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Paars humanisme?
De rol die het humanisme in de verharde samenle-
ving zou moeten spelen, wordt stevig gewikt en
gewogen. De benoeming van Roger van Boxtel tot
voorzitter van het Humanistisch Verbond mag in
dat kader opmerkelijk genoemd worden. De leden
hebben de voordracht goedgekeurd, maar sommi-
gen vragen zich hardop af, of het wel verstandig is
dat het humanisme zich nu afficheert met een
representant van de 'paarse' politiek van de afge-
lopen jaren. Juist gevoelige zaken als het integra-
tiebeleid, in Van Boxtels portefeuille als minister,
hebben bijgedragen aan het huidige imago van
'paars' als dat van een mislukte onderneming.
Daarom was het interessant te vernemen dat Van
Boxtel ten minste één van zijn tijdens 'paars' opge-
laten proefballonnen als humanistisch voorman
wil doorzetten. In een vinnig interview met
Theodor Holman (DinsdagDesmet, Humanistische
Omroep)ging het behalve over de problemen van
D66 ook over het afschaffen van de vrijheid van
godsdienst (stokpaardje van Holman, niet van Van
Boxtel) en over het afschaffen van het bijzonder
onderwijs. Van Boxtel blijkt dit laatste nu als een
taak van het moderne humanisme te beschouwen.
Hij wil een voor ieder gelijk algemeen vormend

onderwijs. Ouders die daarnaast godsdienstonder-
wijs voor hun kinderen wensen, wil hij verwijzen
naar aparte voorzieningen, waar zij zelf voor gaan
betalen. Daarmee wordt tevens de onrechtvaardig-
heid rechtgetrokken, dat ook wie niet godsdienstig
is, via de belastingen bijdraagt aan de voortgaande
verspreiding van het geloof in God, Allah, of wat er
meer zij aan virtuele almachtigen.
Van Boxtel onderstreept overigens, dat hij niet
zozeer vanuit zijn agnostische levensbeschouwing
tot dit punt is gekomen, maar vanuit zijn recht-
vaardigheidsgevoel. "Het kan toch niet zo zijn dat
scholen - niet alleen christelijke maar ook neutrale
- selectiecriteria hanteren, via ouderbijdragen of
op grond van godsdienst, om (islamitische) kinde-
ren buiten de deur van hun school te houden."
Tornt hij zo niet toch aan de vrijheid van gods-
dienst? Geen sprake van, zegt Van Boxtel: "Een
humanist heeft er helemaal geen behoefte aan
andermans moraal of geloof te verketteren."
Op zich misschien geen nieuw geluid. Maar ook
niet typisch 'paars'. En in ieder geval naar voren
gebracht op een krachtige, heldere wijze door een
man met redenaarstalent. Geen overbodige luxe in
deze tijden.

Boudewijn Chorus

BRANDAANRElZEN IN 2003
Op het programma staan de volgende reizen:

• Jordanië (o.a. Petra), 9 tlm 17 februari* met Roland van Vliet
• Malta, 1 tlm 11 maart met Jan Remmerswaal
• Dornach (het Goetheanum), 17 tlm 21 april met Alice Woutersen
• Italië (o.a. Rome en Napels), 24 april tlm 5 mei met Mark Mastenbroek
• Frankrijk I Spanje (Katharen), 15 tlm 30 juni met Roland van Vliet
• Engeland I Bretagne (Arthur), 6 tlm 17 september met Alice Woutersen
• Marokko, 12 tlm 27 september met Christine Gruwez
• Indonesië, 5 tlm 29 oktober met Alice Wourersen
• Iran, 3 tim 19 oktober met Christine Gruwez
(*Ietop, de data zijn veranderd!)

~ streven /laar optimale kwaliteit

door:
• zorgvuldige voorbereiding van de reizen;
• degelijke voordrachten en lezingen door
de reisleiders;
• samenwerking met gespecialiseerde
reisorganisaties;
• goede hotels;
• persoonlijke aandacht voor de
deelnemers en de groep (geen grote
groepen).

\X'annecr u het volledige reisprogramma 2003 wilt
ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het
secretariaar van Brandaan (tel. en fax: 026 - 443 15 44)
of bellen met één van onze medewerkers. Ook kunt u
schrijven naar ons posradres (zie rechtsonder) .

Dick Blokker (tel. 026 - 443 15 44), Sabine Böhler
(tel. 0575 - 528 259), Otilia Broekers (tel. 020 - 661
16 10), jan Remmerswaal (tel. 024 - 355 58 90) en
Alice Woutersen (0343 - 412 477) .

Bezoek ook de Brandaandag op zondag
19 januari 2003 in Driebergen mer informatie over
de reizen en een voordracht van Christine Gruwe7 ..
Opgave voor deze dag via het secretariaat van
Brandaan.

Grandaan
Stict")ting brand aan reizen

Adres:
Stichting Brandaan Reizen
Postbus 773
6800 AT Arnhem
E-mail: brandaan@planet.nl

mailto:brandaan@planet.nl
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Slavernij

Voor een bedrag 35 tot 75 dollar
is het mogelijk om in Sudan een
slaaf te kopen. Stammen verdie-
nen er goud geld aan de handel
in slaven, de voortdurende burger-
oorlog biedt de benodigde dek-
mantel. Er zijn internationale
hulporganisaties die slaven
opkopen. Het gaat daarbij om
mannen, vrouwen en kinderen
die ontvoerd zijn bij vijandige
stammen en in afwachting van
kopers gedwongen arbeid ver-
richten of als (kind-)huursoldaat
worden getraind en ingezet. Een
van de getroffen clans, de Dinka,
claimt dat Arabische families in
het noorden van het land tenmin -
ste I4.000 van hun vrouwen en
kinderen in bezit hebben. Naar
schatting telt Sudan ruim roo.ooo
slaven. Traditionele slavernij, zoals
in Sudan, komt ook in Niger en
Mauritanië voor.

Ivo Pertijs

"In alle werelddelen zijn meerdere
vormen van slavernij te vinden. In
Europa worden mannen gedwon-
gen om in de agrarische sector
of in de bouw te werken, terwijl
jonge meisjes uit West-Afrika in de
Europese prostitutie belanden. In
het Midden-Oosten is de situatie
weer anders en zijn het vrouwen

'Kinderen jonger dan tien
worden verkocht om als
kameel-jockey te dienen'

uit de Filippijnen, Bangladesh en
India die in huishoudens van
de rijken werkzaam zijn. In de
Verenigde Staten verrichten Mexi-
caanse mannen gedwongen arbeid
in de landbouw, terwijl vrouwen
uit diverse werelddelen uiteinde-

lijk in de seksindustrie terecht
komen", zo somt Beth Herzfeld van
Anti-Slavery International (ASI)enke-
le voorbeelden van moderne sla-
vernij op. Opgericht in I839, is ASI
de oudste internationale mensen-
rechtenorganisatie. "Ons eerste
doel is om regeringen wetten te
laten ontwikkelen die slavernij
verbieden. Dit betekent dat zij
duidelijk maken dat slavernij
illegaal is en dat de staat deze
criminele activiteit van werkge-
vers en ronselaars bestraft.
Verder streeft ASI de ontwikke-
ling na van programma's die
armoede lokaliseren en zorgen

dat niemand in een dusdanig
kwetsbare positie komt dat hij of
zij een gemakkelijke prooi voor sla-
venhandelaren wordt. Armoede
blijft dan ook het belangrijkste
probleem."
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Opvallend is het grote aantal isla-
mitische landen dat tegenwoordig
bij slavernij betrokken is. Sudan,
maar bijvoorbeeld ook de
Verenigde Arabische Emiraten
maken zich schuldig aan moderne
slavernij. Volgens de internationa-
le hulporganisatie Ansar Burney
Welfare Trust worden maandelijks
tenminste dertig jongens In
Pakistan ontvoerd en vervolgens
naar de Emiraten getransporteerd.
Aldaar moeten zij onder erbar-
melijke omstandigheden wer-
ken, dikwijls als kameel-jockey.
Vaak worden zij mishandeld of
krijgen nagenoeg niets te eten.
Een soortgelijke situatie vond
en vindt in Bangladesh plaats.
Onderzoeks-gegevens spreken
van bijna zeventienhonderd
jonge jongens die in de jaren 'go
het slachtoffer werden van men-
senhandel en via een ondoorzich-
tige markt als jockey in een van de
Golfstaten geld voor de eigenaar
moesten verdienen. Deze kinderen
zijn doorgaans nog geen tien jaar
oud.

Als 'baarmoeder' verkocht
Ook uit Oost-Europa worden sla-
ven ingevoerd in islamitische lan-
den. Zo worden vrouwen letterlijk
als 'baarmoeder' naar Thrkije ver-
kocht. Een jonge Moldavische
wordt aan een man verkocht die
haar vervolgens zwanger maakt.
Na de geboorte van het kind wordt
de moeder doorverkocht, het kind

blijft bij de vader. Bij terugkomst
in Moldavië kunnen de vrouwen
hun kind niet opeisen. Het Thrks
recht beschermt de moeders nau-
welijks. Een medewerkster van La

Strada, een organisatie in Moldavië
die zich inzet tegen de handel in
vrouwen, stelt dat ondanks waar-
schuwingen jonge vrouwen blij-
ven reageren op aantrekkelijke
advertenties. De scheidslijn tus-
sen daadwerkelijk goed betaalde

'Na de bevalling in
Turkije wordt de moeder

doorverkocht en moet
haar kind achterlaten'

arbeid enerzijds en valse beloftes
anderzijds blijkt flinterdun. Zo
ging de achttienjarige Tamara eer-
der dit jaar in op een advertentie
om enkele maanden als danseres
in een nachtclub in de Verenigde
Arabische Emiraten te werken. De
Russische die naast haar studie
een aantal avonden per week in
een Moskouse stripclub werkt
ging het avontuur aan. "Ik moest
mijn paspoort afgeven en men
beloofde mij om het visum en tic-
ket te regelen. Op het vliegveld
ontmoette ik een vrouw, mijn con-
tactpersoon, die met mij en ande-
re Russische meisjes naar de
Verenigde Arabische Emiraten
vloog. Daar werkte ik enkele

maanden en verdiende er zo'n
vierhonderd dollar per maand."

