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Terugtrekken in de bossen?

Schrijver Oek de Jong is de intellectueel die in de
aarde wroet. De man die is gegrepen door de
duisternis en gewelddadigheid van Caravaggio
én door de lichtwereld en harmonie van Ver-
meer. "Het zijn uitersten die ik ook În mijn
innerlijke werdd ken en waarmee ik in contact
wil zijn." Een gesprek over religie, mystiek en
pijnlijke kritieken.

Het verbond tussen hoofd en hart

Vader is altijd ver weg
gebleven
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De eerste generatie gastarbeiders
dacht na een paar jaar hard wer-
ken naar her moederland terug te
keren. Toen deze mannen uitein-
delijk toch moesten besluiten om
vrouwen kinderen naar Neder-
land te halen, hadden hun oudste
kinden.'tl inmiddels een jeugd
zonder vader achter de rug. Dat
leidde tor soms onoverkomelijke
problemen. "Door mijn vader
heb ik het niet verder kunnen
schoppen dan schoonmaker."

PAGINA 6

PAGINA

In de fantasieën van 'ecologische
utopisten' gaan geluk en soberheid
hand in hand. Volgens kenner ~la-
ri us de Geus kunnen deze utopieën
\vcrken als een kompas bij het den-
ken over milieuproblemen. Heeft hij
gelijk? De Humanist testte het uit
op twee deelnemers aan de 'Schip.
hol-dialoog'.

PAGINA 14
Oud worden in je eigen
wereld

Kunstenaars, Chinezen, vegetariërs en
humanisten: allen kunnen op hun ou.
de dag naar een 'eigen' verzorgings-
tehuis of woonvoorziening. De bcwo.
ners stellen een verblijf tussen gelijken
op prijs .•\-laar de speciale voorzÎenin-
gen staan onder druk. Ze zijn duur en
zouden de integratie belemmeren. Een
reportage.
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Radio en televisie
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Uw brief is van harte welkom.
Maar schrijft u zo kort en bondig
mogelijk (maximaal 200 woorden).
De redactie behoudt zich het recht
voor uw brief in te korten of niet
te plaatsen.

Pil van DrÎon
In her augustusnummer van
vorig jaar vroegen wij in deze
rubriek steun van HV -leden
bij het oprichten van een
stichting met als doel: 'wette-
lijke erkenning van een recht
op zelfdoding en op de daar-
toe strekkende middelen'.
~lede dankzij deze steun kon
in oktober de Stichting Vrij-
\\'illig leven worden opge.
richt. Primair aandachtsge~
bied van het bestuur is op dit
moment het in samenwerking
met de Adviesraad nader uit-
\\'erken van onze doelstelling
en het verder uitbouwen van
het draagvlak in de samenle-
ving. Voor nadere informatie
of steun kum u zich richten
tot ondergetekende via Post-
bus 76, 4153 ZH te Beesd.
R. Nieuwenhuis. secreta.
ris/pemlingmeester S.V.L.

kunt er niet onderuitgezakt
en vrijblijvend van genieten
en de boodschap voor lief ne.
men. Daarvoor is de ~Iat-
theus teveel een daad van ge-
loof, of liever gezegd een reli-
gieuze ervaring, waaraan de
luisteraar zich niet kan ont-
trekken. Of is het de roman-
tiek van het pure, naïeve en
onvoorwaardelijke geloof
waartoe wij zelf niet meer in
staat zijn? .\laar de westerse
mens is blijkbaar nog vol-
doende erfelijk belast met
christelijke genen om een
middagje te genieten en
zachtjes mee te neuriën. Voor
een paar uur worden ook
\••..ij, heidenen. vrome kerk.
gangers en heel eventjes
doorgronden we de diepste
geheimen van de protestantse
geloofsbeleving. Heel even
\',:ordt er een zaadje van ge.
loof in ons hart geplant en
betreuren we dar we God
dood verklaard hebben. Ge-
lukkig is het slechts eenmaal
per jaar Goede Vrijdag.
Bertil Huzen. Ni;megell

Mattheus-Pass ion
Er zijn nogal wat ongelovi-
gen die zich een. à tweemaal
per jaar bekeren tot God.
Slechts voor een paar uurtjes,
om daarna weer terug te val-
len in alledaags heidendom.
Binnenkort is het weer zover,
dan raken christenen en niet~
christenen in de ban van
Bachs t\..larrheus-Passion, een
werk met meer religiositeit en
vroomheid dan een heel jaar
EO-televisie bij elkaar. \X!at
brengt al die verstokte athe.
Ïsten tot dit jaarlijks terugke-
rende religieuze dagjestoeris-
me? Natuurlijk is de prachti-
ge muziek de voornaamste
reden, maar de populariteit
van het muzikale ]ijdensver.
haal is toch een wonderlijk
fenomeen aangezien de luis-
teraar zich geen moment vol.
ledig over kan geven aan lou-
ter estherische genoegens. Je

gezicht gegaan. Gerechtig.
heid? Een hogere macht?
Toch nog voorzienigheid?
Yolanda de Muijnck-
Willemse, Nuenen

Elfstedentocht (2)
In het februari nummer
schreef Karin Anema zeer on.
derhoudend over haar erva.
ringen bij de elfstedentocht.
Er was echter één ding dat
mij stoorde: iedereen wist dat
veel illegale schaatsers de vei.
Iigheid van anderen (en zich.
zelf) in gevaar zouden kun-
nen brengen. \Xlie illegaal
reed, had dus \••..e1 iets uir te
leggen. Anema echter spreekt
wel over haar angst om be-
trapt te worden als zwartrij-
der, maar zegt geen woord
over waarom ze illegaal reed.
In een blad als de Humanist,
waarin steeds over normen
en waarden gesproken
\vordt, had haar motief voor
het zwartrijden niet mogen
ontbreken.
J. de Boer. Laren

te oordelen, kan maar beter
thuis blijven. Klaag dan lie.
vcr die instanties aan die
overal ter wereld deze mens.
onterende toestanden laten
voortbestaan.
Piet Blauw, Hoorn

Elfstedentocht (1)

Ik ben heel kwaad op Karill
Anema en op de redactie van
de Humanist. De vanzelf-
sprekendheid waarmee het
kennelijk gewoon wordt ge.
vonden spelregels te breken,
anderen daarmee te duperen,
net te doen alsof er geen an-
deren zijn, vair mij zeer
zwaar op de maag. Ik vind
het ongehoord. Braaf heb ik
als lid van de Elfstedenver-
eniging met nr. 21.953 mijn
late (eigenlijk te late) start-
moment afgewacht. Om
9.45 uur stond ik 4 januari
i!. op het ijs en met mij dat
hele duizendtal domoren (en
nog een duizendtal na mij).
Deze dame, die zo.n last
heeft van die onahvendbare
elfstedenkoorts, start als
zwartrijdster ~ met een door
haarzelf oranjc geverfde
band om haar arm! . met de
heroïsche tocht, op een tijd.
stip dat háár goeddunkr!
Daarmee de mensen die op
dat tijdstip mógen rijden,
doodleuk voor de voeten rij.
dend. En daarmee de rest die
wacht finaal voor idioot zet!
Ze voelt zich bez\'l/aard, maar
duidelijk niet heel erg, zelfs
zo weinig dat ze het stukje
dat ze erover heeft geschre-
ven niet binnen de familie.
kring houdt, maar ter plaat-
sing aanbiedt aan de redactie
van de Humanist, die al dat
'ferme' optreden ook nog ho-
noreert. Ik noem het van bei-
den een voorbedd van ver-
vuild ethisch normbesef. En
ik vind her nicr aangenaam
daarmee geconfronteerd re
worden in de Humanist.
Gelukkig is ze flink op d'r

Moeder Teresa
N.a.v. het artikel 'Moeite
mer ~loeder Teresa' in her
maartnummer moet mij van
het hart dat ik persoonlijk
meer moeite heb met deze
wijze van benadering van her
'dilemma rond liefdadigheid'
dan met de wijze waarop
~toeder Teresa en haar me-
dewerksters dir probleem
aanpakken. Uit de inleiding
blijkt overigens al hed dui-
delijk dat de schrijfster niet
was voorbereid op de te ver-
wachten confrontatie met de
ellende daar. A nders zou zij
niet als "een cake uit de bak-
vorm zijn gevallen". \'V'iehet
werk van mde . Teresa wil be-
oordelen, zal zich eerst moe-
ten oriëntcren op de opvoe-
ding van een jonge non in het
begin van deze ceU\v in het
onderontwikkelde Albanië.
\X!at mij betreft zijn de uit-
spraken over de invloed van
overbevolking en postkoloni-
aalliberalisme en over de
vergelijking van hetgeen de
helpsters daar daadwerkelijk
doen tegenover de betrok.
kenheid van de westerse con-
sument bij armoede en ellen-
de heel wat reëeler. En de uit.
spraak van ene Chrisropher
over "een vermomd onnozel
vroU\vtje" als promotor van
de Vaticaanse politiek vind ik
zonder meer een slag onder
de gordel. Als wij bezwaren
hebben tegen de wijze waar.
op met de opgenomen men-
sen wordt omgegaan, moeten
wij nogmaals aan haar op.
voeding en aan de omstan-
digheden dáár denken, waar
koeien heilig worden ver-
klaard maar mensen mogen
creperen. En mogen wij zeker
ook niet de invloed van een
eemven bestaand, mensonte-
rend, kastenstelsel vergeten.
\X'ie al deze zaken over het
hoofd ziet en blijkbaar geheel
onvoorbereid naar India reist
om even over ~Ioeder Teresa
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Rekenschap over
kapitalisme Column

Maria" VerkerkIs de markt heilig? Het wetenschappe-
lijke tijdschrift van het humanisme,
Rekenschap, wijdt zijn maartnummer
aan deze vraag. Het tijdschrift, dat 011-

langs een nieuwe vormgeving kreeg,
belicht het huidige kapitalistische sys-
teem, de neo-liberale ideologie erachter
én het verzet ertegen.
De publicatie van het pamAet De Ilce-
zeggers of de politieke gevolgen van
het eC01lOmisch liberalisme van Thijs
\X'ölrgens gaf een eerste impuls aan dit
debat. \Völrgens schreef zijn pamflet
uit boosheid over de oude en nieuwe
armoede en uit onbegrip over het ge-
mak waarmee wij Europeanen de ver-
zorgingsstaat lijken prijs te geven.
Begin dit jaar schoof Jacques Wallage,
Wölrgcns opvolger als PvdA.fracrieiei-
der in de Tweede Kamer, meer naar
Wöltgens positie op. Wallage schreef
toen in Trouw: 'De markt lost de ar.
moede niet op, de markt lost de
schaarste niet op zolang we de prijs
niet zichtbaar maken. De markt lost
het structurele werkloosheidsprobleem
niet op en de markt maakt buurten niet
veilig. '
Wat de markt wél doet, vertellen t\\'ee
sociologen en twee filosofen in deze
Rekenschap. Sociologen Jan Berting en
Douwe van Houten kijken naar de
praktische gevolgen van het motto
'meer markt'. Filosofen Jack Vroman
en Ewald Engelen beoordelen het
martkdenken vooral op zijn innerlijke
logica.
Verder in dit nummer artikelen over
socioloog Zygmunt Ballluan en weten-
schapssocioloog Thomas Kuhn.

U kunt dit nummer van Rekenschap
bestel/en door f 17,50 over te maken
op giro 304960 t.n.v. het Humanis.
tisch Verbond te Amsterdam, onder
vermelding van .Rekenschap maart
1997'. Een jaarabonnement (vier nton-
mers) kost f SS,. (voor niet-leden HV
f 60,-, studenten f 50,.). Schrijven
naar: Humanistisch Verbond, Ant-
woordnummer 10938, 1000 RA Am.
sterdam.
Bellell kali ook: tel. 020 - 521 9000.

Emancipatie?
Internationale vrouwendag 1997. In
een zaal in Utrecht houdt de man een
pleidooi voor 'nieuwetijds vader-
schap'. Zijn publiek bestaat meren-
deels uit vrouwen. Ze luisteren gedul-
dig naar zijn verhaal. "Ik heb .11sva- ...
der recht om een halve dag in de week :
met mijn kind bezig te zijn», vertelt ~
hij. "Ik wil hem knuffelen en leuke ::
dingen met hem doen. En ik wil die ••
tijd met hem doorbrengen zonder dat .•.
mijn vrouw daarbij is.» Want, zo legt '"
hij omstandig uit, vrouwen zijn tot nu ~
toe de baas in huis. Je ziet het al voor ~
je: 'Laat mij dat maar even doen',
waarna hij onhandig een luier ver-
schoont. Hoewel? Het was nogal op-
vallend dat hij vooral sprak over het
delen van warmte en liefde met zijn
zoon. Niets over het leven van alledag,
waarin het vocabulaire van verzorgers
vaak gereduceerd wordt tot: 'Kom
hier', 'doe dat niet', en 'blijf af'. Niets
over het schoonmaken van de wc, het
op een hip en een drip boodschappen
doen en de dag is al weer voorbij. Ver.
zorgen moet vooral leuk blijven.
De Emancipatieraad bestaat per 1 mei
aanstaande nict meer. Is dat erg? De
ironie wil dat vrouwen de arbeids-
markt massaal betreden, Emancipatie-
raad of niet. Er zijn immers dringende
sociaal-economische redenen voor:
weduwen en bijstandsmoeders zijn
door de strengere regels genoodzaakt
betaalde arbeid te zoeken; vanwege
ingrepen in de kinderbijslag is het
moederschap van grote gezinnen fi-
nancieel niet meer aantrekkelijk en de
sociale zekerheid dreigt straks onbe-

taalbaar te worden als niet méér men-
sen een betaalde baan hebben. Eman-
cipatie is een economische noodzaak
geworden. Maar zijn vrouwen hier-
mee geholpen? Het blijkt dat vrouwen
nog steeds niet op voet van gelijkheid
met mannen hun betaalde en onbe-
taalde arbeid vervullen. Vooral vrou.
\\'en zien zich voor de taak gesteld ar.
beid en zorg te combineren.
Emancipatie is meer dan toegang ge-
ven tot de betaalde arbeidsmarkt. Het
gaat om een andere oriëntatie op (sa-
men)leven. Alleen een samenleving
waarin daadwerkelijk een andere op.
vatting heerst over tijdsbesteding en
de combinatie van arbeid, zorg en
vrije tijd in de verschillende fasen van
het leven zal soelaas bieden. Nieuwe-
tijds vaderschap? /t.1ag het ook een
onsje meer zijn?

Marian Verkerk is L'oorzitter van
het Humanistisch Verbond.

Verhuizing Landelijk Bureau HV
Na meer dan 50 jaar is het Humanis.
tisch Verbond per t april niet meer
gehuisvest in Utrecht. Vanaf heden
vindt u het Landelijk Bureau in Am-
sterdam. Let u hier S.V.p. goed op als
u, schriftelijk of telefonisch, contact

opneemt met het HV of met de redac.
tie van de Humanist. Het adres in het
colofon van alle voorgaande Huma-
nisten klopt dus niet meer!

