan de hand van gesprekken met gedetineerden,

verslagen van activiteiten (bijvoorbeeld kerkdien-

sten, inclusief passages uit de eigen preek) en

groepsbijeenkomsten, overwegingen en gedach-

ten.

Het is interessant een zo gedetailleerd kijkje ach-

ter de tralies te kunnen nemen, zeker in een tijd

van hoge werkdruk in de inrichtingen, bezuinigin-

gen en ingrijpende beleidswijzigingen waarbij het

werk van de reclassering en de 'piw'ers'

(bewaarders) steeds verder uitgekleed wordt. De

verhalen van en over gedetineerden zijn dikwijls

bijzonder aangrijpend en Okke Wisse heeft een

vlotte pen. Maar jammer is, dat Wisse maar in

beperkte mate de moeite heeft genomen gevolg-

trekkingen uit zijn moeizame arbeid te trekken, of

een afweging te maken van het maatschappelijk

nut, de ethische houdbaarheid en de meer princi-

piële kanten van zijn werk .

(Advertentie)

Voor folder: Helias, Pb. 232, 4100 AE
Culemborg, Tel.: (0345) 47 3625,
E-mail: office@jandekok.nl

Opleiding tot beeldend en
muzisch kunsttherapeut
4-jarige deeltijdopleiding;
muzisch en beeldend, circa 30
lesdagen per jaar, te Culemborg

Helias

GEESTELIJKE VERZORGING IN EEN HUIS VAN BEWARING
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ROB TIELMAN
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Naarden

Rob Tielman

Een bekend vooroordeel over humanisten is dat

zij weinig concreets te melden zouden hebben

over ethische en politieke dilemma's waarvoor

wij ons geplaatst zien. Het Voorontwerp

Humanistisch Perspectief uit 1983 maakt duide-

lijk dat liberale tot socialistische humanisten zich

gezamenlijk in een zeer groot aantal waarden

en normen konden vinden. Waarom zou dat

vandaag de dag niet meer kunnen? Ik daag

iedereen uit om een citaat te vinden dat niet

meer zou passen in hedendaagse humanistische

waarden en normen. Ik ben benieuwd ...

lijk gebied. Fundamentalistische stromingen grij-

pen de bestaande gevoelens van onzekerheid

aan om mensen te paaien met schijnzekerheden.

Mensenrechten worden dan vaak ondergeschikt

gemaakt aan staats- of groepsbelangen.

Degenen die de verdraagzaamheid willen verde-

digen, moeten onderling samenwerken omdat

bondgenoten gezamenlijk meer bereiken dan de

afzonderlijke slachtoffers van de verdeel-en-

heers-politiek van onverdraagzame machtheb-

bers.

Een tekst die de Humanistische Alliantie nog zo

zou kunnen gebruiken ...

•InWormen

Wat ook opvalt, is dat het lijkt of we ineens met

iets heel nieuws bezig zijn. In de tijd dat ik voor-

zitter van het Humanistisch Verband was (1977-

1987) ging er geen week voorbij of het HV was

wel in het nieuws over allerlei waarden en nor-

men. Als toenmalig voorzitter vond ik het

belangrijk dat ik daarbij een beetje zicht had op

de waarden en normen die in onze achterban

leefden. Niet alleen bij onze leden maar ook bij

het (toen) kwart van de bevolking dat achter

onze doelstellingen stond. Als socioloog gebruik-

te ik daarbij de Delphi-methode: ik zond concep-

ten rond aan sleutelfiguren voor commentaar en

verwerkte dat in herziene teksten. Voor wie dat

nog eens wil nakijken in het Humanistisch

Archief: Voorontwerp Humanistisch Perspektief,

Utrecht 1983. Dat was nog de goede oude tijd

van de moderne spelling ...

Is het u ook zo opgevallen dat er steeds meer

gedachteloos wordt gesproken over normen en

waarden? Het valt zelfs niet meer op als je per

ongeluk wormen in Naarden zegt. Iemand die

een beetje over deze zaak heeft nagedacht,

spreekt over waarden en normen want waarden

gaan aan normen vooraf en niet omgekeerd.