Opgedrongen schulden
Een andere vorm van afhankelijk-
heid wordt gecreëerd via leningen.
Eerst regelt een contactpersoon
een lening, om bijvoorbeeld een
operatie te betalen. Dan komen de
schuldeisers, die als oplossing
voorstellen dat het bedrag in
natura wordt terug betaald. Het
geboden werk blijkt vervolgens
zeven dagen per week, 365
dagen per jaar verricht te moe-
ten worden, tegen een zeer
laag loon. Deze vorm van sla-
vernij floreerde al tijdens de
koloniale regimes. In Zuid-Azië
worden voltallige families op
deze wijze gedwongen om

onbetaalde arbeid te verrichten,
Oost-Europese vrouwen betalen
opgedrongen schulden af via
inkomsten uit prostitutie in West-
Europese landen.
Ook mannen en jongens worden
slachtoffer van gedwongen arbeid.
In oktober van dit jaar bevrijdden
Russische soldaten een man die
ruim dertig jaar als slaaf in de
Russische republiek Ingoesjetië
werkte. Destijds verliet de nu
zeventigjarige Sergej Ponomarev
Siberië om in de Kaukasus een
goede baan te vinden. Volgens
getuigen kreeg hij minder te eten
dan het vee in de stallen en is de
man nauwelijks nog in staat om
zich uit te drukken. Het zijn voor-

r
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al de afgelegen gebieden die de
ruimte bieden aan dit soort prak-
tijken, zo blijkt ook uit de tewerk-
stelling van Braziliaanse mannen
ver weg in de regenwouden. waar
de familie noch de autoriteiten
hen kunnen vinden.

Uithuwelijking
Afgelegen gebieden en traditionele
gemeenschappen bieden ook
plaats aan de traditie van het uit-
huwelijken van dochters aan
andere stammen. Het uithuwelij-
ken, tegen de wil van de vrouw in,
geldt volgens Anti-Slauery Interna-
tional als vorm van slavernij.
Mogelijkheden om aan een uithu-
welijking te ontkomen zijn er nau-
welijks. Een inmiddels bekend
voorbeeld betreft de uit Somalië
afkomstige Ayaan Hirsi Ali. Zij
vluchtte naar Nederland nadat
haar vader haar uithuwelijkte aan
een fundamentalistische moslim
uit Canada. Enkele jaren geleden
verwierven ook twee in Engeland
geboren meisjes met een
Jemenitische vader internationale
bekendheid. De vader arran-
geerde een huwelijk in Jemen
en zond de jonge meisjes die
niets van dit plan afwisten naar
zijn geboorteland. Met veel
moeite lukt het de Engelse moe-
der om een van haar dochters
na enkele jaren uit een afgele-
gen dorp in Jemen terug te halen.
In sommige islamitische regio's
gaat men nog een stap verder en
vindt een huwelijk na een ontvoe-
ring plaats. In Tsjetsjenië bijvoor-
beeld komt het voor dat ontvoerde
vrouwen niets anders rest dan met
de ontvoerder te trouwen. Hoewel
het kan leiden tot een serieus con-
flict tussen de verschillende stam-
men, gaan de meeste clans na

enige tijd met de nieuwe situatie
akkoord.

Prostitutie in West-Europa
De meest zichtbare vorm van sla-
vernij in Nederland is prostitutie.
In het verleden waren vooral veel
VrO"llWen uit Afrika en Oost-
Europa in de rosse buurten te vin-
den. Na ingrijpen van politie en
justitie verplaatsten veel prostitu-
ees zich van de Amsterdamse wal-
len naar de afwerkplek net buiten
de stad of in semi -legale bordelen.
Ook in andere steden zoals Den
Haag, Utrecht en Alkmaar zijn
vrouwen te vinden die niet over
een EU-paspoort beschikken,
maar die al jaren in Nederland als
prostituee werkzaam zijn. Voor die
vrouwen die onder dwang werken
is het haast onmogelijk om naar
hun moederland terug te keren.
Mensenhandelaren beschikken
vaak over het paspoort van de
jonge vrouwen en zorgen er in
ieder geval voor dat bij hen infor-
matie over familie van de vrouw
bekend is. Daarnaast blijven veel

'Ayaan Hirsi Ali vluchtte
om uithuwelijking te

voorkomen'

vrouwen angst hebben voor de
politie. Reden hiervoor zijn eerde-
re ervaringen. Europese mensen-
handelnetwerken starten vaak in
arme landen zoals Moldavië,
Albanië en Macedonië. In die lan-
den is het bekend dat agenten
relatief makkelijk omkoopbaar
zijn. Verontrustende verhalen
kwamen eerder ook al uit Bosnië.
De jrmge vrouwen worden vaak

verscheept naar die landen waar
al een georganiseerd netwerk
bestaat. De Albanese maffia heeft
bijvoorbeeld veel macht In
Duitsland, België en Italië. Het
aantal uit Albanië afkomstige
vrouwen dat in deze landen als
prostituee werkzaam is blijft
groot. Ook veel Moldavische meis-
jes raken in de Albanese netwer-
ken verstrikt. Voordat politie-
acties in Antwerpen ruim ander-
half jaar geleden een einde maak-

Colombia

ten aan een deel van de criminele
activiteiten in de rosse buurt van
de stad, wemelde het van de jonge
vrouwen uit Oost-Europa.

Een prostituee uit Albanië legt
uit hoe ze naar België kwam:
"We vertrokken per vrachtwa-
gen uit Albanië richting
Griekenland. In het voertuig
zaten we verstopt achter de aan-

wezige goederen. De controles
leverden weinig problemen op. Na
een tijdje in Griekenland te heb-
ben gewerkt, kregen we te horen
dat we per boot naar Italië zouden
gaan. Het was geen boot met
vluchtelingen, maar een vracht-
schip en we moesten ons ver-
schuilen. Ook deze keer ging het
zonder problemen. In Italië werd
ons verteld dat we ons voor het
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Peru

laatste deel van de reis gingen
voorbereiden. De eindbestemming
bleek België. Met onze paspoorten
en valse visa reisden mijn vriendin
en ik naar België, waar een con-
tactpersoon op ons wachtte. Bij
aankomst werden de paspoor-
ten afgenomen. Mijn vriend, die
ook meereisde, kreeg een 'baan'
aangeboden, terwijl ik als
prostituee moest werken", ver-
telt de donkerharige jonge
Albanese. Zij komt uit het noor-
den van Albanië, een regio waar
stamhoofden veel invloed op het

Thailand

de HUMANIST DECEMBER 2002

dagelijks leven hebben. De angst
om terug te keren is groot. Krijgt de
familie te horen dat zij als prosti-
tuee werkte, dan schaadt dat de
familie-eer, wat levensgevaarlijk
kan zijn. Ondanks Europese maat-
regelen tegen mensenhandel,
blijkt het moeilijk om een einde te
maken aan deze vorm van uitbui-
ting.

Slavin in de huishouding
In haar recent verschenen boek
Couscous met frieten beschrijft de
Vlaams/Marokkaanse columniste
Mimount Bousakla onder andere
de situatie van de Algerijnse
vluchtelinge Saida, die haar

'De meest zichtbare

vorm van slavernij is

prostitutie'

geboortestad Agadir ontvluchtte
omdat zij er niet in slaagde haar
ouders, grootmoeder, zus en drie
broers te onderhouden. Allen
waren werkloos, alleen zij kon een
baantje vinden maar verdiende
niet meer dan omgerekend ISO

euro per maand. Ze vluchtte naar
Spanje en vandaar naar België,
waar haar leven als illegaal begon.
Waar ze kon werken, werd mis-
bruik van haar situatie gemaakt.
In een pitarestaurent moest ze
twaalf uur per dag werken, alle
dagen van de week, het hele jaar.
Toen ze dat niet meer volhield is
ze in de huishouding gaan werken
bij Antwerpse families. 'ISO frank
(3,75 euro) geven ze voor een vol-
ledige namiddag. En dan verwach-
ten ze nog dat je hun eten
opdient! Je hebt al geluk als de

brave huisvader je niet probeert te
bepotelen!' Bousakla schrijft, dat
dit de dagelijkse realiteit is voor
honderden van haar voormalige
landgenoten die zonder papieren
proberen de touwtjes aan elkaar te
knopen. 'Zij zijn de moderne sla-
ven. Spotgoedkope werkkrachten
die je naar je pijpen kunt laten
dansen, die tot veertien uur per
dag werken voor een hongerloon.
Arbeiders waarvoor je geen socia-
le lasten hoeft af te dragen. Klagen
is niet alleen zinloos maar vooral
zeer riskant: één telefoontje en je
vliegt het land uit.'

Internationaal verbod
De leden van de Verenigde
Naties tekenen automatisch de
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, die onder
artikel 4 slavernij verbiedt.
"Daarnaast gingen alle leden
van de International Labor
Organization akkoord met aan-

vullende conventies betreffende
gedwongen arbeid en de minimum
leeftijd voor werknemers", zegt
Beth Herzfeld van Anti-Slavery
International. Wetge-vingen, con-
venties en verklaringen voorko-
men echter niet dat miljoenen
mensen via netwerken in de sla-
vernij belanden. Ze brengen even-
min verandering in de traditie van
het uithuwelijken of het verschijn-
sel van dwangarbeid om schulden
in te lossen. En zo lang de seksin-
dustrie wordt gedoogd, zal ook het
aantal vrouwen dat gedwongen in
de prostitutie belandt niet afne-
men. Er is dan ook weinig tot niets,
dat er op duidt dat de slavernij ooit
opnieuw zal worden afgeschaft.