Het nieuwe adres:
Humanistisch Verbond
Sarphatikade 13
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
lel. 020 - 5219000, fax 020 - 5219080
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Allochtone Jongeren over de band met hun vader

Toen Nederland in de jaren zeventig gastarbeiders ronselde in Turkije en
Marokko, lieten deze mannen hun vrouwen kinderen achter in hun geboorte-

dorp. Vader zou immers geld verdienen en binnen een paar jaar weer terug

zijn. Het liep anders; uiteindelijk hebben de meeste vaders hun gezin over

laten komen. Vaak begonnen de problemen toen pas echt. Vader droeg opeens
verantwoordelijkheden voor bijna-pubers die hij nauwelijks kende en de kin-
deren moesten het gezag accepteren van een vreemde man. In de ogen van

vcel van deze kinderen is het nooit meer goed gekomen. De gevoelens van een
'tussengeneratie' .

DOOR CRDAL DALer

Vader is altijd ver

...•. ..:.i .

. /, '.

..
-..

; ..

:

-.-

. ~ '.' ';. .•..•.:--
.~ ':ft;'_,

HUMA •• ST 6 APRIL 1997



Neg
",Mijn vader zei nooit iets, maar hij
hield mijn hand vast als we naar Ajax
gingen en dat voelde wel echt. Mijn va-
der was mijn held", zegt journalist Jan
.i\1eng in het boek Nooit genoeg: vol-
wassen kinderen over de rol VtUl hun
vader van Ingeborg van Teeseling. Uit
dar boek blijkt dat vaders een enorme
invloed op het leven van een kind kun-
nen hebben. Vaders kunnen teleurstel-
len, vaders kunnen een held zijn. En
vaders kunnen in den vreemde zwoe-
gen voor de roekomsr van hun kinde-
ren.
De eerste generatie gastarbeiders heeft
lang de illusie gekoesterd om na een
paar jaar hard werken voorgoed naar
het moederland terug te keren. Toen zij
uiteindelijk toch moesten besluiten om
vrouwen kinderen over te laten komen
naaf Nederland, hadden hun oudste
kinderen inmiddels een jeugd zonder
vader achter de rug.
Metin, de oudste van vier kinderen,
haalt vroege herinneringen aan zijn va-
der voor zijn geestesoog. Hij neemt een
trek van zijn sigaret, fronst de wenk-
brauwen en komt los: "Vader kwam
elk jaar vier weken op vakantie. Zijn
bezoekjes aan het Turkse stadje waar
we woonden, waren voor hem voorna-
melijk een gelegenheid om te pronken
met zijn geld en het huis dat hij liet
bouwen. En wij pronkten met onze

nieuwe kleren uit Europa en de choco-
lade die hij voor ons kocht.
Ik weet nog dat ik een keer in een wei-
de in aIJe eenzaamheid lag te janken
toen vader \veer eens op de bus was ge-
stapt richting Europa. Ik was een jaar
of negen. Misschien huilde ik om de re-
latie die werd verbroken terwijl ze aan
het opbloeien was. Opeens voelde ik
een zware hand op mijn schouder: een
verre buur die toevallig langsliep. Hij
vroeg me waarom ik huilde en troosrre
me. Mijn tranen heeft hij afgedroogd
en hij heeft me op het hart gedrukt dat
mijn vader 'al' over een jaar weer terug
zou keren. De liefde die ik toen voor
die man heb gevoeld, heb ik nooit voor
mijn vader gevoeld."

Ongelukje
Vader was altijd ver weg. Zo nu en dan
kwam er misschien een brief van hem
die vol stond met groeten aan familie
en kennissen. Een mens went aan alles,
dus ook aan een vader die er niet is. De
kinderen van de gastarbeiders zochten
instinctief nÎeU\ve vaderfiguren die het
gemis van echte vaders moesten ver-
lichten. De opa's, de omen, de oudere
broers. En vooral de moeders, die twee
rollen vervulden; die van moeder én
vader.
Ook J\.letins vaderfiguur was zijn moe-
der. Tegelijk met zijn Turkse thee be-

Wij pronkten //let de
nieuwe kleren uit

Europa die vader voor
ons kocht

gint hij aan een nieU\ve herinnering:
"Bij het voetballen had ik mijn arm ge-
broken. Ik ging op mijn moeders
schoot liggen en zei dat ik pijn had.
Toen ik mijn ongelukje had opge-
biecht, tilde mijn moeder mij op haar
rug en liep, dwars langs het ziekenhuis
met de slechte naam, naar een dorp vijf
kilometer verderop. Daar woonde een
oude vrouw die gebroken ledematen
kon genezen. Mijn arm werd gezet, ik
krijste en mijn moeder huilde. Over
een week zou mijn vader weer op va-
kantie komen. Toen ik op bed lag bij te
komen van de pijn, zei ik dat mijn va-
der onmiddellijk bij zijn aankomst te
horen moest krijgen dat mijn arm was
gebroken, zodat hij niet per ongeluk op
mijn arm zou gaan zitten. Dat was het
enige wat me aan zijn bezoek interes-
seerde. "

Begin jaren tachtig moesten Metin en
duizenden andere kinderen hun geko-
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zen vaderfiguren opgeven voor hun
echte vaders. De trend van gezins-
hereniging won in Nederland namelijk
snel terrein; de kinderen woonden
weer met vader in één huis. Al snel
bleek dat ze eigenlijk met een vreemde
man zaten opgescheept. Omgekeerd
hadden de vaders te maken met kinde-
ren die ze niet eens zo goed kenden. De
conflicten tussen vaders en kinderen
groeiden met de dag.
Vader Kemal Ozturk over de onenig-
heden met zijn zoon Ismail in die perio-
de: "Toen Ismail naar Nederland
kwam, was hij twaalf jaar. Op school
pakte hij de dtaad snel op. Ik wilde
ook dolgraag dat hij het goed zou doen
op school en niet in de fabriek zou ein-
digen zoals ik. Toen hij in de vierde
klas van de havo zat, kwam hij een
keer op een doordeweekse dag 's
nachts om twee uur thuis. Ik had geen
oog dicht gedaan. Ik wachtte hem op
aan het begin van de straat. Hij zag dat
ik daar stond en probeerde mij te ont-
wijken. Ik heb hem een paar klappen
gegeven, ja. Alleen voor zijn eigen best-

wil. Of ik hetzelfde met mijn jongere
zoon zou doen? Die heb ik nooit gesla-
gen en ik hoop dat dat ook nooit hoeft.
Soms schreeuwde Ismail tegen mij dat
ik jaloers op hem was. Hij dacht dat ik
niet wilde dat hij succes had. Maar ik
blaakte van trots toen hij zijn diploma
had gehaald. Nee, ik heb hem niet ge-
zegd dat ik trots op hem was."
Zijn zoon over diezelfde nacht: "Op
straat kwam ik een meisje tegen dat ik
spontaan heb aangesproken. Ze gaf
antwoord en we gingen wat wandelen.
Het klikte tussen ons. In een park heb-
ben we elkaar tot diep in de nacht ge-
zoend en gestreeld. Het was de eerste
keer voor mij. Naar huis gaan kwam
niet eens bij mij op. Die mooie ervaring
heb ik afgesloten met een paar harde
klappen van mijn vader. Toen ik in bed
lag, heb ik misschien wel honderd keer
'ik haat jou papa' gepreveld."

Lieve dochter
De vaders namen een andere opvoed-
kundige houding aan tegenover de kin-
deren die ze in Nederland kregen. Dat

concludeert Sevnur Demiralay, psy-
choloog bij de Riagg in de Rotterdam-
se wijk Feyenoord. Vorig jaar behan-
delde zij acht jongeren uit wat zij 'de
tussengeneratie' noemt: jongeren die
als elf- of twaalfjarige naar Nederland
zijn gekomen en hier hun school heb-
ben afgemaakt.
Volgens haar zijn de leden van deze
tussengeneratie verbitterd over het
contact met hun vader. Deze kinderen
zijn in haar ogen slachtoffer geworden
van de financiële ambities van de va-
ders. 'Nu we hier toch met de hele fa-
milie zijn, kunnen we met zijn allen
veel geld verdienen en dat geld snel in
Turkije of Marokko in huizen investe-
ren', redeneerden de vaders.
Dus moesten de kinderen hier aan het
werk. Hun lonen zelf houden, of een
deel ervan, was een groot taboe. Zoiets
vroeg je niet aan je vader. "Mijn pa-
tiënten vertelden dat hun kleine broer-
tjes en zusjes hun geld wel zelf mochten
houden. Ze groeiden veel vrijer op en
kregen ook meer liefde van hun vader
dan de kinderen van de tussengenera-
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Hoe kan ik praten met iemand die ik al die tijd
als een buitenstaander heb beschot/wd?

rie. De meisjes uit die groep trouwden
snel, met het idee dat ze de liefde die
hun vader hen nier gaf wel van hun
echtgenoot zouden krijgen. Die echtge-
noot, overgehaald uit her moederland,
had echter geen behoefte aan een kin-
derlijk meisje, maar aan een volwassen
vrouw. Dus ging het ook daar fout.
Laatst vertelde een van de meisjes me
dat ze tegen haar vader had gezegd:
'Pa, ik heb altijd gewild dat je mij op
schoot nam, zoals je bij mijn zusje
deed'. Haar vader ant,voordde: '1.-tijn
lieve dochter, laat je benen eraf halen,
dan pas je op mijn schoot'."
Volgens Demiralay ging er ook veel
mis doordat de vaders ineens hun leven
moesten veranderen. Ze werden met
een verantwoordelijkheidsgevoel opge-
zadeld dat ze na zoveel jaren alleen wo-
nen niet aan konden. "Sommige vaders
werden agressief en sloegen hun kinde-
ren. Een patiënt van mij die gokver-
slaafde is, heeft een vader die hem van
zijn verslaving wil af praten. Maar de
jongen vindt dat hij geen recht van
spreken heeft. 'Je eigen leven was ook

een rotzooi en je hebt nooit aandacht
voor ons gehad', zegt hij tegen hem."

Koffiehuis
Bij sommigen verbetert de relatie na
verloop van tijd enigszins. De vader
van de dochter die niet meer op schoot
past, wil het dolgraag nog goed maken.
Zij praten tenminste nog met elkaar.
Voor Said en zijn vader zit dat er niet
meer in. Saids vader is een gezellige
prater in gezelschap, maar klapt dicht
zodra Said erbij komt zitten. Hij deinst
er namelijk nooit voor terug om zijn
vader te pakken op diens uitspraken.
'Een maand geleden zei je iets anders
dan nu. Is dat niet wat tegenstrijdig?',
is een veel voorkomende opmerking
van Said aan het adres van zijn vader.
Said was vijftien toen hij naar Neder-
land kwam. Zijn vader runde eell kof-
fiehuis in Amsterdam. En waarom zou
hij geld betalen aan een hulpje in het
koffiehuis nu Said er was? Said bracht
zijn tijd voornamelijk door in het roke-
rige koffiehuis. In ~vlarokko had hij een
gelukkig en zorgeloos leventje geleid,
met opa als hoofd van het gezin. In Ne.
derland begon hij al snel genoeg te krij-
gen van het vele uren thee rondbrengen

aan klanten. De druppel die de emmer
deed overlopen viel een jaar na zijn aan-
komst. In het koffiehuis zat een vriend
van zijn vader opschepperig te vertellen
hoe hij een dag eerder met de vader van
Said naar de hoeren was geweest.
's Nachts reed Said met zijn vader naar
huis. De zestienjarige jongen verbrak
de stilte met de vraag: '\'(laar was je gis-
ternacht?' Zonder op antwoord te
wachten vervolgde Said: 'Ik heb een
jaar voor je gewerkt. Ik ,••..il morgen
mijn geld hebben, ik ga naar Marok-
ko.' De ruzie die daarop losbrak resul-
teerde in een hevige trap op het rempe-
daal. 'Donder op', schreeuwde de va-
der en hij duwde Said uit de auto. "Ik
heb twee uur lang rondjes gelopen in een
park in de buurt. Toen kwam hij weer
aanrijden. ~lijn geld heeft hij nooit ge-
geven. Ik werk nu als schoonmaker. In
Marokko heb ik het altijd goed gedaan
op school. De komst naar Nederland
was een ramp voor mij. Door mijn va-
der heb ik het niet verder kunnen
schoppen dan schoonmaker", zegt
Said.

Hij vertelt zijn verhaal aan de zijlijn
van een voetbalveld, waar zijn zesjari-
ge zoon met elf andere jongens als een
bij achter de bal zwermt. "Die heb je,
~liloud", schreeuwt Said. De jongen
hoort de aanmoediging van zijn vader,
breekt zijn eigen snelheidsrecord en
slaagt er in om de bal te trappen. Said:
"Hij zit ook op zwemmen. Zijn B.di-
piama heeft hij onlangs gehaald. Kara-
te, dat is zijn nieuwe interesse. Daar
laat ik hem ook inschrijven. Gelukkig
kunnen we dat allemaal betalen omdat
mijn vrouw ook werkt. Zolang ' ••..e ge-
noeg geld hebben zal mijn zoon niets
tekort komen. Ik hou van die jongen.
Hij mag geen liefde tekort komen. Ik
weet hoe het is om geen liefde te krij-
gen van je vader."

Met de jaren kregen de vaders in de ga-
ten dat het was misgegaan tussen hen
en de kinderen. Toen begonnen ze te
morren. De meeste jongeren vertellen
dat hun vader begon te klagen omdat
de kinderen met hun problemen altijd
naar hun moeder gingen. '''Mijn zoon,
waarom praat je toch nooit met mij',
vroeg mijn vader mij toen ik al twintig
was". zegt Metin, de jongen die klap-

pen kreeg op de avond van zijn eerste
zoen .•• Maar hoe kan ik praten met ie-
mand die ik al die tijd als een buiten-
staander heb beschouwd? Ik weet nog
heel goed dat ik de eerste ochtend dat
ik in Nederland was naar de slaapka.
mer van mijn ouders wilde gaan. Toen
ik merkte dat de deur op slor was,
schreeuwde ik: 'Laat mijn moeder met
rust. Jij ligt te neuken met mijn moe-
der. Ik zal het jou betaald zetten'. Mijn
vader heeft mij nooit het gevoel kun.
nen geven dat hij bij ons hoorde. Mis-
schien hou ik wel van hem, maar op
een andere manier dan dat ik van mijn
moeder hou. Misschien is het geen
houden van, maar dankbaarheid om-
dat hij al die jaren voor ons heeft ge-
werkt.
Laatst zag ik hem naar de moskee
gaan. Hij zag me niet. Ik keek minuten-
lang naar zijn kromme rug en zijn trage
stapjes en dacht bij mezelf: 'Pa. ik hOll
van je'. Ik kreeg zelfs bijna tranen in
mijn ogen. !\laar dat 'pa, ik hou van je'
zal ik nooit tegen hem zelf zeggen."
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Terugtrekken in de bossen?
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Het milieudebat ontbeert verbeeldingskracht. Misschien kunnen
onconventionele ideeën en prikkelende fantasieën over het goede
leven ons inspireren, hoopt Marius de Geus. In Ecologische utopieë"
onderzoekt hij bestaande verbeeldingen van de ideale samenleving.
Werelden waarin geluk en soberheid hand in hand gaan.