Toen ik dat onlangs herlas, was ik verbaasd over

de actualiteit ervan. Neem nu bijvoorbeeld de

recente doodsbedreigingen aan het adres van

critici van islamitisch fundamentalisme en het

oorloghitsen tegen Irak door rechtse christenen

in Amerika. Een citaat uit 1983:

De humanistische beweging wordt helaas in toe-

nemende mate gekonfronteerd met anti-huma-

nistische tendensen die een einde willen maken

aan de verdraagzaamheid op levensbeschouwe-
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LEZINGEN & SYMPOSIA

Tot hier!
Verschillende data - Hengelo, Nijmegen en
Wageningen
In november houdt de Thomas More Academie de
lezingenreeks 'Tot hier! De grenzen van tolerantie
in de traditie van Erasmus, Hugo de Groot en
Spinoza'. De lezingen vinden plaats in Hengelo,
Nijmegen en Wageningen. Tijd: 20.00-22.15 uur.
Informatie: www.thomasmore.nl. tel. 024-3615555

Karen Armstrong
7 nov. - Maastricht
De dr. J. Taslezing van de Universiteit van
Maastricht wordt dit jaar gehouden door de Britse
schrijfster en ex-non Karen Armstrong.
Onderwerp: 'Faith af ter September 11th'. Volgens
Armstrong hebben we een nieuwe spirituele revo-
lutie nodig. Tijd: 20.00 uur. Toegang: gratis.
Collegezaal Nieuwenhof, Zwingelput 4. Tel. 043-
3883545

Spinoza
19 en 26 nov.- Enschede
Cyclus over de Nederlandse filosoof Spinoza, die
in 1632 werd geboren. Plaats: Universiteit Twente,
Vrijhof / Amphitheater. Tijd: 19.30 uur.
Aanmelding vooraf niet nodig. Info:
www.utwente.nl/sg

Hans Visser
23 nov. - Heerenveen
Vierde Domela Nieuwenhuis-Iezing, uitgesproken
door dominee Hans Visser, over 'anarchisme als
inspiratiebron voor mijn leven en werk in
Rotterdam'. Toegang lezing en museum 2,50 euro.
F.Domela Nieuwenhuismuseum, Minekelerstraat
11. Tijd: 14.30 uur. Vanaf 13.00 uur rondleiding
museum.

EXPOSITIES

Feest
t/m 5 jan. - Amsterdam
Expositie over de traditie van feestvieren in
Nederland, zoals op verjaardagen, Sinterklaas,
kerst en Sint Maarten. Met foto's van Morad
Bouchakour. Rijksmuseum, Stadhouderskade 42.

Zuid-Afrika
23 nov. t/m 8 juni - Rotterdam
Foto's van topfotograaf Herman J. Hahndiek van
het Zuid-Afrikaanse Ndebele-volk. Door zijn emi-
gratie naar Zuid-Afrika was Hahndiek nauwelijks
bekend in Nederland .
Wereldmuseum Rotterdam, Willemskade 25.

Foto uit de expositie van Herman J. Hahndiek

TELEVISIE

Twist
Vanaf woensdag 30 okt. - Ned. 1
Nieuw debatprogramma over actuele maatschap-
pelijke ergernissen. Presentator Pieter Hilhorst
kijkt met gasten naar de realiteit, onder het
motto: 'De situatie is hopeloos, maar niet ernstig'.
IKON, tijd: 23.56-00.21 uur

De achtste dag
Vanaf woensdag 6 nov. - Ned. 3
Nieuwe serie afleveringen van dit magazine met
originele reportages. De achtste dag wordt
gemaakt door jonge programmamakers, eindre-
dactie: Frans Bromet en Jan Haasbroek.
Human, tijd: 20.00 uur

Verdriet door je hoofd
Woensdag 6 nov. - Ned. 1
Zes kinderen vertellen wat het betekent om een
vader of moeder met kanker te hebben. Deze
documentaire is een herhaling van vorig jaar.
Human, tijd: 22.52-23.43 uur