Zie ook: www.ilo.org

•
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Geestelijke verzorging als maatkostuum

'Het gaat om mensen,,

Kat ja Kreukels

•

De vereniging Albert Camus tracht
al acht jaar een luis in de pels van
de verzuilde geestelijke verzorging
te zijn. Echt een vuist maken lukt
nog niet, met ongeveer tachtig
leden. "Je roeit toch in een klein
bootje tegen de stroom op", zegt
algemeen geestelijk verzorger en
secretaris van Albert Camus, Henk
Schouten. De kerken hebben de
touwtjes nog stevig in handen. Net
als de Vereniging van Geestelijk
Verzorgers in Zorg-instellingen
(VGVZ),een beroepsvereniging die
is ingedeeld in sectoren op grond
van levensbeschouwelijke richtin-
gen. Maar het lukt Camus wel de
discussie op te poken over de plu-
riformiteit binnen de geestelijke
verzorging.
Het is niet vreemd, vindt
Schouten, dat binnen deze sector
van hulpverlening de zuilen nog
met zoveel liefde worden gekoes-

terd. De geestelijke zorg kan zich
nu eenmaal moeilijk losmaken
van haar oorsprong, de katholieke
en protestantse traditie van het
ziekenpastoraat. Deze confessio-
nele achtergrond lijkt de legitima-
tie voor het conserveren van het
laatste verzuilde bolwerk in
werelds Nederland. Maar ook voor
de geestelijke verzorging geldt vol-
gens Schouten dat kerken en
andere uitdragers van levensbe-
schouwingen niet meer de enige
richtingaanwijzers zijn in denken
over zingeving. "Mensen sprokke-
len hun eigen levensvisie in stuk-
jes en beetjes, links en rechts, bij
elkaar en vermengen dat met hun
eigen levenservaring. Levensbe-
schouwing is geprivatiseerd, heeft
geen naam, etiket of organisatie
meer."
Vanuit deze optiek is het zonder
meer onlogisch dat de geestelijke

zorg nog van traditionele labels is
voorzien, vindt Schouten. "Een
geestelijk verzorger is katholiek,
protestants, joods of humanist.
Maar wie is er voor mensen die
zich nIet tot een zuil of een
bepaalde denkrichting rekenen?
Maar die wel met vragen over zin-
geving spelen? Het bestaande aan-
bod voldoet niet."
Voordat Henk Schouten zelf
besloot op zoek te gaan naar een
ongebonden manier om zijn vak
als geestelijk verzorger uit te oefe-
nen, is hij 26 jaar lang gerefor-
meerd predikant geweest. "Ik ont-
dekte steeds meer dat de kerk er is
ter wille van zichzelf, niet van de
mensheid. Het werd in mijn ogen
een introverte club. Daar knapte ik
op af."
Albert Camus sprak hem aan,
omdat het daar volgens hem om
mensen gaat; niet om dogma's. De
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echo van de Frans-Algerijnse filo-
soof is nog hoorbaar in de ideeën
die de vereniging uitdraagt, zich
onder meer baserend op Camus'
roman De Pest uit 1947. Daarin
komt naar voren dat de concrete
bezorgdheid voor de ander uit
solidariteit, niet in opdracht van
een 'hogere macht' of een God, het
meest wezenlijke is van de men-
selijke verhoudingen.

Geen partij kiezen
Hoe kun je zo'n algemeen geeste-
lijk verzorger duiden? Welk 'pro-
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fiel' stelt de vereniging op? Op de
internetsite van Camus is de vol-
gende definitie te lezen: 'Vrij van
dogmatische kaders en zonder
binding aan een specifieke levens-
beschouwelijke traditie stellen
geestelijk werkers hun deskundig-
heid in dienst van de cliënt met
diens persoonlijke levensovertui -
ging als uitgangspunt.'
Kortom: een algemeen geestelijk
verzorger kan mensen begeleiden
met uiteenlopende levensovertui-
gingen, zonder partij te kiezen.
Tenzij er sprake is van onver-

draagzame en inhumane opvat-
tingen dan beroept hij zich op,
zoals het heet, universele normen
en waarden. Henk Schouten
schrijft in het juninummer van
het Tijdschrift Geestelijke Verzorging
(TGV) dat de positie van de geeste-
lijk verzorger wordt gekenmerkt
door verdraagzaamheid en res-
pect. En datzelfde mag ook van de
cliënt worden verwacht.
Door het ongebonden karakter
van de algemeen geestelijk ver-
zorger vervult deze volgens
Schouten ook een brugfunctie
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tussen de verschillende richtin-
gen. Hij hoort zich in te spannen
om cliënten die tot een specifiek
religieuze of levensbeschouwe-
lijke groepering behoren betrok-
ken te houden bij het gemeen-
schapsleven van die groep. Hij
weet bijvoorbeeld de priester te
vinden voor het sacrament der
zieken, en de Thrkse imam om
met een moslim in gebed te gaan.

Maatkostuum creëren
Maar wat heeft een algemeen
geestelijk verzorger nog meer te
bieden dan een luisterend oor? De
vraag of je een zielzorger kunt zijn
zónder betekeniskader blijft
onvermijdelijk. "De vraag naar het
zingevende kader wordt door nie-
mand anders gesteld dan door de
heersende zuilen. Zij zeggen daar-
mee dat het kader belangrijk is.
Maar wij proberen juist een maat-
kostuum te creëren", zegt Peter
Samwel, algemeen geestelijk
raadsman en bestuurslid bij Albert
Camus.

Zelf had hij een paar jaar geleden
ook behoefte aan een maat-
kostuum. Samwel heeft tien jaar
lang als humanistisch geestelijk
verzorger gewerkt in de krijgs-
macht, voordat hij koos voor zelf-
standigheid. "Ik heb heel veel
geleerd van die periode. Maar de
humanistische jas werd me te
krap. Voor mij persoonlijk is het
humanisme dat het Huma-
nistisch Verbond voorstaat niet
spiritueel genoeg."
Nu probeert Samwel een aanbod
uit het geestelijke werkveld te bie-
den in een zo breed mogelijke zin
van het woord. "Ik heb kennis van
het christendom, van de islam, het
boeddhisme, en het humanisme
uiteraard. Ik ben ook breed geïnte-

resseerd, het is mijn vak. Het zit in
mijn hart, bloed, ziel. Natuurlijk
zal mijn liefde voor symbolen en
rituelen in mijn aanbod naar
voren komen, maar ik richt me op
de cliënt. Ik leg iedere keer de
loopplank uit en probeer met de
cliënt te zoeken naar de verdie-
ping in zijn leven, zijn levensbe-
stemming, en probeer hem daarin
te ondersteunen."
Het gaat niet om het kader, zegt
ook Henk Schouten. "Natuurlijk
heeft de geestelijk verzorger voor
zichzélf, in de privé-sfeer een
levensbeschouwelijke achter-
grond. Maar de professionaliteit
vereist dat je daar in je werk heel

terughoudend mee omgaat. Een
goede geestelijke verzorger pro-
beert niet zijn eigen waarheid te
verkopen; hij probeert iemand te
verstaan, mensen vanuit hun
eigen bagage hulpmiddelen aan te
reiken. Ik kan hetzelfde verhaal
met of zonder de naam van God
vertellen. Het is een kwestie van
taal. Het gaat erom dat je recht
doet aan het innerlijk van de cli-
ënt, nadenkt over met welk woord,
metafoor of symbool je een hand-
vat kunt aanreiken."

Maatschappelijke erkenning
De belangrijkste functie van Albert
Camus is tot nu toe de platform-

functie, zegt Henk Schouten. "We
zijn allemaal aan het pionieren.
Het is prettig als je ervaringen
kunt uitwisselen, elkaar kunt hel-
pen en bemoedigen." Schouten
vertelt dat de vereniging op
beleidsniveau een voet tussen de
deur probeert te krijgen. "Er wordt
van tijd tot tijd wel gelobbyd."
Maar de hoogste prioriteit bestaat
op dit moment uit het versterken
van de positie binnen de opleidin-
gen voor geestelijk verzorger en
binnen de VGVZ. Schouten: "Voor
zover het de zorg betreft, heeft
Albert Camus zijn doel bereikt als
er binnen de beroepsvereniging
naast een sector protestant,
katholiek, joods ook een sector
algemeen komt, waar je als alge-
meen geestelijk verzorger een vol-
waardige plek in kunt hebben. Het
gaat ons om maatschappelijke
erkenning van geestelijke zorg als
zelfstandige professie."
Peter Samwel zou de overheid wil-
len adviseren om werk te maken
van al die mensen die, binnen
instellingen waar nu geestelijke
verzorging is, geen passend
geestelijk voedsel krijgen. "Als je
nagaat dat vijftig procent van de
mensen in Nederland buitenker-
kelijk is en het Humanistisch
Verbond maar ongeveer zestien-
duizend leden heeft, dan zorgen
we geestelijk gezien maar voor de
helft van onze bevolking. Dat kan
niet."
Juist een samenleving die is
gegrondvest op de AEX-index
heeft geestelijke verzorging hard
nodig, vindt Samwel. "Alles wordt
tegenwoordig in geld uitgedrukt.
Het zichtbare, tastbare, feitelijke is
heel dominant. Levensvragen wor-
den vaak naar het tweede plan
geschoven. Terwijl ik denk dat het
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zó belangrijk is dat je kunt zeggen
aan het einde van je leven wie je
bent en wat de zin was van je
bestaan."

Dogmatiek als denkraam
Niet iedereen staat te springen om
de komst van een algemeen
geestelijk verzorger. Terugtredend
voorzitter van de VGVZ, Ton
Hanrath, vindt dat geestelijke ver-
zorging niet kan bestaan zonder
leidende interpretatiekaders. In
zijn reactie op het artikel van
Henk Schouten in TGV schrijft hij
dat juist in een geseculariseerde,
geïndividualiseerde en multicul-
turele samenleving de kaders niet
overbodig zijn, maar gewaardeerd
kunnen worden als een vorm van
'kwaliteitsborging' .
"Algemeen betekent niets", zegt
Hanrath nu. "Waar heb je het dan
over? Het ambt is geen blok aan
het been, maar een fundament om
op te staan. De dogmatiek is je
denkraam: zonder dat kun je de
cliënt in het interpretatiekader
niet voorgaan. Een chirurg die
flexibel snijdt komt ook niet aan
de bak."
Wel geeft Hanrath toe dat de roep
om een algemeen geestelijk ver-
zorger van deze tijd is. Maar hij
benadrukt dat het aanbod niet is
blijven stilstaan in de jaren vijftig.
De pastor of humanistisch raads-
vrouw, in functie van geestelijke
verzorger, oriënteert zich in eerste
instantie niet op gelijkgezinden;
een geestelijk verzorger is primair
cliëntgericht, vertelt hij. "TWintig
jaar geleden lag de nadruk op het
ambt van de geestelijk verzorger,
nu meer op de drager. De achter-
grond is een onderdeel van de pro-
fessionaliteit geworden. Je kunt
pas geestelijk verzorger worden
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als je in staat bent uit je eigen dog-
matiek te treden. Je staat niet
naast een ziekbed om iemand te
bekeren, maar om de verhalen van
cliënten te duiden en te laten aan-
sluiten op de levensoriëntatie van
de cliënt zelf. Een handdruk, oog-
contact, je eigen levenservaringen
- je persoonlijke kanten - spelen
daarbij een steeds belangrijkere
roL"

Hanrath vreest dat een ongebon-
den geestelijk verzorger kan lei-
den tot ontbinding van de profes-
sie. Hij verwijst daarvoor naar een
uitspraak die directeur Bos van
Zorgverzekereraars Nederland dit
jaar deed op het zogeheten

expertseminar van de VGVZ:
"Geestelijk verzorger, blijf bij uw
leest en ga niet als therapeut op de
stoel van de behandelaar zitten.
Want dan zult u afgerekend wor-
den op product en productiecij-
fers. Wanneer u uw eigen domein
trouw blijft, kunnen wij uw func-
tie als basisvoorziening in ons
pakket handhaven."