DOOR TANNY DOBBELAAR

)ver het goede leven
Word je gelukkig van milieubewust leven? Natuurlijk niet.
Het keurig scheiden van afval en het reizen per openbaar ver-
voer brengt bij de meest mensen geen weldadig gevoel met zich
mee. Milieubewust leven is zoiets als belasting betalen: het
moet voor her algemeen belang. In Ecologische utopieën con-
stateert Marius de Geus een groot gebrek aan verbeeldings-
kracht als het om milieuproblemen gaat. Korte termijnden-
ken overheerst. Politici zien milieuproblemen vaak als een
technische kwestie, waarvoor ze een oplossing willen die de
economische groei niet schaadt. Angstvallig vermijden ze de
vraag naar het goede leven - en dat is waar het volgens De
Geus uiteindelijk om gaat. De verwarming een graadje lager
zetten en af en toe de auto laten staan, zijn cosmetische
maatregelen die een ecologische maatschappij echt niet dich-
terbij brengen. Het milieudebat heeft visionaire ideeën nodig
die de huidige economische rat-race grondig ter discussie
stellen, aldus De Geus. Alleen dan kunnen we keuzes maken
die de kwaliteit van ons leven en onze omgeving verbeteren.

Hard ploeteren
Reden genoeg om denkers te raadplegen die hebben gefanta-
seerd over ideale manieren van leven: de utopisten. De Geus
laat een aantal van hen aan het woord, waaronder Thomas
More, Thoreau, Morris, Skinner en Callenbach. AI deze
'soberheidsdenkers' bekritiseren het idee dat materiële over-
vloed noodzakelijk is voor een gelukkig leven. Ze tonen zich
bezorgd over de gevolgen van een eindeloze economische
vooruitgang - met vervuilde steden en uitputting van de na-
tuur als gevolg. Harmonieuze sociale relaties waarin mensen
tevreden zijn met weinig. Genieten van de natuur en tijd heb-
ben voor zelfontplooiing staan in hun fantasieën voorop.
Neem de bekende Amerikaan Henry David Thoreau. Uit on-
vrede met de opkomende industrialisatie besluit hij in 1845
zich terug te trekken in de bossen, om daar een zo onafhan-
kelijk mogelijk leven te gaan leiden. Thoreau is ervan over-
tuigd dat veel mensen gevangen zitten in een systeem van te
hard ploeteren en te weinig vrije tijd. Ze weten niet meer wat

De meeste menselI zitten gevangen In
een systeem van te hard ploeteren en

te weinig vrije tijd

echt belangrijk is voor hun geluk en overschatten het belang
van werk. Thoreau besluit zijn utopie zelf vorm te geven. In
Walden doet hij verslag van zijn leven in een eigenhandig ge-
bouwde boshut aan de oever van Walden, een klein meer na-
bij Boston. Daar leeft hij twee jaar lang met een minimum
aan voorzieningen. Zijn hut en meubels maakt hij zelf; hij
verbouwt zijn eigen gewassen en draagt zeer eenvoudige kle-
ding. Zo ontdekt hij dat enkele weken per jaar werken vol-
doende is om alle uitgaven te bekostigen. De rest van zijn tijd
brengt hij door met het bestuderen van de natuur, het maken
van lange wandelingen, dagdromen bij de rivier en het lezen
van filosofen.

Weerbaar
Tegenover dit strikt individualistische ideaal staan de uto-
pieën van een sociaal paradijs. Zo leven mensen in de utopie
van de Amerikaanse behaviorist Skinner (1904-1990) in col-
lectieven waar iedereen slechts vier uur per dag werkt. Alle
materialen worden hergebruikt. De economie is zelfvoorzie-
nend, waardoor transport haast overbodig is. Machines ne-
men het geestdodende werk zo veel mogelijk uit handen. Zo
hebben de bewoners meer tijd voor kunst, wetenschap en
sport en andere vormen van zelf ontplooiing. De kinderen
worden collectief opgevoed in crèches waar gedragsdeskun-
digen hen kneden tot weerbare mensen. Ze leren bescheiden
te zijn ten opzichte van de natuur en plezier te hebben in so-
berheid. Karaktertrekken die voor de utopie onwenselijk
zijn, worden van jongs af aan de kop ingedrukt,
De bewoners van Skinners utopie vinden hun geluk in zelf-
ontplooiing en aangenaam werk. Aldou~ Huxley (bekend
vanwege zijn anti-utopie Brave New World) daarentegen
laat de bewoners van zijn ideale eiland de voorrang geven
aan spirituele behoeften. Door boeddhistische meditatie-
technieken en onschuldige psychedelica streven de bewoners
naar geestelijke bevrijding, waarbij ze een eerbiedige hou-
ding ontwikkelen ten opzichte van de natuur.

De Amerikaan Callenbach is de recentste utopist die De
Geus aan het woord laat. In zijn in 1975 verschenen Ecoto-
pia ontwerpt Callenbach een maatschappij die ecologisch
volkomen stabiel is. Ecotopia plaatst hij in Noord-Amerika.
De bevolking van Ecotopia heeft hier een eigen samenleving
opgebouwd uit protest tegen de Amerikaanse verspillende
manier van leven. De bewoners hebben vervuilende fabrie-
ken gesloten, de a,fvalverwerking gereorganiseerd en de bio-
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De wensdroom en de nachtmerrie
Ecologische utopieën kun ;e gebruiken als een kompas bi; het nemen van concrete beslissin-
gen, schriift Marit,s de Geus. Bi;voorbeeld rond de kwestie over nut en noodzaak van een
tweede luchthaven. De Humanist stelde drie 'utopische' vragen aan Thomas van Slobbe van
Stichting Natuur en Milieu en J.I'. Th Jansonius van ondernemersorganisatie VNO-NCW.
Leveren utopische vragen ook utopische antwoorden op?

Leidt een tweede luchthaven tot een ecologisch stabiele
maatschappij?
T. van Slobbe (Natuur en Milieu): "Op basÎs van de huidige
kennis en expertise zeker niet. Zelfs als de luchthaven in zee
komt, zorgt dat voor veel geluidhinder langs de kust. Dat
leidt tor stress en slapeloosheid bij omwonenden. En dan heb
je het grote probleem van de kerosine. Schiphol zorgt over
enige jaren voor t\vaalf procent vall de Nederlandse bijdrage
aan het broeikaseffect. !'vlet een tweede luchthaven wordt
dat 35 tot veertig procent. Duitsland. Noorwegen, Oosten-
rijk hebben vaak strengere milieurege1s dan Nederland. Het
is dus maar de vraag of al die vliegtuigen naar onze buurlan-
den gaan als wij geen extra luchthaven bou\ven."

].P. Th. Jansonius (VNO-NC\X!): "\X!at is ecologisch stabiel?
Als je eronder verstaat dat de milieuvervuiling niet verder
toeneemt of zelfs vermindert en er méér economische actÎvi-
teit komt, dan past een tweede luchthaven in een ecologisch
stabiele maatschappij.
Geluidhinder is een lokaal probleem. Dat voorkom je door de
luchtha\'en te plaatsen in een gebied waar geen of \\.'einig men-
sen wonen - in zee of in de 1\1arkerwaard. De luchtvervuiling
is een mondiaal probleem. \'(lij zeggen: als Nederland geen ex-
tra luchthaven krijgt, dan gaan de vliegtuigen naar Frankfurt,
l.onden of Brussel. ~1ondiaal gezien vermindert de luchtver-
vuiling er niet door. ..

Verbetert een tweede luchthaven de kwaliteit van ons leven?
Jansonius: "Ja, zonder enige twijfel. Een tweede luchthaven
trekt veel zakelijke dienstverlening aan. Hoofdkwartieren
van nationale en internationale ondernemingen willen dicht
bij een main/JOrt zitten. Het verbetert sowieso de kwaliteit
van leven van mensen die aan het \verk komen. En als het de
kwaliteit van het leven van anderen niet benadeelt of zelfs
verbetert, dan is dat een verbetering van de totale situatie.

Kijk, tegen de markt inroeien heeft geen zin. De luchtvaart
groeit, dat is een autonome omwikkeling. Als je andere mo-
gelijkheden voor extra werkgelegenheid kan benutten, dan
moet je dat óók doen. 1\1aar de groei van de luchtvaart te-
genhouden, dát is pas een wensdroom."
Van Slobbe: "Er is iets vreemds aan de hand. Het argument
vóór de luchthaven is: dan genereren we meer geld en werk-
gelegenheid. Maar moet onze samenleving die toch een be-
hoorlijke welvaart heeft, voortdurend meer en meer geld ver-
dienen? Zelfs als dat ten koste van ons welzijn gaat? Wie
moeten ook kijken naar het sóórt extra \\'erk. Dat moet zin-
vol zijn en ecologisch verantwoord."

Hoc ziet Nederland eruit in het wckomstige millennium?
Van Slobbe: "We hebben voorstellen gedaan aan het kabi-
ncr. Wic zeggen: Neem een duurzame economie serieus.
Werk aan een omschakeling naar biologische landbouw, in-
vesteer in de onn ••..ikkeling van zonne-energie.
Er is 120 miljard gulden vrijgemaakt voor de versterking van
de economische strucruur. Dat is een hoop geld en daar krijg
je dit soort rare plannen van als een tweede luchthaven.
I\.laar je kunt ook investeren in schone sectorcn: in onder-
wijs, zorg, kennistechnologie. Het kabinet zet zijn geld nog
steeds in op een oud concept, dat van Nederland distributie-
land. \Xlij vinden dar we mocten werken aan eell moderne
maatschappij met een duurzame economie, met ruimte voor
ondernemingsgeest, vriendschap, rust en creativiteit."
Jansonius: "Ik hoop dat iederecn een baan heeft, 's avonds
na gedane arbeid tevreden thuis komt en een goed gebruik
kan maken van vrije tijd. Dat het werk schoon is en cr op een
milieuvriendelijke \••..ijze wordt geproduceerd. We moeten
veel onderzoek doen naar schonere processen. Ivlaar daar-
voor hebben we een stevige economische basis nodig. Overal
waar bedrijven in de problemen komen, wordt het eersr be.
zuinigd op het onderzoek.
Of Nederland in de toekomst distributieland blijft? Dat lijkt
me wel. Distributie is een van onze sterkste punten."

De Humanist vroeg Marius de Geus of hij de door hem
voorspelde sturende werking van 'utopische' vragen herkent
in de reacties van de rwee heren. Dit is zijn antwoord:
"Van Slobbe bevestigt mijn stelling dat ecologische utopieën
sturing kunnen ge\'Ctl aan milieu vragen. Anders dan Janso-
nius redeneert hij feitelijk vanuit de centrale gedachte van
ecologische utopisten. Die gedachte is: in hocverre hebben
bepaalde beleidskeuzes en politieke maatregelen onomkeer-
bare gcvolgen voor de natuurlijke leefomgeving? En in hoe-
verre leiden zij tot het realiseren van een ecologisch even-
wicht tussen alle leefsystemen?
Jansonius is duidelijk gefixeerd op conventionele groei-
ideeën, op Nederland-distributieland en het vrije-marktden.
ken. Dc ecologisch utopisten die ik in mijn boek bespreek,
kiezen voor kwaliteit van leven, meer vrije tijd, her ontwikke-
len van kennis en het formuleren van harde maatschappelijke
én ecologische randvoorwaarden aan de economie. Mis-
schien dachten die ecologisch utopisten zo slecht nog niet!"
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logische voedselproductie in eigen hand genomen. De \'oor~
malige grote steden zijn opgedeeld in kleinere leefgemeen-
schappen. Grote gebouwen hebben plaatsgemaakt voor
groen en auto's en vliegtuigen zijn er verboden. Het open-
baar vervoer is energiezuinig en stil. Door telewerken en
beeldtelefoons hoeven bewoners minder te reizen. Een basis-
inkomen en een werkweek van twintig uur geeft hen een
aangenaam rustig leven. Hoewel het consumptieniveau flink
is verlaagd - van alle gebruiksvoorwerpen bestaat maar één
model - is de kwaliteit van de producten is heel hoog. Alles
wat kapot gaat, kan door de bewoners zelf gerepareerd wor-
den. En dat vinden ze nog leuk ook.

Uitspattingen
Nadeel van een utopie is, dat zo'n droomstaat per definitie
uitgaat van een statische, geïsoleerde maatschappij die wei~
nig veranderingen toelaat. Een ander nadeel: de utopieën
spiegelen niet bepaald een opwindend leven voor. Het utopi-
sche bestaan is zelfs ronduit saai en voorspelbaar. De bewo-
ners onderwerpen zich steeds aan één bepaalde levensstijl.
Respect voor de natuur lijkt haast automatisch te betekenen
dat mensen gaan leven in verstikkend kleine gemeenschap~
pen, met een grote sociale controle. Het plezier van de ano-
nimiteit van de grote stad, met zijn gemêleerde bevolking en
een rijkdom aan cultuur en historie past er niet in. Dat men-
sen houden van uitspattingen, van concurrentie en zelfs van
het uiten van agressie, is eveneens ondenkbaar. Alleen de
Amerikaan Callenbach heeft een, beetje klunzige, oplossing

voor dit gebrek. Hij fantaseert over rituele oorlogsspelen,
waarin mensen hun behoefte aan spanning en competitie
kunnen bevredigen.
Wat leveren ecologische utopieën nu eigenlijk op? Niets, zo-
lang je ze beschouwt als een kookboek waarin het recept
voor de toekomst staat, zegt De Geus. Een utopie moet wer-
ken als een magnetisch kompas: het moet richting geven en
inspireren bij maatschappelijke keuzes. Een utopische bena-
dering blijkt bijvoorbeeld uit de vraag: 'Kan de uitbreiding
van Schiphol tot een ecologisch stabiele samenleving lei-
den?'. Zo'n vraag stuurt keuzes in de richting van een ecolo-
gisch meer verantwoorde maatschappij, aldus De Geus.
~'1ilieuvriendelijk leven wordt nog te vaak gekoppeld aan
een Spartaanse levenswijze waarin we afscheid moeten ne-
men van veel pleziertjes. Groene politieke partijen zouden
die associatie moeten vermijden, vindt De Geus. Met hulp
van de utopische traditie zouden ze een aantrekkelijke invul-
ling moeten geven aan het begrip soberheid, waarbij comfor-
tabel leven vanzelfsprekend is. Hoe het precies moet, blijft
vaag, maar de overtuiging spreekt voor zich: gelukkig zijn in
een natuurvriendelijke samenleving is zo gek nog niet.

•

Marius de Geus, 'Ecologische utopieën: Ecotopia's en het
milieudehat'. Jan van ArkeI, Utrecht, 1996, f 39,90.
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Gek de Jong over het. opengaan van het hart

aan altijd van donker
naar licht'

Oek de Jong heeft het allemaal meegemaakt. Van gevierd
schrijver na zijn veelgeprezen romandebuut Opwaaiende
zomerjurken dat in 1979 een bestseller werd. Tot verguizing
en ongemeen harde kritieken na de verschijning van het bock
De inktuis, twee novellen met een stetk mystieke inslag. Die
kritiek was pijnlijk, maar het heeft hem ook sterker
gemaakt. Onlangs is hij met een nieuw bock gekomen, Een
man die in de toekomst springt, een bundel reisverhalen en
essays waarin hij de revue laat passeren wat hem als schrij-
ver heeft geïnspireerd. Een gesprek met een zintuiglijk inge-
stelde rationalist die hoofd en hart met elkaar weet te ver-
binden .