Werelden: De Flat
Woensdag 13 nov. - Ned. 1
AI 26 jaar woont mevrouw Collé op drie meter
afstand van een van de drukste snelwegen van
Nederland, de A 10. Hoe kon er destijds een snel-
weg zo dicht langs woonhuizen worden
gebouwd?
IKON, 22.30-23.19 uur

Dakwerk: Ford Transit
Zondag 17 nov. - Ned. 3
Documentaire over het leven van taxichauffeur
Rajai, die langs barrières en sluiproutes zijn weg
probeert te vinden in het gebied tussen Ramallah
en Oost-Jeruzalem .
VPRO, 22.40 uur
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(or Ham (73) uit Amsterdam leest sinds 1975 de
Humanist. Haar huis wordt momenteel aangepast,
zodat ze zelfstandig kan blijven wonen.

SPREKEND

Favoriete muziek
Muziek is meer dan verrukkelijk. Door mijn aange-
boren slechtziendheid neemt muziek een belangrij-
ke plaats in. Ik houd veel van barok- en kamermu-
ziek. Vooral Mahler, met zijn vijfde symfonie, raakt
een snaar bij mij. Onvoorstelbaar dat iemand dat
teweeg kan brengen.

Ouder worden betekent voor mij
Een laatste klus die een moeilijke weg is, vooral
omdat ik zo afhankelijk ben en mensen toch wel
schrikken als ik om hulp vraag. Ik denk veel na en
probeer antwoorden te vinden in humor, muziek en
vriendschap. Voordeel is dat ik alles op mijn eigen
tempo kan doen.

LEZERS AAN HET WOORD

Geniet het meeste van
Mensen ontmoeten waarmee je iets kunt delen. De
maatschappij verandert zo, dat er nog maar weinig
mensen zo zijn. Maar gelukkig kom ik ze nog wel
tegen.

Grootste wens
Ik geloof niet dat die ooit bereikt zal worden, men-
sen zijn zo egocentrisch. Mijn 'humanistische wens'
is dat mensen eerlijk worden naar elkaar toe, dat ze
geen smoesjes gebruiken.

Humanisme betekent voor mij
Het uitdragen van vrijheid. Daarmee moeten men-
sen al op jonge leeftijd worden benaderd. Het
Humanistisch Verbond heeft dat goed gedaan, vind
ik. Als enkeling krijg je dat niet voor elkaar, daarom
is het belangrijk om krachten te bundelen. En kleur
te blijven bekennen. (JK)

Werelden: Het blinde orkest
Woensdag 20 nov. - Ned.1
Veertig Egyptische vrouwen vormen het enige
blinde filharmonie-orkest ter wereld. Portret van
het dubbelleven van deze vrouwen, met ener-
zijds de schijnwerpers en het applaus en ander-
zijds het gevecht tegen beperkingen.
IKON, 22.50-23.39 uur
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RADIO

Dinsdag Desmet
Elke dinsdag - 747 AM
Rechtstreeks radioprogramma over cultuur, poli-
tiek en moraal. Presentatie: Theodor Holman
Human, tijd: 14.00-16.00 uur

'Het blinde orkest', 20 nov. Ned. 1

Het Ei van Erasmus
Elke maandag - 747 AM
Bert Boelaars over humanistische activiteiten in
onze samenleving. Op 11 en 18 november praat
hij met Marius Ernsting, directeur van Humanitas,
die een bezoek bracht aan ontwikkelingsprojec-
ten in Zuid-Afrika. Ernsting deed daar ideeën op
om Afrikaanse asielzoekers die vanuit Nederland
worden teruggestuurd terzijde te staan.
Human, tijd: 19.00-19.10 uur

Strange fruit
Dinsdag 19 en 26 nov. - 747 AM
Tweedelig docudrama over het verhaal achter
het lied 'Strange fruit'. Het Amerikaanse echt-
paar Ethel en Julius Rosenberg werd in 1953
geëxecuteerd wegens atoomspionage voor de
Sovjet Unie. Later bleken zij valselijk te zijn
beschuldigd. Abel Meeropol, die hun kinderen
adopteerde, schreef het lied 'Strange fruit'.
Human, tijd: 16.02-16.45 uur
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