Kerkelijk imperialisme
Voor de lutherse emeritus hoogle-
raar theologie Coert Lindijer bete-
kent ontzuiling dat de oude, hoge,
dichte muren moeten worden
afgebroken. Dat wil niet zeggen
dat je nergens meer voor mag

staan. In dat opzicht staat hij posi-
tief tegenover het bestaande aan-
bod van geestelijke zorg. "De
nieuw opgeleide pastores staan
open in hun geloof, gaan mee met
de verschillen en hebben ook
groot begrip voor de problemen
van niet-gelovigen." Toch moeten
ze waken voor kerkelijk imperia-
lisme, zegt Lindijer. "Kerken
mogen hun geslonken aanzien
niet via de geestelijke zorg com-
penseren."
Hij begrijpt de idealen van Albert
Camus, maar heeft moeite met het
woord 'algemeen' vóór geestelijk
verzorger. "Als algemeen voor vrij-
gevestigd staat, los van een orga-
nisatie, kan ik daar in meegaan.
De VGVZ zou voor deze groep open
moeten staan. Maar als algemeen
staat voor neutraal, dan heb ik zo
mijn vraagtekens. Kun je geestelij-
ke verzorging geven als je zelf niet
geestelijk gevormd bent? Als je het
zoeken naar zin of betekenis niet
kunt navoelen, je er zelf niet door
geraakt bent, hoe kun je dan
iemand anders daarin begrijpen?"
De tachtigjarige theoloog vindt dat
Albert Camus zich duidelijker moet
profileren, haar mond moet open-
trekken. "Ze moet de zoekende
postmoderne mens meer houvast
bieden en uitleggen in welk veld
ze opereert."
Maar bovenal vindt hij dat uitge-
vonden moet worden of de men-
sen zelf wel behoefte hebben aan
een algemeen geestelijk verzorger.
"Bedenken wij niet iets, wat
mensen nÎet willen? Er zou een
goed patiëntenonderzoek moeten
plaatsvinden waaruit blijkt in hoe-
verre mensen zich te kort gedaan
voelen door het huidige aanbod.
Daar ligt de beslissing."



Vechten tegen

Mariëlle van Kilsdonk

•

Er liggen twee poppenfoto's op de
werktafel van Miranda Birneys
woonschip. Geen snoezige plaat-
jes, maar foto's van kale, naakte
poppen. Koud en levenloos staren
hun plastic ogen in het niets. Eén
pop ligt verdronken in het water.
De ander is vastgevroren in de
sneeuw. Verloren wezens lijken
het, met menselijke contou-
ren. "Akelig hè", zegt Birney,
terwijl ze de foto's kordaat ter
zijde schuift. "Tegenwoordig
vind ik deze foto's te heftig,
hoor. Maar ik zie het nu wel
duidelijk: Die poppen, dat ben
ik."
Klein en donker is ze, de Amster-
damse fotografe van Indische
afkomst. Met haar enigszins
amandelvormige ogen en lichtge-
tinte huid heeft ze zeker iets 'bui-
tenlands'. Toch zijn er maar weinig
mensen die haar, dochter van een
Nederlands-Indische vader en een
Hollandse moeder, als Indo her-
kennen. "Ik ben de lichtste van al
mijn broers en zussen. Vaak den-

ken mensen dat ik Zuid-Europees
ben. Maar ook ik heb mezelf nooit
als een echte Indo gezien. Ik ben
niet erg Indisch opgevoed, ken
geen Indische woorden en ben
nooit in Indonesië geweest. Ik heb
me eigenlijk ook nooit met dat
land willen bezighouden. Ik was er

'Steeds weer moesten wij
horen hoeveel mensen hij

had vermoord'

bang voor. Voor mij komt alle
ellende toch een beetje daar van-
daan."

Naar Nederland gevlucht
Ruim vijftig jaar geleden vluchtte
de vader van Birney, zoon van een
Schots-Javaanse vader en een
Chinese moeder, vanuit Java naar
Nederland. Als lid van het corps
mariniers had hij daar vanaf 1942

bijna constant oorlog gevoerd .

Eerst waren de Japanners zijn vij-
and en daarna moest hij, in de
zogenaamde Bersiaptijd, vechten
tegen de Indonesiërs, die niet mild
waren voor landgenoten die de
kant van de Nederlanders hadden
gekozen. Die laatste strijd werd zo
gevaarlijk dat hij het land moest

ontvluchten en in 1950 kwam
hij, als enige van zijn familie,
in Nederland aan om een
nieuw bestaan op te bouwen.
Hij trouwde met een
Brabantse penvriendin en er
kwamen vijf kinderen.
Al gauw ontstonden er in het

gezin grote problemen. Adolf
Birney kreeg steeds meer last van
zijn herinneringen aan de oorlog
en reageerde dat af op zijn vrouw
en kinderen, van wie Miranda de
jongste was. "De oorlog was bij
ons thuis altijd aanwezig. Ik kan
me eigenlijk geen andere
gespreksonderwerpen herinne-
ren. Mijn vader vertelde altijd oor-
logsverhalen. Dat ging met veel
bravoure. Steeds weer moesten
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wij horen hoeveel mensen hij had
vermoord en hoe dat was gegaan.
Ik herinner me bijvoorbeeld het
verhaal van een Japanse tegen-
stander waar een zwangere vrouw
voor sprong. Keer op keer vertelde
hij ons hoe hij toen dwars door de
vrouwen het kind heeft gescho-
ten. Hij ging volslagen over zijn
gevoel heen. Hij leek het geweldig
te vinden als er doden vielen, ook
later bij vliegtuigkapingen en zo."

Mes onder het kussen
Ook mishandeling was in het
gezin van Adolf Birney aan de orde
van de dag. Vooral zijn vrouwen
oudste zoon moesten het ontgel-
den. "Zodra mijn vader van zijn
werk thuiskwam, slopen wij op
onze tenen door het huis want hij
kon elk moment ontploffen om
niets. Je wist nooit wat er kwam.
Soms stak hij met een mes in het
plafond of bedreigde hij mijn
moeder ermee, een andere keer
sloeg hij mijn broers letterlijk met
hun koppen tegen elkaar. Mijn
vader voelde zich aan alle kanten
bedreigd. Hij sliep met een mes
onder zijn kussen en nam het mee
naar zijn werk voor als ze hem
nog eens voor 'bruine' zou-
den uitmaken. Ook óns
trainde hij om op onze
hoede te zijn. Hij gaf ons
judoles en mijn broers
moesten net zo lang met
hun ogen open onder de
douche staan, tot ze er
tegen konden. Het tragische is,
dat mijn vader in zijn eigen jeugd
ook mishandeld is. Hij was een
bastaard en zijn eigen familie
en volk hebben hem uitgekakt.
Daarom koos hij in de oorlog voor
de Nederlanders. Er zat zo veel
ellende in die man. Je denkt daar
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als klein kind niet bewust over na,
maar je voelt het des te sterker."
Toen Miranda Birney zes jaar was
escaleerde de situatie en greep de
politie in. De ouders werden uit de
ouderlijke macht ontzet. Een tocht

langs kindertehuizen en pleegge-
zinnen volgde. "Ik heb weinig con-
crete herinneringen aan die eerste
jaren, ik was nog zo klein. Ik bleef
er liever ver van. Kroop bij mijn
oudste broer op schoot of schuilde
in de slaapkamer. Toch is alles wat
je hebt meegemaakt natuurlijk

wel in je onderbewuste opgesla-
gen. Al die verhalen over geweld
en oorlog heb je als het ware geab-
sorbeerd en af en toe komt het
naar boven. Een aantal jaar gele-
den was ik getuige van een vecht-

partij op straat waarbij iemand
een ander met zijn hoofd tegen de
stoep sloeg. Ik raakte volslagen in
paniek. Dat moet te maken heb-
ben met het feit dat ik dat letter-
lijk met mijn broers heb zien
gebeuren. Mijn nachtmerries gin-
gen altijd over de Duitse bezetting.
Ik weet helemaal niets van die
oorlog maar steeds zat ik in het
verzet of zaten de Duitsers achter
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me aan. Ik was altijd joods of een
ander slachtoffer. En steeds was er
die angst. Dat gevoel dat je con-
stant klaar moet staan voor de
volgende klap voor je harses."