•.•.•.•i.:••j.j •• ,•.• C.

Zo gesloten en afwerend als hij in som-
mige interviews kan overkomen zodra
her over persoonlijke aangelegenheden
gaat. zo openhartig en eerlijk praat hij
nu. In zijn werkkamer, een hoge sfeer-
volle ruimte mer her en der grote bos-
sen bloemen, staat het raam open. Het
is een van die eerste zonnige dagen,
waarop je opeens voelt dat de lente in
de lucht hangt. Misschien dat hij daar-
door zo gemakkelijk praat. Wel formu-
leert hij steeds bedachtzaam. Maar hu-
mor en lichte zelfspot ontbreken niet.
Van de 'zwaarmoedige' zoeker, zoals
hij nogal eens getypeerd wordt, valt
geen spoor te bekennen. Oek de Jong
lijkt een gelouterd mens. die met graag-
te over zijn \veek praat en de grote le-
vensvragen niet schuwt.
"Ik werk op een manier die vergelijk-
baar is met die van dichters, althans

sommige dichters, zoals Hans Faverey
en Nijhoff, bij wie elke bundel een stap
in hun ontwikkeling markeert. Bij mij
gaat dat ook zo. Ik doe het niet bewust,
het gebeurt gewoon. Ik houd er niet
van om mezelf te herhalen. Het gevolg
is dat ik vijf heel verschillende boeken
heb gemaakt. Dat wordt me door de li-
teraire critici niet altijd in dank afgeno.
men. Zij willen liever dat je op het
spoor blijft dat zij waarderen. Het
moet niet te ver buiten hun gedachten-
wereld vallen."
Dat was bij zijn in 1985 verschenen
boek De inktvis blijkbaar wel het ge-
val, want het werd door de meeste ge-
vestigde literaire critici ongenadig
neergesabeld. In de Volkskrant werd
zelfs gezegd dat de schrijver in Gek de
jong was gestorven. De jong: "Het
boek riep echt haat en agressie op. Er

worden natuurlijk vaker slechte kritie-
ken geschreven, maar dat iemand zo
hard werd aangepakt heb ik niet eerder
meegemaakt. Opeens was ook mijn
stijl heel slecht, terwijl na mijn twee ro-
mans iedereen daar heel lovend over
was." (Lachend): "Nu hoor ik daar
niets meer over, dus zal het wel weer in
orde zijn."
"Die kritiek was pijnlijk, ja. Vooral
omdat ik twee, drie jaar heel hard aan
dat boek gewerkt had en er ook heel
diep voor in mezelf was afgedaald. Bo-
vendien had ik het gevoel dat ik echt
met iets nieuws kwam." juist omdat
hij zijn ziel op tafel had gelegd, kwam
het hard aan. "Ik had het gevoel 'en
plein publique' volkomen in elkaar te
worden geslagen zonder iets terug te
kunnen doen. Je bent weerloos, want
het gedrukte woord heeft een enorme
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HOllderdduizelld melIselI lezell eell stukje 111 de
krallt over hoe waardeloos je bellt

macht. Honderdduizend mensen lezen
een stukje in de krant over hoe ,vaarde-
loos je bent." Het heeft hem drie
maanden gekost om eroverheen te ko-
men. "Ik heb het opgevangen met
hardlopen. Ik weet nog goed Jat we
een huis in de Provence hadden ge-
huurd en dat ik Jaar elke dag een par-
cours van tien kilometer door de heu-
vels liep. Tot ik me fysiek zo sterk voel-
de dat ik dacht 'ik kom er wel over-
heen' ..... Achteraf kan hij, met Nietz.
sche sprekend ('waG mich nicht tötet,
macht mich stärker') zeggen dat het
hem sterker gemaakt heeft. "Ik trek me
minder aan van het oordeel van recen-
senten en ben gaan bcseffen dat een
grote groep lezers op zijn eigen mening
afgaat of trouw blijft aan een schrij-
ver."

Hersenspinsels
\Vaarom de recensenten zo hard over
hem heen gevallen zijn, is natuurlijk
voer voor psychologen, ma;lf volgens
hem heeft het alles met het thema van
het boek te maken: het opengaan van
het hart. "Dat is een oeroud thema, dat
ik op een nieuwe manier heb proberen
te verbeelden, zij het door middel van
oude, vaak religieuze beelden en sym-
bolen. Blijkbaar roept dat een enorme

angst op, zeker wanneer een literator
waar ze niet omheen kunnen erover
schrijft." Terwijl het eigenlijk toch
zo'n logische stap in zijn ontwikkeling
is, opper ik. Want de hoofdpersonen
in zijn romans worden over het alge-
meen gekenmerkt door een onmacht
om te leven, er gewoon te zijn. Ze gaan
gebukt onder een overmaat aan zelfre-
flectie, zitten erg in hun hoofd. Ze wil-
len wel opengaan, maar dat lukt hen
niet.
De Jong: "Absoluut. Simonerri, de
hoofdpersoon uit Cirkel in het gras, zit
opgesloten in hersenspinsels en denk-
beelden die op zich wel interessant zijn,
maar die het hem onmogelijk maken
om open te staan voor anderen of van
iemand te houden. Damiano, de
hoofdpersoon uit De inkwis, begint ei-
genlijk op dat punt. Ook hij is totaal
vastgelopen in bepaalde levenspatro-
nen die niet meer blijken te werken.
maar hij trekt zich terug uit de gemeen-
schap en gaat het gevecht met zichzelf

aan. Hij trekt letterlijk de wildernis in .
probeert op een berg te leven van wat
de natuur hem biedt - maar ook figuur-
lijk, door de confrontatie met de chaos
van zijn innerlijk aan te gaan. Dat ge-
beurt vrij hardhandig." Uiteindelijk,
na ook nog een verblijf van negen
maanden in het klooster van de Schu-
we Vrouwcn, komt hij gelouterd uit
deze zelfgekozen eenzaamheid. Het
verhaal valt te lezen als een soort we-
dergeboorte of inwijdingsweg: van een
leven van ontkenning naar een leven
van overgave.
De Jong: "Het gaat in mijn verhalen al-
tijd van donker naar licht, van verstar-
ring, vastzitten, opgesloten zijn naar
open gaan, ,veer kunnen bewegen.
Ook in mijn nieuwe boek vind je dat
terug. Ik word zowel gefascineerd door
de duisternis en gewelddadigheid van
Caravaggio als door de licht\\'ereld en
harmonie van Vermeer. Het zijn uiter-
sten die ik ook in mijn innerlijke we-
reld ken en \vaarmee ik in contact wil
zIJn."

Het Europees Instituut, daar word je wijzer van.

De modulaire opleiding Psychosociaal
Werk van het Europees Instituut.

Schrijven als topsport
De figuur van Simonetti is niet auto-
biografisch, maar in geestelijke zÎn is
hij wel een beeld van Oek de Jong zelf.
"Ook ik had in de loop der jaren een
heel intellectuele en oordelende hou-
ding ontwikkeld, waarmee ik me van
de buitenwereld afsloot. Als kind was
ik heel k\ ••..etsbaar: ik was overgevoelig,
verwend, klein, ik keek scheel en ik
was het slimste jongetje van de klas.
Om me te kunnen handhaven heb ik
me teruggetrokken in een bastion .
."laar dat bastion werd een gevangenis
en leidde tot een steeds groter isole-
ment. Het schrijven versterkte dat nog
eens. Van mijn 1ge tot mijn 34e heb ik
alles opzij gezet om te schrijven. Ik be-
dreef het als topsport, al rookte en
dronk ik er \vel bij. Ik gaf er echt alles
aan. Vaak zat ik wekenlang alleen in
een huis op het platteland. Tegelijker-
tijd had ik een heel hectisch liefdesle-
ven, dat me overigens meer overkwam
dan dat ik het zelf creëerde. Ik had veel
vriendinnen. Tussen je 15e en 35e ja-
gen de hormonen je alle kanten op.
Maar een mooie, rustige relatie met
een vrouw kon ik niet ontwikkelen.
Ook in de liefde voelde ik me altijd al-
leen. Mijn leven was te smal gewor-
den."
"Na het voltooien V;ln Cirkel in het
gras heb ik mezelf de vrijheid gegeven

De opleiding Psychosociaal
Werk bestaat uil zes kort-
durende en afzonderlijk
naast de dagtaak te volgen
gecertificeerde modules.
Wij bieden trainingslocaties
in heel Nederland.

Bel voor brochure tijdens
kantooruren (020) 6 250 251
of schrijf naar:
Het Europees Instituut voor
Psychosociale Educatie
Prinsengracht 747-751
1017 JX Amsterdam

Onze opleiding leert je
mensen professioneler te
begeleiden in uiteenlopende
situaties, bijvoorbt>dd als
counselor. Bovendien ont-
wikkel je je persoonlijkheid
en leer je een brug te slaan
tussen het zakelijke en het
humane in je werk. Het
Europees Instituut werkt
met befaamde docenten en
staat garant voor hoog-
waardige kwaliteit.

BEGIN BIJ JEZELF en
schrijf nu in voor de

opleiding Psychosociaal
Werk van het Europees
Instituut! De opleiding
start \veer september '97.
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om een tijd niet te schrijven, om behal-
ve met mijn hoofd ook eens flink met
mijn handen bezig te zijn. Ik heb veel in
huis geklust, aan mijn boot gewerkt en
ik ben les gaan geven in proza schrij-
ven. Maar wat voor mij de grote door-
braak heeft betekend, was het werken
in Scorlewald, een instituut voor ont-
wikkelingsgestoorden op antroposofi-
sche grondslag. Ik heb dat drie jaar ge-
daan. Ik werkte in de grote moestuin
die ze daar hadden, met autisten en
mongolen. Om contact met hen te krij-
gen moet je heel veel geduld hebben,
dat haalt wel een stuk van je ego af.
Bovendien confronteren ze je met je ei-
gen verlegenheid en schuwheid. Deze
mensen zijn zo weerloos en kwetsbaar,
zo helemaal ziel, dat ze je in staat stel-
len om echt handijk te zijn zonder Je
angst dat je gepakt wordt."

Metropool met parken
Niet voor niets is het verbinden van
hoofd en hart een terugkerend thema
in zijn nieuwe bundel. Een ander terug-
kerend thema is de onttovering van de
wereld, zoals die zich de laatste eeuwen
heeft voltrokken, en het verdwijnen
van de archaïsche leefwereld dat daar-

mee gepaard gaat.
De Jong: "Lange tijd heb ik me daarte-
gen verzet. Elke aantasting van het
landschap ging me aan het hart. Elke
nieuwbou\vwijk die uit de grond werd
gestampt, bekeek ik met misprijzen.
Maar die houding is improductief. Wie
maken een ingrijpende culturele trans-
formatie mee: van een traditionele,
godsdienstige samenleving die eeuwen
en eeuwen heeft bestaan naar een we-
reldcultuur die volledig gedomineerd
wordt door technologie en commercie.
In plaats van me hiervoor af te sluiten
stort ik me maar in de chaos van de
postmoderne wereld. Ik aanvaard de
wereld zoals deze is, probeer niet meer
0111 mijn eigen haan koning te laten
kraaien. Die dwingende neiging om al-
les geregeld te krijgen op een manier
zoals jij het wilt zie ik eerlijk gezegd bij
veel mensen. Ze willen een mooi lande-
lijk Nederland, liefst met niet teveel
mensen, wel met goed openbaar ver-
voer natuurlijk en de auto moet ook
overal tot voor de deur kunnen komen.
!\.laar Amsterdam wordt een miljoe-
nenstad, de randstad een grote metro-
pool met parken. Het is onontkoom-
baar de weg die we gaan. Niet dat ik

geen fundamentele kritiek heb, maar
dat is iets anders dan je in romantische
ideaalbeelden op te sluiten."
Dat hij zich nu meer openstelt voor de
hedendaagse samenleving, is niet een
kwestie geweest van even de knop om-
draaien. "Het is een lange weg in mijn
leven ge\veest om me aan te kunnen
passen aan een volstrekt andere wereld
dan die waarin ik ben opgegroeid. Juist
omdat de veranderingen zo snel gaan,
ben ik gaan kijken naar de voorouder-
lijke wereld. Je wortels liggen nu een-
maal in het verleden. Pas als je de tradi-
tie kent en weet wat die inhoudt, kun je
je ervan losmaken en er een eigen bete-
kenis aan geven.
Een man die in de toekomst springt is
een weergave van deze vijftienjarige
zoektocht langs de ideeën van het ver-
leden en de tradirie, langs beelden van
schilders, schrijvers en dichters die hem
hebben geraakt. Naast een ideeënboek
is het vooral ook een verslag van zijn
persoonlijke ontwikkeling geworden,
waarover hij vaak onverhuld eerlijk is.
Niet alle essays zijn even gemakkelijk,
maar \••..e1 zijn ze altijd geschreven in
zijn heldere, lichte en compacte stijl.
Vanwege die stijl ben ik ooit voor Gek
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Voor mij is het
mystieke een

intense ervaring
van liefde en

licht

.1'[
• I

de Jong gevallen. Hij kan onweerstaan-
baar mooÎe zinnen schrijven, zinnen
die ik soms wel zou willen inlijsten, zo
kernachtig en waar zijn ze. Vaak ook
zijn ze heel zintuiglijk. Het is taal die
staat als een huis en die iets weet te ra-
ken wat bijna niet te benoemen is. Al
weet hij dat 'iets' zelf eigenlijk heel
treffend te verwoorden in een van de
essays, waarin hij uitlegt wat hij van
een goede roman verwacht ... Het 'har-
de' van stijl en compositie is bepalend
voor de mate waarin het 'zachte' zich
kan mmtifestercn [...) iets dat. tja moei-
lijk te benoemen is en dat ik maar een
naaktheid noem, een echtheid, die ont-
roert, bevrijdt en het mogelijk maakt
'opnieuw te beginnen met leven',"
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lege handen
Oek de Jong groeide op in de jaren vijf-
tig, in Friesland en Zeeland, in een ge-
reformeerd milieu. Dat milieu heeft
veel invloed op zijn leven en schrijven
gehad. De Jong: "Ik behoor tot een ge-
neratie die godsdienstig is opgevoed,
maar dat allemaal van zich heeft afge-
schud. Toen ik op mijn achttiende in
Amsterdam ging wonen, hield het tra-
ditioneel godsdienstige wereldbeeld
waarmee ik was opgevoed geen stand
meer. Ik stond opeens met lege handen.
Eigenlijk geldt dat ook voor onze cul-
tuur in zijn geheel: de ontkerstening is
vanaf de jaren zestig erg hard gegaan.
Alles wat met religie te maken had
werd helemaal uit de cultuur geduwd.
Dat moest ook gebeuren, want het

christendom was verstard, maar om
het religieuze vervolgens helemaal geen
plaats meer te geven in het leven, kan
volgens mij niet. Religie is toch een van
de menselijke hartstochten, net zo
sterk en ontembaar als seks - vaak zijn
ze ook verwant aan elkaar - het laat
zich gewoon niet wegr:J.tionaliseren.
Het is het zoeken naar innerlijke rust,
dat altijd bij mensen leeft, het verlan-
gen naar zingeving en liefde, onbaat~
zuchtige liefde wel te verstaan."
Religie wordt nogal eens op één hoop
gegooid met godsdienst, maar dat is
iets van een heel andere orde, :J.ldus
Oek de Jong "Van godsdienst is spra-
ke, wanneer de hartstocht die religie is,
de aandrift om zin te geven en rituelen
te ontwikkelen, geïnstitutionaliseerd



'Korenschoven! Dat ik dat nog gezien heb: hoe het koren in schoven op het land
stond - als in de middeleeuwen, als op een schilderi; van Breughel. Hooiwagens,
hoog opgetast, getrokken door paarden. Koeien die in de wei met de hand ge-
molken werden, melkers die op een kruk;e zaten dat ze met een riem om hun
heupen hadden gesnoerd, de melk die in de emmer spoot en schuimde, de
melker die zijn hoofd tegen de flank van de koe duwde om haar op de ;uiste plek
te houden - en als hij in de verte het geluid van een motorfiets hoorde, wist hi;
wie eraan kwam, want in de wijde omgeving was er maar een die zo'n diug be-
zat. Er was nog stilte. Er was nog duisternis. En God was er dus ook nog. Van
zi;n aanwezigheid ging een geruststellende werking uit: er was iemand die de
wereld zag. Maar meer indruk maakten tucht, orde en regelmaat. Alles verliep
volgens regels. Voor een kind was het een duideliike wereld ...