Gebrek aan eigenwaarde
De slagen van het lot bleven ook in
Birneys volwassen leven niet uit.
Toen ze 28 jaar was werd haar
vriend in een café met een biljart-
keu doodgeslagen en drie jaar
geleden brandde haar woon-
schip af, waardoor ze met haar
zesjarige dochter van de ene op
de andere dag op straat kwam
te staan. "Er lijkt een spoor van
gewelddadige gebeurtenissen
door mijn leven te lopen. Uit huis
geplaatst, pleeggezinnen, wegge-
lopen, moord en brand. Steeds
weer de grond die onder je voeten
vandaan wordt gehaald waardoor
je moet vechten om te overleven."
"Dat vechten is iets wat ik bij al
mijn broers en zussen zie. Vechten

is ons patroon geworden. Als we
niet kunnen vechten, redden we
het niet. Eén van mijn broers is al
dertig jaar verslaafd, maar als ze
hem gratis heroïne verstrekken is
hij zo dood. Hij heeft het nodig om

Poppen foto van Miranda Birney

te moeten knokken. Voor mij geldt
dat, denk ik, ook. Het lijkt net of ik
altijd moeilijke situaties voor
mezelf op zoek. Ik ben alleen-
staande moeder, verdien als beel-

'Zware dingen in het
leven hebben ook veel

schoonheid in zich'

dredacteur bij het maandblad
'Mug' niet meer dan minimum-
loon en woon in een boot die
onder mijn kont vandaan roest. Ik
had ook in een flatje kunnen gaan
wonen en een goed betaald kan-
toorbaantje kunnen zoeken!"

"Ik kom vaak sterk over, maar het
feit dat ik vecht betekent nog niet
dat ik iets bereik dat goed voor
mezelf is. Eigenlijk vecht ik steeds
weer tegen spoken. Als ik in
Palestina had gewoond had ik
mezelf vast opgeblazen als een
daad van protest. Ik maak me
gauw druk over alles dat buiten
me ligt, maar ben te schijterig om
voor mijn eigen belang op te
komen. Daar ligt natuurlijk een
enorm gebrek aan eigenwaarde
aan ten grondslag."

Invloed op eigen leven
"Ook mijn vader heeft altijd
gevochten tegen de wereld om
hem heen. Eerst was er het
gevecht in Indonesië en daarna
het gevecht om ons. Hoeveel brie-
ven naar de koningin hij niet
geschreven heeft! Toch blijft hij
zichzelf vooral als slachtoffer zien.
Hij heeft een boek geschreven over
zijn leven. Ik kan het maar moei-
lijk lezen. Het staat vol met ver-
heerlijking van geweld en slacht-
offerschap en de titel is veelzeg-
gend: Barn ta laas€."

"Geboren zijn om te verliezen, dat
is toch een vreselijke geestelijke
erfenis om als kind mee te krijgen.
Ik heb me ook wel eens slacht-
offer gevoeld van het noodlot,
maar de laatste jaren denk ik
daar anders over. Ik geloof dat
je bepaalde dingen uitzendt en
terugkrijgt. Dat je wel degelijk
invloed op je eigen leven kunt

uitoefenen. Mijn moeder is wel
eens verweten dat we zo'n rot-
jeugd hebben gehad en daardoor
minder kansen hebben. Ik vind
dat echt gelul. We zijn boven de
veertig. Op een gegeven moment
kun je niet steeds je jeugd als oor-
zaak van alle ellende aanwijzen.
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laatst. Ik moest stadstuinen foto-
graferen en kwam op een plek
waar een prachtige klimop stond
die halverwege was afgeknipt. Op
de muur zag je de contouren nog
van weggesneden takken. Ik
schoot helemaal vol en maakte
me kwaad over de gekken die zo'n
mooie plant verwoest hadden.
Later moest ik om mezelf lachen.
Echt iets voor mij om me zo op te
winden. Het was toch gewoon
snoeitijd!"

kwam ik ook heel dicht bij de kern
van mijn bestaan. Heel dubbel is
dat. Na die brand liep ik buiten,
zonder een cent en met allemaal
kleren van een ander, maar toch
was er ook een rijk gevoel. Het
gevoel dat het er niet toe doet wat
je hebt en hoe nietig je bent, maar
dat je, ondanks alles, toch lééft. Op
mijn droevigste momenten heb ik
de mooiste foto's gemaakt. Vaak
sta ik met kloppend hart te foto-
graferen bij iets dat mij treft. Zoals

Wij hebben allemaal een gebrek
aan eigenwaarde. Daar móeten we
wat aan doen. Ik wil niet mijn hele
leven lijden aan wat ik heb meege-
maakt. Ik ben niet geboren om te
verliezen maar om te leren. Leren
dat je zelf controle kunt hebben
over je leven en dat geborgenheid
en veiligheid in jezelf zitten."
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Birney haalt een foto tevoorschijn.
Op een verlaten trap zijn de scha-
duwen van twee mensen te zien.
De zwart-witte lijnen lijken
abstract maar vertellen van een
stil gemis. "Mensen zeggen vaak
dat mijn foto's de blues hebben. En
dat klopt wel. De zware dingen in
het leven hebben ook veel schoon-
heid in zich. Het is de kunst om
iets wat eigenlijk heel treurig is zo
te fotograferen dat het mooi is. Ik
heb enorm heftige dingen meege-
maakt maar op die momenten
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Reizen met een motief

Groepsreizen

Bootreizen

Vanaf het prille begin heeft het Instituut
gekozen voor een kleinschalige aanpak.
Dat geldt zowel voor het aantal reisbe-
stemmingen als voor het aantal deelne-
mers dat per groep kan meereizen. In
2003 staan de volgende bestemmingen op
het programma: Baltische Staten. De
Gouden Ring rond Moskou, glas-in-Iood-
ramen van Chagall, Barcelona. Rome.
Venetië. Istanbul. de delta van Efese en
Egypte.

In 2003 zet het Instituut zijn traditie van
bootreizen voort. Twee lang gekoesterde
wensen gaan in vervulling: een reis langs
de Noorse fjorden naar de Noordkaap en
een tocht over de Donau naar de Zwarte
Zee.
Noordkaap
Donau
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MICHOSE
Mannen aller landen
Zowat de helft van de jongens in België doet langer
over de middelbare school dan afgesproken. Dat
betekent dat ze één of meer keer blijven zitten. Bij
de meisjes is dat minder dan één op drie. Dat komt,
zo heeft een Leuvense professor uitgevlooid, omdat
de meisjes een betere studie houding hebben. Ik
weet niet precies wat dat betekent, een betere stu-
diehouding, dat zei de nieuwslezer er niet bij. Ik stel
me voor dat ze meer gedisciplineerd zijn, dat ze wat
meer met hun meisjesneus in de leerboeken zitten,
dat ze wat braver 'Ja mevrouw', 'Neen mevrouw' en
'Wilt u dat nog eens herhalen
mevrouw' zeggen in de klas en wat
minder vaak stiekem vunzige verha-
len van Hugo Claus of Jan Cremer
lezen onder de bank, zoals ik dat
deed toen ik zestien was. Het nieuws
is geen verrassing. Het bevestigt eer-
dere berichten van de afgelopen
jaren. Meisjes stromen meer door
naar de universiteit en het hoger
onderwijs, meisjes halen betere cij-
fers, jongens vallen vroeger uit ...
Kortom, we worden nu al een
paar jaar regelmatig herin-
nerd aan de inferioriteit van
het mannelijk geslacht, als
het op intellectuele activitei-
ten aankomt.
Er is iets vreemds met die
stroom aan onderzoeken. In
de jaren zeventig en tachtig
was de verhouding anders-
om. Met de opkomst van de
feministische beweging kregen we allerlei onderzoe-
ken die aantoonden dat het vrouwelijk geslacht niet
goed gedijde op school. Te weinig meisjes deden stu-
dierichtingen die als intellectueel superieur werden
beschouwd. Daarmee bedoelde men dat ze te weinig
Vergilius en Ovidius lazen en te veel bezig waren
met de laatste huwelijksperikelen van hun tieneri-
dool. Meisjes haalden toen ook slechtere punten,
gingen minder vaak naar de hogeschool, kortom
precies hetzelfde verhaal als vandaag over de jon-
gens verteld wordt.
Stelt het u zich even voor dat een academicus (aca-
demica waren er toen nauwelijks) een groot onder-
zoek hierover zou opzetten en zou nagaan wat er
precies aan de hand was met die vrouwtjes. En dat
hij midden jaren zeventig een rapport zou publice-
ren dat uitlegt wat nu precies de verschillen zijn tus-
sen tienermeisjes en hun mannelijke collega's. En
dat daaruit zou blijken dat de meisjes zich bijvoor-
beeld niet zo goed kunnen concentreren, dat ze niet
zo goed studeren, dat ze minder taakgericht zijn, dat
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ze minder belang hechten aan schoolse prestaties,
dat hun hersenen niet op dezelfde snelheid werken,
kortom dat ze op een of andere manier, van nature
uit of aangeleerd, gewoon een stukje dommer zijn.
De kans is groot dat de onderzoeker op het markt-
plein zou vastgebonden worden, bij voorkeur in zijn
blote kont en met tomaten, scharreleieren (de leg-
batterij stond nog niet op punt) en bevuilde maand-
verbanden zou bekogeld worden. Geen hond dacht
er aan om het verschil in schoolprestaties toe te
schrijven aan de meisjes zelf. Neen, het systeem

hoorde in vraag gesteld. Indien meis-
jes het lezen niet zo goed afging, dan
was dat een onaanvaardbare vorm
van discriminatie vanwege de
school, het instituut onderwijs en
zijn (mannelijke) leerkrachten. Je
kunt een hele bibliotheek vullen met
de werken die toen verschenen en
die aantoonden hoe leraren syste-
matisch de jongens in de klas
bevoordeelden, hen vaker een vraag
stelden, betere prestaties van hen

verwachtten en daardoor ook
betere prestaties uitlokten.

Vandaag (en dat sinds enkele
jaren) is de balans omgesla-
gen. Nu hinken de jongens
achterop. En wat blijkt? De
onderzoekers zoeken deze
keer de oorzaak van het ver-
schil wél bij de jongens zelf.
Deze keer is het niet het

(ondertussen vervrouwelijkte) lerarencorps dat de
meisjes bevoordeelt, hen beter naar de bevallige
mond praat en de mannelijke pubert jes discrimi-
neert. Neen, dat wordt niet eens onderzocht.
Onderwerp van deze studies is immers niet 'het
systeem' zoals we dat in de zeventiger jaren zo
graag noemden, maar 'het individu'. Wat mij nog het
meest verbaast is dat die Leuvense academicus (of
academica, dat weet ik nu niet precies) niét in zijn of
haar nakie op het Leuvense stadsplein wordt gekne-
veld en met hamburgers, genetisch gemanipuleerde
tomaten en bevuilde condooms wordt bekogeld door
de op hun pik getrapte mannen. We schijnen het
volkomen normaal te vinden dat wanneer vrouwen
slecht scoren, er sprake is van discriminatie en wan-
neer mannen falen, het eigen schuld dikke bult is. In
de jaren zeventig verbrandden de Dolle Mina's
publiekelijk hun beha's om te protesteren tegen de
negatieve vooroordelen van mannen over vrouwen.
Mannen aller landen, vooruit, trek die slip uit en in
de fik ermee.



Oscar van den Boogaard:
'Oppervlakte boeit me, er zit diepte in'
Van bijna elke bladzijde van zijn hand spat het verlangen om de wereld,
de ander en zichzelf te leren kennen. De vitalistische auteur Oscar van
den Boogaard (38) is goed op dreef. Een pas verschenen roman, een
toneelstuk bij het Ra-theater en een bij Toneelgroep Amsterdam.

Win Castermans

Na zes romans in twaalf jaar tijd ben
je ineens als een razende toneelstukken
gaan schrijven. Vier stukken in twee
jaar. Waar komt die aandrang van-
daan?
"Ik wil toneel schrijven om met
mensen te kunnen praten over wat
taal is, wat realiteit is, wat acteren
is en wat werkelijkheid is. Mijn
geluk ligt in het máken van dingen,
niet in het resultaat. Ik wil het met
mensen ergens over hebben. Als ik
alleen romans schrijf en daarna
tien recensies moet lezen en
mensen 'oh' en 'ah' hoor roepen,
dan ga ik dood. Ik wil in een
klimaat leven waarin dingen
gemaakt worden. Zo werk ik ook
al jaren met beeldende kunste-
naars omdat ik met hen over
vorm en inhoud kan praten. De
meeste schrijvers kunnen alleen
maar over zichzelf praten en dat is
zo weinig boeiend.
De acteur in mijn toneelstuk Lucia
Smelt, Steven Van WatermeuIen,
leerde ik drie jaar geleden kennen
in de trein. Dat was het begin van
mijn scheiding van mijn vriend
Jan, met wie ik samen ook een
galerie had. Lucia Smelt en de
romanvorm ervan Een bed vol

schuim vertellen mijn eigen relatie
met Jan. De hij-figuur in Lucia Smelt
wordt gespeeld door mijn nieuwe
vriend Steven. Dat geeft het nog
een andere dimensie.
Een bed vol schuim vertelt het ver-
haal van twee mensen die niet uit
elkaar kunnen gaan, terwijl ze uit
elkaar gaan. Dat is een ongelooflijk
intrigerend gegeven. Dit boek gaat
over oppervlakkigheid, over men-
sen die aan de buitenkant van
zichzelf leven, die zich identifice-
ren met hun kleren, hun inrichting,
met de liedjes die ze horen. Ze zoe-

'De meeste schrijvers

kunnen alleen maar over

zichzelf praten'

ken identiteit in wat hen omringt.
In wezen gaat het over mensen die
geen identiteit hebben. Dat is een
heel actueel vraagstuk. Vroeger
waren mensen nog mensen omdat
ze ergens vandaan kwamen, omdat
ze bepaald werden door hun milieu
bijvoorbeeld. Maar er bestaan nu
mensen die kunnen kiezen wie ze
zijn."

Een bed vol schuim zit vol met zeer
herkenbaar relatiegetob. Bestaat nu
niet het gevaar dat het zo herkenbaar
is dat lezers het boek in één ruk zullen
uitlezen, maar daarna nooit meer ter
hand zullen nemen?
"Dit boek blijft niet bij herkenning.
Er is genoeg stof waarover de lezer
na moet denken. Ik ben geïnteres-
seerd in de snelle herkenbaarheid,
die tegelijkertijd ook iets teweeg-
brengt wat je niet begrijpt. Opper-
vlakte boeit me omdat daar diepte
in zit. Ik had ook een volstrekt
onbegrijpelijk boek kunnen maken,
maar dat interesseert me niet. Er
wordt weliswaar veel gebabbeld
in mijn dialogen, maar je voelt
dat er veel meer aan de hand is.
De romanfiguren hebben elkaar
nodig omdat zij alleen elkaar

begrijpen. Het is een raadselachtig
mechanisme tussen geliefden:
elkaar continu dresseren. Ze bren-
gen alle mogelijkheden terug tot
die ene, namelijk dat ze elkaar
nodig hebben. Op het moment dat
ik op dat punt in een relatie beland,
ben ik weg. Als ik mijn open hou-
ding verlies, stop ik ermee. Open-
heid is mijn kwaliteit en mijn han-
delsmerk.
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Mijn vorige relatie is wel ten onder
gegaan aan diezelfde openheid.
Het is allemaal paradoxaal. Maar
dat levert veel dynamiek op en
zorgt ervoor dat ik steeds in bewe-
ging ben. Stilstand is de dood.
Mijn vader van tachtig geeft mij
het goede voorbeeld. Een paar jaar
geleden lag hij in het ziekenhuis.
Hij zat rechtop in zijn bed en vond
alles een avontuur. Hij voelde zich
jong en onervaren en zei dat hij dit
nog nooit eerder had meegemaakt.
Zo'n houding ten aanzien van het
leven spreekt mij aan. Je gaat ervan
uit dat je de dingen niet weet en
dat je alles voor de eerste keer
meemaakt."

Hij: 'Jij kunt dat, hè, zeggen dat je
niet meer wilt, jij bent glashard.'

Zij: 'Jij zegt helemaal niets, op een
dag doe je niet meer open, dat is
nog veel gruwelijker, je laat de
ander conclusies trekken.'

Vind jij deze passage uit Een bed vol
schuim kenmerkend voor vrouwen en
mannen?
"Nee, ik ben zelf iemand die moei-
lijk besluiten neemt. Ik kan me
altijd alles voorstellen en van
iedereen houden. Voor mij is een
keuze maken altijd willekeurig
omdat ik een keuze kan herzien.
Meestal kies ik niet en doe ik meer-
dere dingen tegelijk: in het dage-
lijkse leven en in het liefdesleven.
Als schrijver daarentegen maak ik
voortdurend keuzes: ik kies wat er
staat en hoe het er staat. In het
dagelijkse leven ben ik een vloei-
baar iemand. Het is mijn geluk om
vloeibaar te zijn. Ik leef in het
moment en ben heel erg daar waar
ik ben.
Ik ben niet bang om mezelf te ver-
liezen omdat ik iemand geworden
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ben, omdat ik schrijver ben.
Vanavond ga ik achter mijn bureau
zitten en ga weer aan de slag."

Je nieuwste toneelstuk De nacht van
de bonobo's wordt nu gespeeld door
Toneelgroep Amsterdam. Waar gaat
het stuk over en hoe is het om weer
met Nederlanders te werken?
"Het toneelstuk gaat over mensen
die eigenlijk niks met elkaar te
maken hebben, maar toch met
elkaar op vakantie gaan. Het gaat
over je niet begrepen voelen. En dat
is eigenlijk precies de situatie die ik
aanvankelijk ervoer met de Neder-
landse acteurs. Het was er een van
totaal onbegrip. Toen ik ze de eerste
paar keer gezien had, dacht ik: dit
zijn zulke Hollanders. Hoe kunnen
zij ooit begrijpen wat ik maak?
Maar tegelijkertijd was het ook
weer interessant voor mij want ik
moest gaan uitleggen wat ik
bedoelde. En natuurlijk ben ik zelf
ook een Hollander en haat ik de
spelers helemaal niet. Ik wil heel
graag begrepen worden. Daarom
schrijf ik. Niet om in de smaak te
vallen, maar om mijn wereld aan
iemand te kunnen geven.
In Nederland wordt over niks
gesproken. Dat meen ik echt.
Alleen over de vorm van de rea-

liteit, maar nooit over abstractere
onderwerpen. Je merkt dat ook aan
de Nederlandse kritiek op mijn
boeken. In Nederland is alles zo
tweedimensionaal. Nederlanders
lezen wat er staat, ze lezen niet wat
er niet staat. Als je een boek leest
als een verzameling woorden, tja
dan mis je iets. Er bestaat in
Nederland geen traditie in de lite-
ratuur die gaat over kijken.
Een Nederlander reageert ook
onmiddellijk op iets, denkt nooit
eventjes na, wordt zenuwachtig als
er een minuut stilte valt. Echt waar,
ik ga liever dood dan terug naar
Nederland. Geen mogelijkheid om
me daar ooit terug te krijgen. Met
geen stok.
Belgen vinden Nederlanders ijs-
koud, ze zijn er bang voor en ze
houden er echt niet van. Ze gene-
ren zich plaatsvervangend voor
hen.
Als Nederlander denk je: ach, die
Belgen. Maar Nederlanders zijn zó
snel, ze kijken zó weinig naar zich-
zelf. Ze zetten je dingen voor die
niet te vreten zijn. Ze vinden al
voordat ze een hapje naar hun
mond hebben gebracht dat het
heerlijk is. Terwijl ze niet eens kun-
nen proeven, lijkt het wel. Maar laat
ik het verschil tussen Nederlanders
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en Belgen niet al te zeer benadruk-
ken. Soms drijf ik erg door.

Uit je werk blijkt dat je je hebt verdiept
in vrouwen, dat je ze begrijpt. Welke
rol spelen vrouwen in je leven?
"Door mijn opvoeding heb ik vrou-
wen leren begrijpen. Voor mijn
twee oudere zussen had ik begrip,
ik leefde mee in hun werelden. Ik
was vroeger de man in huis, er was
verder geen man. Een man is voor
mij altijd een vreemdeling geweest.
Ik ben voor mezelf ook een vreem-
deling. Dat mannelijke leren begrij-
pen, daar wil ik me mee bezighou -
den in mijn nieuwe boek. Met vrou-
wen als onderwerp voor mijn lite-
raire werk ben ik behoorlijk klaar. Ik
houd van vrouwen; heb heel veel
vriendinnen, maar ook veel vrien-
den. Ik ken mannen die bijvoor-
beeld geen vriendin hebben, alleen
maar een minnares. Mannen die au
fond niet met vrouwen matchen.
Dat doe ik wel dus."