Uit: Een man die in de toekomst springt

wordt. Godsdienst heeft alles te maken
met leer, dogma's, ideologie, priesters,
geld en macht. Van godsdienst kan
oorlog komen. Juist omdat er zoveel
godsdienstoorlogen zijn geweest loopt
bijna niemand in het westen er nog
warm voor."
In godsdienst is ook hîj niet geïnteres-
seerd, wel in religie. "Religie is een on-
derdeel van het menselijk bestaan,
waar een nieuwe vorm voor gezocht
zal moeten worden. Wat deze gaat
worden weet niemand. Zelf heb ik ver-
schillende religieuze tradities onder~
zocht om te begrijpen wat religie nu ei-
genlijk is. Vervolgens heb ik gepro-
beerd, vanuit een persoonlijke erva-

ring, om het begrip mystiek opnieuw
inhoud te geven. Omdat ik een intellec-
tueel ben, heb ik dat op een intellectu-
ele manier gedaan. Maar je kunt religie
ook onderzoeken via de weg van de de-
votie of de weg van de daad, dat is vol-
gens mij uiteindelijk nog de beste weg.
Ik heb het dus gedaan door te lezen
over het onderwerp, door op zoek te
gaan naar de bronnen van het christen-
dom, en door hierover te schrijven."
Dit heeft geleid tot Een man die in de
toekomst springt. Naast essays over
bijvoorbeeld de poëzie en het wereld-
beeld van Ida Gerhardt en Paul van
Ostaijen staat er ook een essay over
mystiek in. Een begrip dat zonodig nog

meer verwarring oproept dan het be-
grip religie. De Jong: "Dat komt omdat
men zich nooit in mystiek verdiept
heeft, omdat het met godsdienst wordt
geassocieerd en misschien ook omdat
de levenshouding die eraan ten grond-
slag ligt, een houding van belangeloos-
heid, onze maatschappij nogal vreemd
is. Het mystieke vind je in het leven van
alledag. Voor mij is het een Întense er-
varing van liefde en licht, en van het
creatieve. Sommige mensen verbinden
er het \••..oord God aan. Maar dat be-
grip is voor mij een gepasseerd station,
oninteressant. Zoals ik ook elke vorm
van traditioneel geloof oninteressant
vind."
Niettemin is voor hem religie een
grondstof van het menselijk bestaan en
het mystieke een van de manifestaties
daarvan. De Jong: "Mystiek zie ik als
een heel persoonsgebonden ervaring
die zich niet gemakkelijk laat omschrij-
ven. Maar ik bespeur geen tegenstel-
ling tussen het rationele en mystieke
Een mens beschikt over rede én gevoel,
rationalisme en mystiek sluiten elkaar
niet uit."

•
Oek de Jong, 'Een man die in de toc.
komst springt', Mculenhoff, 223 blz.,
f 39,90.

Er is wel degelijk leven na de dood

Als een leven ophoudt, gaat Het Leven
door. AI wat u tijdens uw leven de
moeite van het ondersteunen waard
vond. moet het zonder uw steun doen.

Neem daarom maatregelen. Maak
een testament.

Als humanisme u iets waard is
geweest. denk dan eens na over een
legaat aan het Steunfonds Humanisme.
Dat is opgericht door het Humanistisch
Verbond. Het Humanistisch Verbond
strijdt voor een humane, tolerante
samenleving.

Vraag gerust meer informatie,
• ~/ telefonisch op nummer (030) 23921 00
~ of met de onderstaande bon.

~ STEUNFONDSf •• Humanisme

JA ik wil meer informatie over legateren aan het Steunfonds Humanisme.

naam

adres

pc I plaats

telefoon

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme. Antwoordnummer 2181,3500 VB Utrecht.

dm

"
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Integreren of specialiseren?

Oud worden in
gen wereld

Kunstenaars, oud-zeevarenden, Surinamers, leden van de
Christengemeenschap: allen kunnen op hun oude dag naar
een 'eigen' verzorgingstehuis. De bewoners vinden het prettig
temidden van hun geestverwanten. Ze kunnen hun eigen taal
spreken, hoeven niet te zeuren 0111 vegetarisch etcn en raken
niet tegen hun zin verzeild in discussies over het hierna-
maals. Maar de speciale verzorgingstehuizen staan onder
druk. Ze zijn duur en zouden de integratie belemmeren. Een
reportage .

Truus Essen (85) was het liefst in een
verzorgingstehuis in Amsterdam gaan
wonen, in Je buurt van haar vrienden
en kennissen . .\-iaar geen enkel huis
bood de mogelijkheid om vegetarisch
te eten. Nu woont ze al vier jaar in het
vegetarisch verzorgingstehuis Fe-
lixoord in Oosterbeek. "Ik hoorde van
een nichtje van het bestaan van Fe-
lixoord; ik heb kennis gemaakt met de
bewoners en dacht dat ik me hier wel
thuis zou voelen."
Na een periode waarin het aantal aan-
meldingen afnam, is er nu een wacht-
lijst van ruim twee jaar voor Felixoord.
Er wonen ouderen met heel verschil-
lende levensbeschouwingen. Onder
hen zijn theosofen, amroposofen, ro-
zenkruizers, humanisten en aanhan-
gers van Krishnamurti. Truus Essen is
zelf onzeker over haar levensovertui-
ging. "Ik ben niet zo met spiritualiteit
bezig. Voor mij is het allemaal een
mysterie." Lachend: "Ik ben geloof ik
nogal nuchter." Van huis uit leerde ze
eerbied te hebben voor de mening van
anderen. "~Iijn moeder zei altijd: 'Dan
kun je ook verwachten dat anderen re-
spect voor jou hebben'." 1\1et een blik
van verstandhouding naar haar mede-
bewoners zegt ze: "Natuurlijk heb ik
ook respect voor dieren ...
Haar medebe\voonster, Je Sl-jarige
mevrouw De Jong, volgt de cursus
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voor aanhangers van Krishnamurti.
Aan andere aktiviteiten hier doet ze
niet mee. ~1aar mooie muziekstukken
mag ze in de speciale muziek kamer van
Felixoord graag beluisteren, en vorige
week heeft ze nog de lezing over geiten
bezocht: "Ik vind alles over dieren ime-
ressant. ..
Mevrouw De Jong is al veertig jaar ve-
getariër. Voor die tijd was dat tamelijk
ongewoon. "De mensen die vroeger
zeiden dat ik gek was om geen vlees te
eten, zijn nu zelf fanatieke vegeta-
riërs!", zegt ze triomfantelijk. In 1972
kwam De Jong al in Felixoord om een
vriendin te bezoeken. ""Ik bleef wel
eens logeren, en had veel contact met
de andere mensen hier." Toen ze vijf
jaar geleden viel en daardoor niet meer
zelfstandig kon wonen, was Felixoord
voor haar een logisch keuze.

Extra groente bonnen

Veel bewoners van Fclixoord kennen el-
kaar van vroeger, toen zij lid waren van
de Nederlandse Vegetariërs Bond. In
die tijd werd er vreemd aangekeken te-
gen mensen die in de oorlog hun vlees-
bonnen ruilden voor extra groentebon-
nen. Direcreur van Felixoord Henk EI-
horsr ••..errelt dat nieuwe bewoners vaak
om de bewonerslijst vragen, om te zien
hoeveel mensen ze kennen. "Deze men-
sen zijn vaak geheelonthouders, zij

drinken geen alcohol en roken niet. Zij
waren de vooroorlogse hippies."
De meeste be\voners zijn erg geïnteres-
seerd in de lezingen en andere activitei-
ten die bij Felixoord georganiseerd
worden. Alle informatie over dieren is
\velkom, maar directeur Elhorst ver-
\vacht ook veel belangstelling voor de
lezing over kleurenmeridiaantherapie
die deze week gepland is. "Voor onze
bewoners is hun le••..enswijze niet alleen
een persoonlijke keuze, maar een visie
op de maatschappij." Elhorst vertelt
over een recent uitstapje met de bewo-
ners door de Betuwe: "Toen ik vertelde
dat ze links de kerncentrale van Dode-
waard konden zien, sreeg er tot mijn
verbazing een luid, verontwaardigd ge-
schreeuw op. "

Ouderen die verzorging nodig hebben,
kunnen kiezen uit ••..erzorgingstehuizen
in soorten en maten. Naast de meer
dan honderd kloosterbejaardenoorden
zijn er enkele speciale verzorgingste-
huizen voor joodse ouderen, ••..oor bJin.
den en voor Indische Nederlanders.
N'og eens rien landelijke verzorgingste-
huizen nemen alleen mensen van hun
eigen doelgroep op. Zo kunnen kunste-
naars en wetenschappers, doven, oud-
zeevarenden, oud-varendcn uit de bin-
nenvaart, vrijgemaakt gereformeerden,
••..egetariërs, vrijmetselaars, zevende-



dags-adventisten, ex-voogdij pu pillen
en leden van de Christengemcenschap
allemaal op hun oude dag verzorgd
worden tussen mensen met dezelfde
achtergrond. Deze in toraal 117 ver-
zorgingstehuizen zijn lid van de VVBF,
Vereniging Verzorgingstehuizen met
een Bijzondere Functie.
Naast deze verzorgingstehuizen zijn er
talloze gespecialiseerde wooncenrra
voor ouderen die geen zorg behoeven.
Denk aan wooncenrra voor oudere
Chinezen en Turken, maar ook voor
oudere homo's zijn aanleunwoningen
in oprichting. De voordelen liggen
voor dc hand: ouderen kunnen onder-
ling hun eigen taal spreken, krijgen
hun eigen maaltijden voorgeschoteld
en leven temidden van gcestverwanren
met dezelfde gedragsregels.
Toch heeft deze zorg op maat voor ie-
dere oudere ook nadelen. Bijzondere
verzorgingstehuizen zijn zó gespeciali-
seerd, dat zij mikken op ouderen uit
het hele land. Ouderen moeren zo-
doende vaak ver van hun familie en
vrienden gaan wonen. "En zij blijven
juisr liever in de buurt van de plek
waar ze altijd geleefd hebben", zegt .10.
han Knollema, ambtelijk secretaris van
het bestuur van de VVBF. Hij vindt
daarom dat reguliere verzorgingstehui-
zen meer voorzieningen moeten treffen
voor de specifieke doelgroepen. "Voor

blinde ouderen is het weliswaar prettig
dat zij met andere blinden samemvo-
nen, maar als reguliere tehuizen hen
zouden kunnen opnemen, hoeven ze
minder vcr weg te trekken."

Geestverwanten
Niettemin blijven bijzondere verzor.
gingstehuizen volgens Knollema zeker
noodzakelijk. Sommige ouderen gaan
zó op in hun levenswijze dat het samen.
wonen met geestverwanten het allerbe-
langrijkste voor hen is. Knollema signa-
leert \vel een verschuiving in de interes-
se voor de diverse soorten tehuizen. Uit
zijn laatste gegevens blijkt de belang-
stelling voor kloosterbejaardenoorden
en verzorgingstehuizen voor varenden
af te nemen. Het tehuis voor leden van
de Christengemeenschap gaat zijn aan-
tal plaatsen juist uitbreiden.
Aparte voorzieningen voor ouderen
zijn duur. .Maar omdat de bijzondere
verzorgingstehuizen verenigd zijn in de
VVBF, staan ze redelijk sterk tegenover
de bezuinigende overheid. Onlangs
heeft staatssecretaris Terpstra de
VVBF toegezegd dat de verzorgingste-
huizen recht houden op subsidiëring
van extra kosten die samenhangen met
hun bijzondere aard, zoals geleiders
aan de IllUur in het verzorgingstehuis
voor blinden. Er zullen echter geen spe-
cifieke landelijke verzorgingstehuizen

meer bij komen en als de helangstelling
van de doelgroep afneemt, moeten bij-
zondere verzorgingstehuizen sluiten. In
de toekomst moeten reguliere verzor-
gingstehuizen de bijzondere groepen
kunnen opvangen. Eventueel kunnen
zij extra voorzieningen treffen. Zo kan
een tehuis waar veel buitenlandse ou-
deren wonen een extra verzorger van
allochtone afkomst aantrekken. Het
staat ouderen natuurlijk altijd vrij om
zelf een wooncenrrum te openen, maar
zij kunnen dan geen beroep doen op
overheidsgeld.

Ondertussen kun je je afvragen of al
die aparte \voom'oorzieningen voor de
diverse bevolkingsgroepen wel zo wen-
selijk zijn. Ze kunnen stigmatiserend
werken en de integratie belemmeren.
Als iedereen in zijn eigen hokje blijft
zitten, krijgen we immers nooit een
multi-culturele samenleving. Gek ge-
noeg kunnen speciale voorzieningen
juist bijdragen aan de integratie, on-
dervond onderzoekster Petra Kruis-
wijk. Kruiswijk bestudeerde in op-
dracht van het ministerie van V\X'S de
problemen van specifieke instellingen
voor allochtone ouderen. Op reguliere
dagvoorzieningen voor Nederlandse
ouderen bleken nauwelijks allochtone
ouderen te komen. De activiteiten in
die centra spraken hen niet aan en ook
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de taal was een belemmering. Een ge-
detailleerd onderzoek onder Surinaam-
se ouderen in Den Haag maakte duide-
lijk dat deze groep naar een dagvoor-
ziening wilde, maar dan moest er ook
een Surinaamse hulpverlener zijn, die
hen in hun eigen taal kon aanspreken.
Inmiddels is die er, waardoor ook het
aangrenzende verzorgingstehuis laag-
drempelig is geworden voor de Suri-
naamse ouderen. Petra Kruiswijk: "Zo
brengt specialisatie groepen ouderen
binnen de Nederlandse zorg die anders

aan hun lot worden overgelaten. Hoe
multicultureel Nederland ook is, spe-
ciale voorzieningen voor speciale groe-
pen blijven nodig, anders blijven die
ouderen gewoon weg."
VVBF-besmurder Knollema beaamt
haar verhaal: "Integratie is prachtig,
maar zodra allochtonen ouder worden,
vallen zij vaak terug in hun eigen taal
en cultuur. Indische Nederlanders bij-
voorbeeld zijn stevig geïntegreerd in de
Nederlandse samenleving en spreken
de Nederlandse taal prima. Toch vin-

den zij het op hun oude dag een ver-
ademing dat zij naar een speciaal te-
huis kunnen. lvtet de jaren komen de
herinneringen aan Indonesië sterk te-
rug, en die willen zij delen."