Een groot deel van je werk kun je
lezen als een ontwikkelingsroman.
"Alles is ontwikkeling. Iedere zin
die ik schrijf heeft met ontwikke-
ling te maken. Tot en met de roman
Liefdesdaad (1999) kun je spreken
over een hoofdpersoon die zich wil
ontwikkelen. Mijn laatste roman
Een bed vol schuim is veel meer een
toestand. Nu ben ik meer in klima-
ten, toestanden en sferen geïnte-
resseerd. Ik schrijf met de gegevens
die ik heb, met de situatie waarin ik
mij bevind. Je kunt, als je mijn
romans achter elkaar leest, daar
een ontwikkeling, een levensloop
uit destilleren. Ik blijf dicht bij
mezelf."

Mag ik je portretteren als schrijver van
het verlangen?

"Daar heb ik geen bezwaar tegen.
Het woord verlangen heeft voor mij
wel iets nuffigs, alsof het uit een
boudoir komt. Iets gruwelijks,
hards en verscheurends heeft het.
Ik heb geen sentimentele betrek-
king met verlangen. Voor mij is ver-
langen fundamenteel. Verlangens
zijn de drijfveren als je werkterrein
de wereld, de ander en jezelf is. Het
zijn de verbindingen tussen die
elementen.
Ik geloof dat dingen gemaakt wor-
den, dat situaties gecreëerd wor-
den, dat je iemand kunt worden en
dat je niet van jezelf bent. In dat
kader geeft het verlangen vorm
aan wat er gebeurt, wie je bent en
wat je maakt."

In je gebundelde essays Sensaties
(2000) vraag je je af wat er onver-
vreemdbaar is aan jezelf. Komje door
te schrijven dichter bij de harde kern
van je persoonlijkheid?

'Een man is voor mij altijd

een vreemdeling geweest'

"Om deze vraag te kunnen beant-
woorden, grijp ik terug naar mijn
verleden. Mijn moeder was alcoho-
listisch. Als kind kon ik alleen over-
leven door proberen te begrijpen
waarom mijn moeder handelde
zoals ze handelde. Ik leerde niet
vanuit mezelf te denken. Altijd
moest ik via haar denken om voor
mezelf een leefbare situatie te cre-
ëren. Ik ben gedrild om via anderen
te leven.
Ik was iemand die alle vormen kon
aannemen omdat ik niemand van
mezelf was, omdat ik niet echt een
begrensd persoon heb kunnen

worden. Alle kinderen van alcoho-
listen zullen dat zeggen: je leert je
niet afgrenzen en je wordt meege-
trokken in een andere wereld. Je
probeert degene van wie je afhan-
kelijk bent zo weinig mogelijk tot
last te zijn. Dat is altijd zo, vanaf de
dag dat je geboren bent tot het
moment dat je het huis verlaat.
Eenmaal uit het ouderlijk huis
stortte ik me in liefdesrelaties, stu-
deerde heel snel rechten en Frans
en toen ik op mijn 24ste achter
mijn bureau zat op dat advocaten-
kantoor in Brussel, dacht ik: ik ben
gewoon echt niemand. Dat is een
heel eng gevoel. Er was gelukkig
wel een verhaal dat ik wilde vertel-
len. Door te schrijven merkte ik dat
ik mijn identiteit kon terugkrijgen
en kon ik me eindelijk afgrenzen.
Schrij-ven was de enige manier
voor mij om iemand te worden."

Je jeugd was dus de befaamde goud-
mijn voor het schrijverschap.
"Ja, in die zin dat ik een enorm
talent heb ontwikkeld om me
dingen voor te stellen, om in
andere situaties te glijden en
voor andere mensen te kunnen

denken. Een aspect van alcoho-
listen is dat ze voortdurend in fictie
leven. Mijn moeder gebruikte mij
om verhalen aan te vertellen en
dat waren altijd andere versies van
dezelfde verhalen of andere verha-
len met eenzelfde strekking. Niets
lag vast. Ik geloof ook absoluut niet
in vaste waarheden, ben er wel
naar op zoek. Maar ik ben er niet
mee opgevoed.
Toen ik jong was, kon ik niet in
opstand komen tegen mijn moe-
der. Ik was weerloos. Later lukte
dat wel. In mijn eerste boek Dentz
(1990) heb ik mijn moeder de dood
ingeschreven, zij het liefdevol."
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"Dagelijks krijgen we eenzame, angstige en teleurge-
stelde vrouwen aan de telefoon. Vrouwen die vaak
met hoge verwachtingen naar Nederland zijn geko-
men en vervolgens geconfronteerd worden met
strakke regels binnen het gezin, een veeleisende
echtgenoot en een veeleisende schoonfamilie.
Zonder kennis van de Nederlandse taal en zonder
haar eigen familie in de buurt die haar kan steunen,
is zo'n vrouw volkomen overgeleverd aan haar echt-
genoot en schoonfamilie. Vaak met psychische en
lichamelijke mishandeling als gevolg.
Bellen met de Allochtone Vrouwen Telefoon is voor
veel vrouwen de eerste stap om grip te krijgen op
hun eigen situatie. Onze vrijwilligsters proberen
samen met de belster haar probleem te analyseren.
Ze helpen haar met het vinden van de juiste argu-
menten waarmee de vrouw in kwestie de dialoog

aan kan gaan met haar man en schoonfamilie.
We kunnen de problemen van deze vrouwen niet
oplossen. Wat we wel kunnen is hun de kracht geven
om zelf iets aan hun situatie te veranderen.
Bijvoorbeeld door hen bewust te maken dat de situa-
tie bij hun thuis niet normaal is. Door de vrouw
moed in te spreken om met haar man het gesprek
aan te gaan, en om zonodig hulp buitenshuis
te gaan zoeken. Op die manier proberen onze vrijwil-
ligsters de belster net dat ene duwtje in de rug te
geven dat nodig is om zelf tot actie over te gaan.
Heel belangrijk voor mij zijn de vrijwilligers die de
telefoongesprekken voeren. Ook zij zijn migranten-
vrouwen en hebben dikwijls moeten knokken om op
de been te kunnen blijven. Ook zij moeten steeds
weer schipperen tussen de zorg voor gezin enerzijds
en hun werk bij de vrouwentelefoon anderzijds.
Ondanks de barrières die ze soms thuis ondervinden,
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ondanks de problemen die ze vaak
hebben met het regelen van kin-
deropvang.
Daarbij komt dat migrantenvrou-
wen uit hun kennissenkring niet
mogen weten dat ze bij de

Allochtone Vrouwen Telefoon werken.
Het zou hen er namelijk van kunnen weerhouden
om te bellen. De angst om geconfronteerd te worden
met een bekende is groot, evenals de angst voor rod-
del. Daarom hanteren we als regel dat zowel de bel-
sters als de medewerksters schuilnamen gebruiken.
Vrijwilligerswerk beschouw ik als de sleutel tot de
emancipatie. Het stelt vrouwen in staat om zich ver-
der te ontwikkelen en aan hun eigen integratieproces
te werken. Ook als dit vrijwilligerswerk zich richt op
mensen uit de eigen kring. Door elkaar te stimuleren,
moedigen migrantenvrouwen elkaar aan ook voor
zichzelf te gaan kiezen en meer naar buiten te tre-
den. Door deel te nemen aan sociale activiteiten,
doorbreken deze vrouwen hun isolement en slagen
ze er in om volwaardig lid te worden van de
Nederlandse samenleving."

Caroline Hanrath
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Hoogspanning in
laboratorium van links

Het Europees Sociaal Forum in Florence werd, zoals vooraf gevreesd,

geen 'tweede Genua', maar de klappen kwamen na afloop voor de

Italiaanse anti-globalisten. Wat gebeurde er eigenlijk op deze verga-

dertop? En wat kunnen we in de toekomst verwachten van de 'bewe-

ging van bewegingen'?

Linda van Putten

De feestroes van de organisatoren
van het eerste Europees Sociaal
Forum ontaardde snel in een
zware kater. Een paar dagen na de
vreedzaam verlopen vergadertop
afgelopen november in Florence
werden twintig prominente leden
van de Italiaanse anti-globalise-
ringbeweging gearresteerd en is er
op het moment van dit schrijven
tegen minstens veertig activisten
een gerechtelijk onderzoek inge-

steld. Volgens het openbaar
ministerie wilden 'subversieve
elementen het functioneren van
de Italiaanse regering verstoren'.

Molesterende massa
'Florence is bang', 'Invasie van
honderdduizenden anti-globalis-
ten', kopten de dagbladen vooraf
alarmerend. Maandenlang waar-
schuwden rechtse politici en kran-
ten voor een molesterende massa

in 'de kraamkamer van de Renais-
sance'. De desastreus verlopen G-8
top in Genua juli vorig jaar - de
politie schoot een jonge Italiaanse
demonstrant dood en meer dan
tweehonderd demonstranten
raakten gewond na gevechten
met de politie - ligt nog gevoelig in
Italië.
Premier Silvio Berlusconi probeer-
de de verantwoordelijke gasthe-
ren, de centrumlinkse gouverneur
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van Toscane Martini en burge-
meester Domenici, op andere
gedachten te brengen, maar capi-
tuleerde vlak voor de top. Niet dat
Berlusconi plotseling heil zag in
het Forum, maar hij was bang
dat verplaatsing juist rellen zou
uitlokken. Aldus werd Italië in
verscherpte staat van paraatheid
gebracht en het Verdrag van
Schengen tijdelijk buiten werking
gesteld. Tientallen EU-burgers,
vermeende oproerkraaiers, wer-
den uit voorzorg tegengehouden
aan de grens. In de gaststad zelf
sloten scholen hun poorten, barri-
cadeerden winkels en banken
deuren en ramen en rukte een
enorme politiemacht uit voor dit
eerste Europees Sociaal Forum.