Zonnewende
Humaniste Jos Van Loon-Wijnands
Fooy (77) vindt dat de politiek zal
moeten erkennen dat juist ouderen be-
hoefte hebben aan hun eigen belevings-
klimaat: "Mensen willen graag oud
worden in hun eigen wereldje", stelt

ze. Voor de familie Van Loon was het
dan ook vanzelfsprekend waar ze heen
zouden gaan als ze toe waren aan an-
dere huisvesting: het Humanistisch
\'V'ooncentrum voor Ouderen Aeren-
heem. Aarenheem is een van de zeven-
tig humanistische wooncentra van de
Stichting Woonzorg Nederland. Sinds
twee jaar huren de Van Loons daar een
appartement, waar zij zelfstandig wo-
nen. Aerenheem ligt dicht bij park
Sonsbeek, de omgeving is mooi en het
centrum van Arnhem niet te ver weg.

De humanistische grondslag van het
centrum was echter doorslaggevend.
Willem Karel van Loon (77): "Op mijn
leeftijd heb ik er geen behoefte meer
aan ongewild in discussies over andere
levensovertuigingen verzeild te raken.
Als het gaat over zaken als leven en
dood, wil ik niet tot mijn laatste snik
geconfronteerd worden met de vraag
of er een hiernamaals is." Jos van Loon
vult aan; "\'V'ij zouden nooit in een ka-
tholiek of protestants wooncentrum
willen wonen. En zelfs een algemeen

Tijde1ls de lezi1lg over
geite1l was de zaal ill

Felixoord afgelade1l vol

wooncentrum doet met Kerstmis of Pa-
sen al gauw iets extra's voor de bewo-
ners, door een dominee of pastoor uit
te nodigen. In Aerenheem ligt dat uiter-
aard anders.'" Direct daarna zegt ze re.
lativerend: ",Maar hier in het centrum
wordt daar niet 31tijd over gesproken,
hoor.'" Het spreekt vanzelf, vindt mijn-
heer Van Loon, dat iemands levenshe-
schouwing geen enkele rol speelt tij-
dens het sjoelen of volksdansen. "We
kunnen met iedereen goed opschieten,
ook met de bewoners die een andere le-
vensovertuiging hebben."
Met wat verdraagzaamheid is integra-
tie goed mogelijk. Dat tonen meneer en
mevrouw Van Jen Herg wel aan. Het
gereformeerde echtpaar woont al negen
jaar in het humanistisch wooncemrum
Aerenheem. Voor ze zich hier lieten in-
schrijven dachten ze daar goed over na.
Pleun van den Berg (80): "!vlijn vrouw
zei: 'Hier in de buurt wonen we toch
ook tussen mensen met allerlei verschil-

~ lende levensovertuigingen'. En daar
:; hadden we het goed naar onze zin."
~ De familie stond ook bij andere woon-
~ centra ingeschreven, maar bij Aeren-
z heem kwamen ze snel aan de heurt. De
« Van den Bergs doen mee met allerlei ac-
e tiviteiten. Ze volksdansen, sjoelen,
e doen aan yoga en gaan regelmatig naar

de lezingen die de bewonerscommissie
organiseert. Mevrouw Johanna van
den Berg-Vollenhove: "We hebben ook
het Zonnewendefeest bezocht. Eigen-
lijk past het vieren van kerstmis beter
bij ons, maar we vonden het toch een
heel plezierige samenkomst met mooie
voordrachten." Mijnheer Van den Berg
is blij dat men elkaar hier de ruimte
geeft: "De andere bewoners hebben
weliswaar niet dezelfde achtergrond als
\••..ij, maar wij zijn allemaal humaan."

•
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De Moors steun voor stilte

Wat is het levensgevoel ;n
de Nederlandse roman? In
een serie artikelen brengt
Roche Koning de ideeën-
wereld van onze schrij-
vers in kaart.
Aflevering 2: de afkeer
van luidruchtigheid van
Margriet de Moor.

Waar vinden we stil-
te? Bij die vraag zui-
len de gedachten van
veel Nederlanders di-
rect onze grenzen
over trekken. Want
hier hokken zo'n dik.
ke vijftien miljoen
mensen bijeen. Wie-
len zoeven over we-
gen, muziek dreint
door winkels en de
atmosfeer gonst van
het vliegverkeer. En
ook onze sociale af-
richting bevordert her
produceren van geluid:
kritisch zijn, mening
zeggen, gevoelens uiten
... dat soort waarden.
~1argriet de Moor voert
met haar literaire werk
een pleidooi voor recht
op stilte in het eigen in-
nerlijk. Haar gerichtheid
daarop is waarneembaar
in de novelle "Verkozen
landschap" uit de bundel Dubbelportret (1989).
Hoofdpersoon Mira voelt zich gererroriseerd door de hulp-
vaardigheid en ondernemingszin van een nieuwkomer in
haar woonplaats, die onstuitbaar haar leven binnendringt.
Niet alleen in Mira's kasten trekt zij haar sporen maar ook
in haar vrienden groep. De hele omgeving deelt in de geneug-
ten van haar heschikbaarheid en handigheid en is haar daar-
om wel genegen. De lezer voelt vanuit !vlira de afkeer en
wanhoop om die vitale luidruchtigheid. Schoonheid, stilte,
stemmingen ... ze raken erdoor besmet.
Sympathie voor stilte en zwijgzaamheid zit ook in Je romans
Eerst grijs dan wit dan blauw (1991) en Hertog vmt Egypte
(1996). Voor het echtpaar Robert en Magda uit de eerste ro-
man is een geheim zelfs de grondslag van hun relatie. Het in-
trigeert en obsedeert Robert dat iets in haar hem blijft ont-
glippen, wat hij noch met hartstocht noch met een huwelijk

te pakken krijgt.
~ Als Magda na een
g flink aantal hu-
I welijksjaren op-

eens verdwijnt,
weet Robert noch

'!' omgeving de re-
den. Ook Magda

.• kent die niet, de
lezer evenmin.,

::: Na twee jaar
staat zij opeens În

de keuken alsof er
niets IS gebeurd.
Geen uitleg komt
over haar lippen,
geen verwIJzing
naar de voorbije
tijd. AI zijn Roberts
gekrenktheid en ra-
zernij te begrijpen,
De rvioor presenteert
ook :",fagda'5 zwij-
gen, haar behoefte
aan gedachten en
zelfs aan een stukje
leven voor zichzelf
alleen als natuurlijk.
Ook het recente Her.
tog van Eb'}'pte her-
bergt een raadsel-
achtige vrouw, Lu-
cie. Op school
kwam zij over als
dom en duf, maar
op het boerenbe-

drijf van haar vader
ontpopt zij zich als getalenteerd paar-

den fokster. Zij boeit een drukke zigeuner op doorreis. Ze
trouwen en krijgen kinderen. Kenmerkend voor deze relatie
is dat joseph ieder voorjaar met zijn grote auto verdwijnt om
door Europa te zwerven. Als de bladeren vallen, duikt hij op,
herneemt zijn rollen op de boerderij en onthaalt zijn vrouw
op massa's verhalen die Lucie betrekken bij het leven der zi-
geuners.
\Vaar het in dit verband om gaat, is de intuïtieve wijsheid
van Lucie om haar man zijn eigenheid te gunnen. Ze stelt
geen vragen, ze reageert niet angstig of beledigd. Ze voelt
zich niet aangetast en interpreteert zijn afwezigheid nier als
ontrouw. Alleen gelaten leeft ze rustig verder.
Is de ziel een landschap, dan gaat De Moors sympathie uir
naar het stiltegebied.

Roelie Koning
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Idealen aan hel werk
Idealisme, hebben mensen dat nog? Is het niet achterhaald, iets uit
de tijd van de grote ideologieën? Het tegendeel blijkt waar: heel veel
mensen geven hun idealen concreet gestalte in hun streven naar een
menselijker en rechtvaardiger samenleving. Dat doen ze niet hoogdra-
vend maar heel praktisch - in hun werk. in hun beroep of in activitei-
ten die daar sterk een raakvlak mee hebben. Het zijn idealen waaraan
mensen veel van hun motivatie en inspiratie ontlenen. In deze serie
komen enkele van deze 'idealisten' aan het woord.

'Wij mensen zijn leraar
en leerling voor elkaar'

Kees van Zijtvcld is oprichter en directeur van Nieuwe Dimensies,
Bureau voor Training, Advies en Loopbaanbegeleiding in Eemnes.
Hij geeft trainingen aan het bedrijfsleven, de non-profitsector, maar
ook aan individuen die hun leven een nieuwe wending willen geven.
"Ik proheer mensen op een andere manier naar zichzelf te laten kij-
ken." Dat slaat ook bij gedetineerden aan. Want één keer in de
maand tijgt Kees van Zijtveld naar de Koepel in Breda om daar zijn
levenslessen gratis aan een groep gedetineerden te presenteren. Een
uit de hand gelopen hobby noemt hij het zelf.

i ••.•.•j.: •• ; •.•• , •••••

Dat hij in de Koepel terechtgekomen is,
nu alweer ruim drie jaar geleden. is ei-
genlijk puur toeval. Kees van Zijtveld:
"Ik had een mevrouw die een training
zelfmanagemenr bij mij haJ gedaan en
daM zeer over te spreken was. Ze vond
wat ze daarin had meegemaakt zo
waardevol dat ze tegen me zei: 'dit zou-
den mijn jongens eens moeten meema-
ken'. Toen ik vroeg wie haar jongens
waren, bleken Jat gedetineerden uit Je
gevangenis in Breda te zijn. Ik zei Jat ik
best eens een avondje mijn verhaal wil-
de komen vertellen." En zo stond hij
daar voor een groep van ongeveer vcer-
tig gedetineerden, die natuurlijk lang
niet allemaal zin hadden om zijn opti-
mistische verhaal dat een mens zijn ei-
gen werkelijkheid schept aan te horen.
..Er waren er meteen een paar die riepen:
'Jij hebt makkelijk lullen, want jij hebt
een dikke auto onder je kont, een riant
salaris en gaat dadelijk weer lekker naar

je HOU\\'. \Xlijzitten hier opgesloten.'
Ik kon dat alleen maar beamen, maar
verrelde dat ik zelf tÎen jaar geleden
ook in een heel diep dal heb gezeten. Ik
was door mijn zakencompagnol1s op-
gelicht, zat financieel totaal aan de
grond, kon niet meer denken en wer.
ken en haJ versleten ruggenwervels. Ik
zou platen en schroefjes in mijn rug
krijgen. '\-laar juist in dat diepe dal be-
sefte ik dat ik in de slachtofferrol zat.
Dát had me tot een wrak gemaakt. Ik
besloot daarmee op [c houden en de
verantwoordelijkheid voor mijn eigen
leven te nemen. Die platen en schroefjes
heb ik daarna niet meer nodig gehad.
Hun eerste vraag was: '\Xlerkt genezing
altijd zo?' Ik heb gezegd dat ik dat niet
weet. In mijn geval wel. Het enige dat
Ik weet is dat gedachten direct hun uit-
werking hebben op het immuun- en
neurologisch systeem. Een paar konden
daar niets mee en gingen in de pauze

weg. maar voor veel anderen was het ijs
gebroken. Zij vroegen na afloop zclf of
ik nog eens terugkwam."
Dat heeft hij gedaan en is hij blijven
doen. Tot op de dag van vandaag is hij
een middag en avond per maand in de
drugsvrije zone van de Koepel te vin-
den om met de aanwezige gedetineer-
den te werken. "Centraal daarin staat
de vraag hoe ze het nu eigenlijk echt
willen hebben als ze vrijkomen. Daar-
voor zullen ze wel eerst de wens op een
beter verleden moeten loslaten. Want
die wens hebben ze allemaal - ze willen
geen slechte vader of moeder of een
jeugd met mishandeling ..Maar het ver.
leden is niet ongedaan te maken. Door
steeds vanuit het verleden te blijven
denken en handelen, kom je niet tot
niell\ve acties. Een van mijn favoriete
uitspraken is: '\'(lat heb je liever: gelijk
of geluk?'. Als je niet kunt buigen en
verge,.en. zet je jezelf vast."
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Ik wil graag
iets terugge-
ven aan de

maatschappij

Kees van Zijtveld blijkt een man van
one-Jiners te zijn. Korre krachtige uit-
spraken, die hij ook in zijn trainingen
graag gebruikt en die veel mensen blii~
ken aan te spreken ('diep in hun harr
weten mensen dat het \\'aar is'). Hij
schudt die uitspraken echter niet zo-
maar uit zijn mouw, cr zit een duidelij-
ke mens- en levensvisie achter. De kern
daarvan is dat een mens zijn eigen wer-
kelijkheid schept en dat hij dat doet op
grond van zijn waarnemen en denken.
Dat denken en waarnemen - en daar zit
hem de crux - is verrroebeld en ge-
kleurd door het verleden. Dit leidt tot
vastgeroeste denkpatronen, die weer
hun weerslag op het handelen hebben.
Van Zijtveld: "Mensen of organisaties
vervallen steeds in dezelfde fout, voe-
len zich bijvoorbeeld steeds \"'eer
slachtoffer van de situatie, en creëren
zo niet alleen hun eigen gelijk, maar
ook hun eigen beperkingen. Hierdoor

komen ze niet meer toe aan wat ze \\'er-
kelijk willen. Mensen en organisaties
de beperktheid van hun gedachten la-
ten inzien, ze confronteren met de con-
sequenties ervan en ze leren om zelf de
verantwoordelijkheid te nemen voor
wat ze echt willen creëren, is een van
de belangrijkste doelstellingen van
mijn trainingen."
Dat klinkt mooi en aardig, maar heb-
ben gedetineerden daar \••..e1 een bood~
schap aan? "Zij zijn niet anders dan
andere mensen, misschien alleen wat
meer door het leven beschadigd. Ik heb
in de gevangenis nog nooit iemand ge-
sproken die niet iets traumatisch in zijn
jeugd heeft meegemaakt. ~1aar moet je
d.larom maar blijven voortzetten wat
jezelf eigenlijk ook niet bevalt!" Dat
het bij sommigen wel degelijk zoden
aan de dijk zet, ziet hij met eigen ogen.
"Iemand pakt een studie op, zet na
vrijlating niet z'n crÎminele carrière

voort, maar vindt een haan in het regu-
liere circuit of laat zijn arrogantc hou-
ding tegenover zijn ex-vrouw varen en
bereikt daarmee dat deze het toch weer
met hem wil proberen."
~1aar puur voor dc resultaten doet hij
het niet. "Vanuit de overvloed waarin
ik leef en werk wil ik graag iets aan de
maatschappij teruggeven. Dat doe ik
wel gratis, maar niet belangeloos. J\..lijn
overtuiging is dat wij mensen altijd le-
raar en leerling voor elkaar zijn. De ge-
detineerden zÎjn mijn leraren. Bij hen
moet ik echt alles van mezelf inzetten.
Wam om mensen die redelijk lekker in
hun vel zittcn tot andere gedachten en
ander gedrag te brengen is voor mij
niet meer zo'n opgave. Maar hoe doe
ik dat bij menscn die zo beschadigd
zijn dat ze haast vanzelf voor angst en
wantrouwen kiezen?"

•
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RTV
• RADIO

Maandag 7 april, 13.08
. 14.00 uur, Radio 5

De Radio.5 documen-
taire
Blikken en blozen

Iedereen n.'rlangt ernaar,
nict iedereen is het vergund.
Gelukkig zijn lijkt niet bin-
nell ieders vermogen re lig-
gen. Oneindig is Je twijfel,
Je vluchtigheid en het voor-
behoud fUssen man en
vrouw. Redenen te over
Jus, om de 'ware liefde' te
wantrouwen. Of nier?
Vanmiddag verrellen YCf-

knodlte paren aan elkaar
hoc zij elkaar gevonden
hebben; die eerste blik, die
onvermijdelijke gebcurrenis,
Jat zekt'f weren. Blikken en
blozen is, kortom, een ode
aan her cliché "als je voor
elkaar bcsrt'l11d bent, dan
vind je elkaar, hoe dan
ook".

Maandag 21 april.
16.02 - 16.45 uur,
Radio 5

Boven het dal

(I.ivc) inrervicwprogramma
met mensen die in hun leven
nog plaats hebben voor
idealen.
\Villem de I-ban praat met
dr. Lourens de Vries (41 j.
De Vries is linguïstisch.an.
tropoloog en kenner bij uit-
stek van de taóll en cultuur
van de Korowai, één van de
inbndse bc:wooersgroepen
van lrian Jara. Van 1983
tot 1992 woonde hij voor
zijn onderzoek op Irian
Jaya. Met een cassetterecor.
der op zak beklom hij dl'
soms 40 meter hoge boom.
hutten van de Korowai,
diep in het binnenland. Op
zoek naar taal, gedichten
en liederen van deze stam.
De Papoca's op Irian Jaya
spreken nog zo'n 750 ver.
schillende talen, die. in te.
genstelling tot het uiterst so.

bc:re Icven van de mensen.
SOI11S razend ingewikkeld in
elkaar zitten. De Vries was
ook gt.tuige van allerlei. in
onze ogen veebl bizarre. ri.
welen. In snel tempo wor,h
de nog bestaande taóllkundi.
ge. en culturele diversiteit
van Irian Jaya echter voor
altijd onder de voet gelopen
door de 'pacificatie' vanuit
Jakart3. Een delicaat pro-
bleem, volgens De Vries.
Een gesprek met deze gedre.
ven onderzoeker over nut
en noodzaak van zijn wcrk.

• TELEVISIE

Woensdag 16 april,
22.00 . 22.40 uur,
Nederland 1

De lieverdjes van
KLIK

"Het zal Rajesh wel weer
zijn" werd gezegd wanneer
er \veer wat op school ge.
stolen was, waarop hij maar
v•.'eer wat door de stad ging
\vandclcn. 'Gabber' Dennis
bn zich moeilijk concentre-
ren door slapeloosheid na
een ernstig voorval. En
Sandra bleef door voortdu.
rende pesterijen liever thuis.
Sandra: "Zonder KLIK had
ik het niet gered".
In 'De lieverdjes \'all KLIK'
komen enkele leerplichtige
jongeren aan het woord die
vamvege hun pro.
hlemen van scha.
len zijn verwij.
derd en terecht
zijn gekomen bij
het speciale
schoolopvang.
project KLIK in
Rotterdam-Om.
moord, Hier zit-
ten ze met andere
lotgenoten bij el.
kaar. Het project
stelr zich tot docl
om on beheersbaar
gedrag van leer-
plichtige leerlin~
gen om te buigen.

Zo \vordt tijd besteed aan
het overbruggen van wan.
trouwen en het bijbrengen
van inzicht in hun tOl'.
komstmogelijkheden. Voor
de meesten is dit de laatste
kans om de achterstand he-
perkt te houden en terug te
keren naar een 'reguliere'
opleiding.

Woensdag 30 april,
22,00 . 22,34 uur,
Nederland 1

Praatlijn.Luisteren is
goud

Corrie Courtens werkt al
drie jaar voor de praatlijn in
Amsterdam. De telefoonlijn
staar open voor mensen met
alle denkbare soorten pro.
blemen: burenoverlast,
echtschcidingsprohlemen,
eenzaamheid en veel meer,
Corrie is overtuigd huma.
nist en vimh dolt ze een taak
heeft: "Als je niet een stukje
van je tijd aan een ander
geeft, heb je een leeg leven,"
Suze Nieveen, sinds ruim
t\vee jaar als vrijwilligsrer
\••..erkzaam voor Humanitas,
organiseert verschillende ac.
tiviteiren met betrekking rot
ondersteuning in het rouw.
verwerkingsproces, Ze gaat
gevoelsmatig te werk: "Je
moet mensen in hun waarde
laten. Belangrijk bij dit
werk is: jezelf blijven, goed
kunnen luisteren en ver.
troU\\'en winnen!" de lieverdjes van KLJ K
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Rotterdamse weesmeis;es aan de was (1901)

Kindertehuizen in terugblik
Dankbaarheid. Dat is wat er van een weesje verwacht werd. De
Arnhemse overzichtstentoonstelling over de kindzorg in Nederland.
sc tehuizen toont dan ook heel wat oude schilderijen vol wezen die
glunderend opkijken naar hun goed geklede weldoeners. De foto's
uit later tijden tonen waarschijnlijk een realistischer beeld: stugge
kinderen met precies dezelfde kleren kijken lusteloos de lens in.
\'(1ezenzorg was één van de zeven ' ••..erken der barmhartigheid en
weinig was effectiever dan een weesje dat bad voor je zieleheil. Van-
daar dat welgestelde christenen vanaf de J\tiddeleeuwen particuliere
weeshuizen stichtten, waar ouderloze kinderen die anders gedoemd
waren over straat te zwerven brood en onderdak vonden. Vanaf de
zestiende eeuw rÎchtte ook de overheid burgerweeshuizen op. Het
eerste \•...eeshuis dat speciaal voor dat doel werd ontworpen stamt uit
1560 en staat in Culemborg. Het gebouw zette gelijk de toon: kale
ruimtes voor de wezen, die met z'n tweeën of drieën in een kribbe
sliepen, en een rijk geornamenteerde regentenkamer waar de wel-
doeners met elkaar konden 'netwerken'.
Het leven in het weeshuis was geen pretje. Hard werken, eenzijdig
eten en weinig toekomstperspectief, hoewel dc meest schrandere
jongens soms een beroepsopleiding konden volgen. Tot diep in de
negentiende eeuw was een wees geen eigen identiteit vergund. Per-
soonlijke versieringen of bijzondere kapsels waren verboden. \'('ees-
kinderen droegen een uniform van degelijke lakense stof, waaraan
kenners konden zien uit welk weeshuis ze kwamen. Zo had je in
Groningen de 'groene' en de 'rode' wezen. Hoe\vel de wezen kleding
deze eeuw uit de gratie raakte, droegen de Harlingse wezen hun kos-
tuum nog tot na de Tweede \'('ereldoorlog.
Naast tal van schilderijen, gebruiksvoorwerpen, vondelingenbriefjes
en foro's is er op deze tentoonstelling ook ecn korre documentaire te
zien waarop een oudere vrouw over haar opname in het Amster-

damse maagdenhuis vertelt: "Je gaat in bad, je h.l.lr gaat eraf. Je ci-
gen kleren gaan in een vuilniszak. Dat is verledt'll tijd." Ze vergeleek
het regime in het maagden huis met de militaire dienst. De kinderen
werden op grootte opgesteld, strak in het gelid. Ze moesten geza-
menlijk ('(en, gezamenlijk stapen en bidden, veel bidden. Het was
gebruikelijk om de geslachten strikt te scheiden, waardoor deze
vrouw haar broertjes uit het oog verloor.
Het laatste Nederlandse weeshuis werd in de jaren zestig gesloten.
De mores van de tijd schreven een meer huiselijke benadering van de
wezen voor. Bovendien nam het aalltal jonge wezen af, waardoor de
individuele benadering ook eenvoudiger te realiseren was.
De Arnhemse telltoonstelling geeft ecn levendige indruk van de we-
zenzorg door de eeuwen heen. Misschien was het bcter geweest om
de tentoonstelling daar ook toe te beperken. Nu probeert het muse-
um ook een beeld te geven van de heropvoeding van boefjes. De
reden is wel invoelbaar: verwaarloosde wezen raakten noodge-
d\vongen al snel op het criminele pad. Niettemin detoneert die ene
vage zaal die speciaal aan boefjes is gewijd - alleen al omdat die
slechts de boefjesgeschiedenis van deze eeuw bestrijkt. !\laar er valt
gcnoeg te gruwelen en te peinzen op deze tentoonstelling. \'('allt hoe-
wel de neerbuigendheid waarmee de wezen zijn behandeld voor dc
kijker van nu stuitend is, doct zich de vraag voor wat het alternatief
was. Dankzij die neerbuigendheid hadden de wezen tenminste te
eten en een dak boven hun hoofd.

Mar;an Slob

De tentoonstelling '\Vezen en Boefjes: kinderhuizen in terugblik' is
nog tot en met 4 mei te zien in het l\.1useurn voor Moderne Kunst Arn-
hem, Utrechtsewcg 87 in Arnhem. Geopend: dinsdag tlrn zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur, op zon- en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur.
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Sport? Onbekend ...

•

'Kunt u staan? Ik wil
zitten! •

Door eenvoud
verbonden
Onder dezc titel organisl~ert
het Onderzoeksinstituut
van de UvH op 18 april een
symposium. Het is de offi-
ciële presentatie van de ge •
lijknamige hundelmct bij-
dragen van medewerkers
van de UvH en van huma-
nistische raadslieden over
theorie en praktijk van het
humanistisch geestelijk
raadswerk, Plaats: Universi.
teit voor Humanistiek, Drift
6, Utrecht. Van 13.00-
18.00 uur. t\leer informatie:
030-2390143 .

Op zondag 20 april houdt
Raoul \Virtz, sociaal-filo-
soof en werkzaam bij het
Humanistisch Verbond, een
lezing over de nieuwe mo-
raal aan de hand van Taylor
en Habermas. Plaats: Dien.
stenCl'lltrum Schapen kamp,
hoek Groest tegenover
Theater Gooiland in Hilver-
sum. Aanvang: 10,30 uur.
Toegang gratis. l\'teer infor-
marie: 0294-234868
(Cordon Schaake).

Jam. Per dag vinden cr twee
debatten van elk anderhalf
uur plaats; steeds om 17.00
en om 20.00 uur. De prijs is
/25,- per debat en [30,- per
avond (twee debatten). Prij~
zen incl. het NCDO-jaar-
hoek 'Houdbare economie'.
Informatie en reservering
tel. 020-5503576.

Verleden creatief ele.
ment voor vernieuwing
Op woensdag 23 april
spreekt Henk Manschot,
rector van de Universiteit
voor Humanistiek, over
'Humanisme naar een nieu-
we renaissance?', Levert dé
renaissance als inspiratie-
bron een nieuw en verfris-
send humanisme op? Zijn
de humor, ironie en relati.
vering van humanisten in de

Milieu
Op zondag 13 april geeft
Michiel Korthals, milieufi-
losoof aan de LU in \Vage-
ningen. zijn visie op hoc een
mondige burger met het mi-
lieu en de milieucrisis zou
kunnen omgaan. Dit mede
naar aanleiding van zijn
boek 'Duurzaamheid en de.
mocratie'. Plaats: De scha~
kei. Archimedesstraat 9 te
Nijmegen. aanvang 14.00
uur, toegang gratis. Infor-
matie: tel. 024-3441091/
6421004.

Nationale Duurzaam .
heids Debatten
Van maandag 14 tot en met
donderdag 17 april organi.
scert de NCDO (Nationale
Commissie voor internatio-
nale samenwerking en
duurzame ontwikkeling)
voor de vierde achtereen-
volgende keer de Nationale
Duurzaamheids Debatten
1997, Opnieuw kruisen vcr •
tegel1\voordigers uit poli-
tiek, bedrijfsleven en het
maatschappelijke veld de
degens over duurzaam-
heidsthema 's die hoog op de
(internationale) agenda
staan. Uniek hieraan zijn de
politici in hun rol.lls onder-
vrager in plaats van onder-
vraagde. Op deze manier
krijgen politici de kans om
ideeën uit de samenleving te
betrekken in hun bcleids.
voornl'mens. Tien minuten
lang ondervragen zij het pa-
nel van deskundigen. Op
basis van de verkregen in-
formatie leggen beide politi.
ei een verklaring af en zet-
ten daarmee de toon van de
daarop volgende discussie.
Ook de z<lal kan zich in de
discussie mengen. Thema's
zijn o.a. 'de technologische
belofte', 'handel in vuile
lucht' en 'slag om de
schaarse ruimte',
De debatten worden gehou-
den in De Rode Hoed, Kei.
zersgrachr 102 in Amster-

den van de mens of hangt
de moraal per definitie sa-
men met religie? Pl<lats:
Theater De Koningsstal,
Wilhclminastraat hoek
Nieuwstraat, Wijk hij
Duurstede. Aanvang: 15.00
uur. Ivlel'r informatie:
0343-431766
(Th, schoemaker-de Caes).

Evolutie en moraal
Op zondag IJ april houdt
Jan van Hooff, hoogleraar
fysiologie bij de faculteit
Biologie in Utrecht, een Ie.
zing onder de titel 'Op zoek
naar de evolutionaire
grondslagen van de mo-
raal'. Is de aanvaarding van
een morele code een gevolg
van het evolutionaire verle~

Uitgenodigd voor cell bespreking met de Culrurele Sport-
bond vroegen wij ons in de aanloop naar die bijeenkomst af
wat humanisten met sport hebben.
Eenmaal aan tafel ten huize vall de Bond kregen we een kor-
te beschrijving van de kijk van de Culturele Sportbond op
het sportgebeuren en daar bleken toch wel iuct.'ën te leven
die aansluiting hebben op het humanistische gedachten-
goed.
Zo gaat het in de gedachten van de bond bij sport in de eer-
ste pbats om Je mens zelf en zijn of haar plezier in de sport,
en pas in de tweede plaats om her winnen. En Jan het ple-
zier van iedereen, ongeacht zijn afkomst, sexuele geaard-
heid, fysieke vermogens enz. Een bijeenkomst over de pro~
blemen van homosexuden die aan sport gaan doen en d3ar
niet voor hun geaardheid kunnen uitkomen haalde de voor.
pagina's van de landelijke dagbladen! Op het programma
staat ook el'tl themahijeenkomst over geweld in de sport.
Terug in mijn studeerkamer en mij voorbereidend op dit
verhaal wilde ik eens nagaan wat in het humanisme over
sport is gezegd in de loop der tijden. Tevergeefse moeite:
beide naslagwerken in mijn boekt-nkast, (wch niet de min-
ste: "Grondslagen van het humanisme" van Jaap van Praag,
en .'Humanisme, theorie en praktijk" onder redactie van
Paul Cliteur en Douwe van Houten) hadden het woord
sport niet in het trefwoordenregister staan, en ook bij woor-
den als lichaam, lichamelijkheid geen woord over sport.
Nog groter \verd mijn verbazing toen ik in de Ç()I1statering
dat humanisten het begrip sport niet in hun denbvereld
hebben opgenomen als iets waar je als humanist wat van
vindt, bevestigd werd op de eerste bijeenkomst in de regio
over onderwerpen voor het nieuw te schrijven Humanistisch
Perspectief. De aanwezige humanisten werden in ~rocpen
ingedeeld en gevraagd op kaartjes \.•..iJk.keurig alle trefwoor-
den, onderwerpen enz. op te schrijven waarover het Per-
spectief iets moet gaan zeggen n<lar hun mening. Resultaat
was natuurlijk dat ongeveer alles waar je wat van hoort te
vinden als weldenkend mens geopperd werd, allcen niet ...•
u raadt het: sport. Gezondheid kwam volop aan de orde, ge-
zond eten, gezond werken enz., maar nee, echt. sport ont-
brak, behalve dat ene kaartje waar ik voorzichtig op had ge-
schreven: normen en waarden in de SPORT.
Toch een nieuw idee voor het Pt'rspectief?
Liesbeth Mulder
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Ledenbijeenkomst Humanistisch Perspectief

•

Humanistische zomerschool, het begin van
een traditie?
Vakantie vieren en jezelf ontwikkelen? Deze zomer start
het HV met de 'Zomerschool'. Een unieke gelegenheid om
vakantie te combineren met omplooiing en interessante
contacten. In een aangename omgeving vlakbij het strand
en in de buurt van enkele Vlaamse steden zoals Brugge,
Gem en Antwerpen wordt een ontspannen mix gemaakt
van boeÎende ondenverpen en uitdagende activiteiten.
Goede hotelaccomodatie en volledige verzorging; deskun-
dige begeleiding en inleiders uit de humanistische bewe-
ging. In hotel De Elderschans in Aardenhurg (Zeeuws-
Vlaanderen) zijn een drietal zomerschool-activiteiten:
'Filosofie, hier en nu' 17 tlm 21 juli, 'Een andere werke-
lijkheid met creativiteit' 28 juli tlm 1 augustus; 'Humanis-
tische opvoeding: Bloeien of snoeien?' 4 t/m 8 augustus.
De deelnemerskosten liggen tussen de [275,- en [500,-,
afhankelijk van inkomen. Voor kinderen geldt een geredu-
cl'erde prijs. Behll1gstelling? Bel voor een uitgebreide fol-
der: Humanistisch Verhond 020-5219000 (Dini Boer).
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(Zwolle) en 16 september
(Den Bosch) te wijden aan de
voorbereiding van de ALV,
en één aparte bijeenkomst te
wijden aan de inhoud van
het Humanistisch Perspec-
tief. Als datum voor deze dag
is zaterdag 31 mei gepland.
Op dit moment is de exacte
lokatie nog niet bekend, wel
is zeker dat de bijeenkomst
overdag en in Amersfoort of
Utrecht zal worden gehou.
den.
Deze bijeenkomst wordt
belangrijk, aangezien ge-
praat gaat worden over wat
het HV de komende jaren
over diverse maatschappe-
lijke onderwerpen te zeggen
zal hebben. Als u dus vindt
dat het HV zich eindelijk
eens zou moeten uitspreken
over bijvoorbeeld gezinspo-
litiek, het klonen van scha-
pen, zorgverlof, criminaliteit
of drugs, zet deze dag dan
vooral in uw agenda. We
zullen er een bruisende dag
van maken, met veel gele-
genheid tot discussie en het
uirvvisselen van gedachten.
In het meinummer van de
Humanist leest u er meer
over.

.Nlomemecl is het HV druk
bezig om haar visie op tal
van maatschappelijke ont-
\vikkelingen vast te leggen in
een nieuw Humanistisch
Perspectief. Dit nieuwe Per-
spectief omschrijft de inhou-
delijke algemene lange-ter-
mijndoelen die het HV zich
stelt en is thematisch opge-
bouwd. Om deze thema's
vast te stellen zijn in maart
drie regiobijeenkomsten ge-
houden waarop leden kon-
den zeggen welke onderwer.
pen precies behandeld moe-
ten \vorden. Het hoofdbe-
stuur buigt zich nu over Je
vaststelling van de aangedra-
gen thema's. Oorspronkelijk
was het de bedoeling dat als
vervolg hierop in september
drie bijeenkomsten zouden
komen over de precieze in-
houd van het nleU\Ve
Perspectief. Aangezien er
echter ook drie bijeenkom-
sten ter voorbereiding op de
ALV georganiseerd worden
en september daardoor over-
vol dreigde te raken, heeft
het hoofdbestuur besloten de
oorspronkelijk geplande bij-
eenkomsten op JO september
(Amsterdam), 11 september

Levinas
Op dinsdag 22 april houdt
filosoof Jan Ke}"een inlei-
ding in het denken van
Emmanuel Levinas onder
de titel 'Een beeld van een
mens'. Plaats: Gemeen-
schapshuis 'De Koe', Am-
bachtenlaan 1, Breda. Aan-
vang: 20.00 uur. !\.lcer in-
formarie: 076-521 1966
(Riek Kortland).

gaan over de relatie tussen
de huidige vercomputerise-
ring en de hvaliteit van het
leven van de moderne mens.
Plaats: Het Centrum, Kalk-
steeg 16, Arnhem. Aan-
vang: 14.00 uur, zaal open
om 13.30 uur. :vteer infor-
matie: 026-3649378 (Wiep
de Jong).

Human isme-Feminisme
De werkgroep Humanisme-
Feminisme heeft op 8 maan
het rapport 'Je tijd of je le-
ven' overhandigd aan ,\ta-
rian Verkerk, voorzitter van
het Hoofdhestuur van het
Humanistische Verbond.
De discussie humanisme-fe-
minisme wordt voortgezet
in het Verbond. Belangstel-
lenden kunnen het rapport
opvragen bij het Landelijk
Bureau in Amsterdam, tel.
020-5219000 (Gert van
Dijk).

Verslag Hoorzitting
'Digitaal. mensentaal?'
Ruim tweehonderd belang-
stellenden waren op 25 ja-
nuari getuige van de publie-
ke hoorzitting in Zwolle
over de maatschappelijke
gevolgen van de informatie-
maatschappij. Het HV en
het Platform Wetenschap en
Ethiek hebben samen een
bulletin uitgegeven waarin
uitgebreid verslag wordt ge-
daan van deze bijeenkomst.
U kunt deze uitgave gratis
in uw bezit krijgen door te
bellen met publieksvoor-
lichting, tel. 020-5219090
(Astrid Kosterink).

Renaissance nog steeds ef-
fectieve wapens tegen abso-
lutisme en dogmatisme?
Plaats: 't Brandpunt, Turf-
markt 58, Gouda. Aanvang
20.00 uur. ~leer infonnarÎe:
0348-401753 (Ben van der
Zouw).

Identiteit en open-
baar onderwijs
Op donderdag 24 april
spreekt onderwijs-socioloog
Sjaak Braster over identi-
teit, grondslag en aanpak
van het openbaar onder-
wijs. De openbare school is
er voor iedereen en besteedt
volgens de wet aandacht
aan de normen en waarden
in onze samenleving. Hoc
gaat dat in de praktijk?
.Maakt het uit waar je je
kind heenstuurt? Plaats:
Grand-Café Sociëteit 'De
Burcht', Burgsteeg, Leiden.
Aanvang: 20.00 uur, toe-
gang gratis. Meer informa-
tie:071-5171720en
071-3611727.

Levensloop in beeld
Op ' ••..oensdag 23 april
spreekt Hilde van Vlaande-
ren over dit onderwerp. Zij
doet dit vanuit haar ervarin-
gen in de ouderenzorg en
als uirvaartbegeleidster en
vanuit haar studie 'geronto-
logie'. Ze illustreert haar
verhaal met lichtbeelden.
Plaats: 'De Berkhof', \XIa-
liënsrraat 33, Winterswijk.
Aanvang: 20.00 uur. Meer
informatie: 0543-514988
(janke Io.lekkingl.

Digitaal, mensentaal?
Op zondag 27 april houdt
Wim \Velling, actief kader-
lid van de afdeling Gelder-
land-Zuid, een inleiding
over de dectronische snel-
\veg en z'n (toekomst)moge-
lijkheden aan de hand van
een video van deskundige
Eckharr Winsen. Na de in-
leiding hebben de deelne-
mers ruimschoots de gele-
genheid om in discussie te
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Oplossing cryptogram maartnummer

Horizontaal
4 Kanonnenvlees. (13)
9 Kleine crimineel. (10)
12 Om dir aan re pakken hcb je handschoe-

nen nodig. (5)
13 Voor zo'n speculatie moet JC een neus

hebben. (3)
14 Bijna niks zo'n groet. (3)
16 In de J\lidJelccuwen was men gelukkig

met stenen gooien. (5)
18 Is een dolgedraaide deurwaarder. (8)
19 Verlengde kamer. (5)
20 Kortom: Zuid.Afrika (zie aldaar). (2)
21 Toppunt. (3)
22 Doet de veerman graag. de zetter niet.

(10)
243 Is onder meer voorbij. (2)
25 Gewild voorzetsel. (2)
26 Stuurloos en bewogen. (8)
28 U bebr die dubbel. (5)
29 :Vlaandagklcur. (5)

Horizontaal
5 kwartiermeester, 8 \vaskracht, 9 vrijdom,
10 roeslag, 12 kelderwinden, 13 klaveren, 14
rechte, 16 bedoening, 18 hesruur, 19 wilgen,
21 rede, 22 Jordaan.

Verticaal
Is een vriendelijke taxichauffeur. (10)

2 j\liddelpunr van de party. ( 11)
3 Dier met portemonnee. (9)
5 De beste is de man zelf. (4)
6 Leuk, maar nict meer. (4)
7 Opscheppers schieten ermee. (4)
S I leen en weer gaande srukken schrijfge-

rei. (8)
10 Spreekt namens anderen. (4)
11 De firrer is niet meer geheel de U\ve, maar

wel trots. (4)
15 Zeemcermin. (8)
16 Keerwerktuig. (5)
17 Gewichtig tekell. (2)
23 \X'orden aan de dijk gezet. (5)
24 Krijgt de snelste, sterkste of handigste.

(5)
27 ~leermansploeg. (4)

Verticaal
1 zwaartekracht, 2 prikkellectuur, 3 geschar-
rel, 4 gehoor, 6 mot, 7 schijnbeweging, 9 v.v.,
I I visvrouw, 14 roest, 15 agenda, 17 eind, 20
loop.

Foto omslag:
Chris Pennarrs

Internet:
De Humanist wordt op Internet
aangekondigd op de HV-Homepage:
http://www.omroep.nllhos/hv

Teletekst:
De Humanist staar regelmatig
aangekondigd op teletekst 325

Gesproken Humanist
De Humanist wordt ook ingesproken
op cassette. Een jaarabonnement kost
f 30,-. Aan te vragen bij:
Centrum voor gesproken lectuur,
Tel. 0486-486486

Adve rtent ie-exp loitati e:
Insight Media
Pieter Goenee
Postbus 509 - 1250 AM Laren
Tel. 035-5395222- l'ax 035-5311164.

De tarieven van januari 1996 zijn van
kracht. Informatiefolder is op aan.
vraag verkrijgbaar.

De Humanist wordt gedrukt op licht-
houthoudend mc papier, chloorvrij.
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Verras
iemand met
een cadeau-
abonnement
op de
Humanist!

Het volgende nummer verschijnt begin mei.
Kopij hiervoor moet vaor 9 april binnen zijn

bij de redactie.

APRIL 1991

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

Kent u iemand
die de Humanist
graag zou willen
lezen? En wilt u
hem of haar een
jaarabonnement van f 47,50
schenken? Vraag dan snel de
kaart aan waarmee u familie,
vricnd(in), kennis of buur kunt
opgeven. Op de kaart is ook
ruimte voor een persoonlijke
wens of boodschap aan de
ontvanger van het cadeau. Eén
telefoontje naar het Humanistisch Verbond ,s
genoeg: 020.5219000.



Speciale aanbieding

Altijd kind van je ouders. Daarover gaat het winternummer van 1994.
Het is eeu onderwerp dat iedereen aanspreekt. Geen wonder, want kind
van je ouders blijf je, ook wanneer je allang volwassen en zelfstandig
bent. Zelfs als je ouders dood zijn. De band is vaak onzichtbaar en on-
bewust, maar onverbrekelijk. Hoe ga je om met de positieve en negatie-
ve dingen die je hebt meegekregen? Waarvan wil je je bevrijden en wat
geef je zelf weer door aan je kinderen? En hoe ga je om met je ouders
als ze oud zijn; als de rollen worden omgedraaid? In dit nummer alles
over de ruzies, de eisen, de ergemis, maar ook over de vreugde, de in-
spiratie en de verbondenheid.

drie themanummers
voor f 15,-

In dit speciale jubileumnummer van
1995 alles over hoe mensen met elkaar sa-
men leven. De individualisering lijkt te ver
doorgeschoten. Steeds meer mensen zijn dan
ook op zoek naar meer broederschap, naar
een nieuw soort samen leven. Met voldoende
ruimte voor het individuele in de mens. Is het
moeilijk om die balans te vinden? 100 Pagi-
na's over (in)tolerantie, saamhorigheid,
vooroordelen, opvoedeu en vriendschap.
Lees hoe blank en zwart lereu samenwerken
in de theatergroep Nultwintig. Hoe autoeh.
touen eu nieuwkomers in de Betuwe met el-
kaar omgaan. En hoe leer je kinderen eigen-
lijk 'samen leven '? Met als uitsmijter een spe-
ciaal jubileumkatern over het werk van Hu-
manitas en het Humanistisch Verbond.

Zo bestelt u:
Maak f 15," (inclusief portokosten) over op giro 58 van
het Humanistisch Verbond in Amsterdam onder vermei.
ding van 9704hum. Let s.v.p. op het juiste adres op uw
overschrijving!
Wilt u graag informatie over andere themanummers,
bel dan het redactiesecretariaat: 020 - 5219000.
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TIjd van de geboorte tot de dood
Oe menselijke geest en de tijd
Culturefe verschillen In tijd

Modem teven: slaven van de tijd

eevanTijd

Spedaal vakanti t'lummer

HU

De dubbeldikke themanummers van de Humanist zijn nog altijd

zeer geliefd bij de lezers. Veel mensen bestellen extra exemplaren

omdat ze hun eigen exemplaar hebben uitgeleend - en nooit meer

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

raad strekt hebben we voor u drie speciale themanummers in de

aanbieding:

..Hoe gaat het met je? Ja, druk." Het zo-
mernummer van 1996 staat helemaal in
het teken van de tijd. Ruim 60 pagina's

over de dwingeude tijd van kalenders.
klokken, roosters, agenda's en deadlines.

De een komt altijd tijd tekort, de ander
heeft tijd over. Hoe ervaar je de tijd als je
moet wachten op je vrijheid in de bajes?

Hoe geduldig ben je nog als je dagen
moet wachten aan de Poolse grens? En

de beleving van tijd ;n verschillende cul.
turen: op tijd komen voor een afspraak

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