Beweging van bewegingen
De vraag is hoe 'subversief dit
Forum daadwerkelijk was en wat
we in de toekomst van de op dit
moment nog tamelijk losse
verzameling van sociale groepe-
ringen en individuen kunnen
verwachten. Onder het motto
'Een ander Europa is mogelijk.
Tegen neoliberalisme, oorlog en
racisme', organiseerden Europese
vakbonden, niet-gouvernementele
organisaties en sociale actiegroe-
pen hun eigen vergadertop. Een
aantal organisaties had hiertoe
besloten op de mondiale editie in
het Braziliaanse Porto Alegre. Een
Europese top zou het vergadercir-
cuit binnen de perken kunnen
houden en betere mogelijkheden
scheppen voor het opbouwen van
een continentaal netwerk. De
gemeente Florence had gratis een
groot voormalig militair fort ter
beschikking gesteld, voor de gele-
genheid opgetuigd met veel
hamers en sikkels, Palestijnse
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vlaggen, doorkruiste hakenkrui-
sen, foto's van de vermoorde
Genua-demonstrant Carlo Giuliani
en, onvermijdelijk, ontelbare
afbeeldingen van Che Guevara.
Maar dat de anti-globaliseringbe-
weging vooral een beweging van
bewegingen is, bleek opnieuw in
Florence. Naar deze stad toog een
Europese melting pot van strijd-
lustige pacifisten, linkse intellec-
tuelen, bezorgde journalisten,
steile milieuactivisten, jeugdige
Trotskisten, uit de winterslaap
ontwaakte communistische vete-
ranen, cultuurbehoudende katho-
lieken, interculturele vrouwenbe-
langenbehartigers, spreekbuizen
van onderdrukte minderheden,
mondiale mensenrechtenacti-
visten maar vooral ook veel onge-
bonden, zoekende jongeren die
'iets' willen doen met hun onvre-
de. Deze zogenoemde anti-globa-

'We zijn al te veel

onderdeel geworden van

het establishment'

listen zijn zeker niet tegen iedere
vorm van mondialisering, sommi-
ge Nederlandse adepten noemen
zich dan ook liever andersgloba-
listen, maar protesteren vooral
tegen de gevolgen van het neolibe-
rale marktdenken. Natuurlijk zijn
de protesten geen nieuw ver-
schijnsel, maar de critici hebben
een label gekregen omdat de ver-
schillende groeperingen tegen-
woordig vaker samen optrekken in
internationaal verband. De massa-
le demonstraties tijdens de verga-
dering van de World Trade
Organization (WTO) in Seattle in

1999 worden gezien als het eerste
duidelijke optreden van de anti-
globaliseringbeweging.

Dreigende oorlog
Ook in Florence was het neolibera-
le marktdenken de kwade genius
die de verschillende groepen
samenbracht. Spreker na spreker
hekelde de internationale instel-
lingen die falen in de bestrijding
van grote mondiale problemen als
honger en armoede. Een kleine
club van landen, multinationals
en internationale instellingen als
de WTO en de Wereldbank, trans-
formeert de wereld in een grote
markt die de kloof tussen arme en
rijke landen vergroot. Collectieve
voorzieningen worden louter uit
economisch gewin geprivatiseerd.
Multinationals vergaren onbe-
grensde macht ten koste van de
lokale bevolking en het milieu. En

sinds I I september met stip op
de agenda: de verkwanseling
van civiele en politieke rechten
onder het mom van de oorlog
tegen terrorisme.
De dreigende oorlog tegen Irak
had een grote aanzuigende wer-

king op het aantal deelnemers. De
organisatie verwachtte vooraf zo'n
18.000 participanten, uiteindelijk
kwamen er ruim 35.000 deelne-
mers naar de lezingen, seminars
en workshops. Voor bomvolle
zalen scandeerden sprekers en
toehoorders massaal tegen Bush'
oorlogsmachine en zijn 'ja-knik-
kende schoothonden' Blair,
Berlusconi en, heel af en toe door
de Nederlandse afgevaardigden,
tegen Balkenende. De grote
demonstratie 'tegen de oorlog'
trok eveneens veel meer deelne-
mers dan vooraf voorspeld. De
politie hield het op 450.000 vredes-



wakers, de organisatie op één mil-
joen. Berlusconi kon hier niet veel
bewijsmateriaal vergaren voor een
spoedig gewelddadig omverwer-
pen van zijn regime. Zeker, de
Italiaanse premier werd flink geri-
diculiseerd, maar de vooraf zo
gevreesde demonstratie verliep
verder bijzonder rustig, zonder
gewelddadige uitbarstingen of
oproepen hiertoe.

Uitgekiend mediabeleid
De aanwezige journalisten onder
de sprekers hekelden tijdens de
seminars de oorlogsretoriek van
hun collega's die al maandenlang
de publieke opinie voorschrijven
dat een oorlog met Irak onvermij-
delijk is. Granville Williams van
de International Federation of
Journalists waarschuwde voor
het explosief toenemend aantal
journalisten met 'censuurscha-
ren in hun hoofd'. Journalistieke
onafhankelijkheid verdwijnt vol-
gens hem omdat de grote interna-
tionale mediacorporaties, voortge-
dreven door winst en belangenbe-
hartiging, de ether domineren.
Serieuze programma's worden van
de buis gehaald omdat ze te kri-
tisch zijn. Politiek zal niet meer
bestaan zonder een uitgekiend
mediabeleid.Williams riep de
eigen beroepsgroep ter verant-
woording. Journalisten moeten
meer voor zichzelf en elkaar opko-
men en beter waken over hun
eigen onafhankelijkheid. En tot
slot: "We moeten een nieuw en
onafhankelijk geïntegreerd medi-
asysteem bouwen." Wat hij daar
precies mee bedoelde werd niet
duidelijk, hetgeen exemplarisch
leek te zijn voor het Sociaal
Forum. De problemen werden
aantrekkelijk eenvoudig geduid,

maar het alternatieve scenario
bleef in gebreken.

Recht op rebellie
De Italiaanse waarnemers zullen
meer belangstelling hebben gehad
voor de oproep tot burgerlijke
ongehoorzaamheid van enkele
woordvoerders van socialistische
groeperingen en boze actiegroe-
pen. Met een paar honderd man
zou het moeten lukken om asiel-
zoekers te bevrijden uit de grens-
hospitiums, stelde een Engelse
socialist voor. De charismatische
Luca Casarini van Disobbedienti
(Ongehoorzamen), een van de
meest spraakmakende Italiaanse
actiegroepen op dit moment,

achtte de tijd rijp voor een 'nieuw
strijdtijdperk' . "Rebellie is een
recht en het is een dagtaak. We
moeten het systeem saboteren,
boycotten en blokkeren en ons
verzetten tegen de multinationals.
We zullen fabrieken bezetten als
dat nodig is." Casarini verklapte
niet hoe ver de burgerlijke onge-
hoorzaamheid moest gaan, maar
Francesco Caruso, een van de lei-
ders van de 'Ongehoorzamen' zou
na afloop van het Forum gear-
resteerd worden.
Sprekers van de Britse Socialist
Workers Party, opvallend aanwezig
buiten de spreekzalen, tamboe-
reerden met hun megafoons voort-
durend de revolte van de arbei-
dersklasse. "De werkende klassen
moet weer de macht krijgen in de
bedrijven en de instituten die

racis-me en seksisme veroorza-
ken!" En: "Het idee van revolutie
was weggevaagd van de politieke
agenda, maar het komt weer terug.
Misschien begint het morgen in
Florence." Dat klonk voor sommi-
gen misschien behoorlijk onheil-
spellend, maar buiten de eigen
Engelse aanhang leek er niet direct
veel bijval te zijn voor de gepre-
dikte arbeidersrevolte. De Neder-
landse actiegroep Autonoom
Amsterdam, bivakkererend in
hun eigen actiecentrum, een
Nederlandse stadsbus pal voor de
poort van Fortezza da Basso, erger-
de zich aan de Engelse socialisten.
Woordvoerder Ed: "Ze zijn uit op
macht en lijken vooral bezig te zijn
met zieltjes winnen voor hun
eigen partijopbouw. Wij hebben
zelf geen enkele behoefte om
ons bij een platform aan te slui-
ten, we willen onafhankelijk
blijven."

Heterogene beweging
Politisering van de beweging is
inmiddels een klassiek maar nog
immer delicaat discussiepunt. De
verschillende groepen zijn nauwer
gaan samenwerken. Met name de
socialistische partijen en vakbon-
den streven naar een verdere
mobilisatie en organisatie in hun
strijd tegen het neoliberalisme.
Maar vooralsnog verzetten veel
groeperingen zich tegen een poli-
tisering of institutionalisering van
de verzetsbeweging. Het zijn voor-
al journalisten die speuren naar
structuren, vijf-jarenplannen en
iconen. De mediagenieke Cana-
dese journaliste en activiste
Naomi Klein is tot een van
de kopstukken gebombardeerd.
Haar boek No Logo, waarin ze de
praktijken van grote multinatio-
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nals aanklaagt, wordt betiteld als
'de bijbel' van de actiebeweging.
Klein was ook uitgenodigd op het
Forum, maar het bleef tot het laat-
ste moment onduidelijk waar ze
kwam spreken. Misschien dat ze
zelf koos voor een rol in de marge.
Haar vele optredens in de media
hebben wrevel opgewekt en som-
mige activisten vragen zich hardop
af of haar boek zelf geen logo is
geworden. Klein benadrukt nu in
interviews voortdurend dat ze
'géén leider is van de beweging van
de bewegingen'. Woordvoerder
Luca Casarini van de 'Ongehoor-
zamen' liet zich wel voortdurend
zien op het Forum en in de media.
Maar ook hij weigert als leider
betiteld te worden en hamert
voortdurend op het belang van een
heterogene beweging.
Hoewel er heel wat zieltjes te win-
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nen waren onder de
voornamelijk 'links'
georiënteerde bezoe-
kers, waren veel grote
gevestigde sociaal-
democratische partijen
niet of nauwelijks aan-
wezig in Florence. Zij
kunnen of willen blijk-
baar geen vuist maken
binnen de protestbewe-
ging. GroenLinks was
ook onzichtbaar, maar
andere Groenen uit
Europa waren wel ver-
tegenwoordigd. Het par-
lementslid Ströbele van
de Duitse Groenen gaf
tijdens zijn lezing aan
waarom de beweging
volgens hem onafhan-
kelijk en buiten partijen
moet blijven "Wij zijn al

te veel onderdeel van het
establishment geworden en

onderscheiden ons niet duidelijk
meer van de overige partijen."

Protesttournee
Op de laatste dag van het Forum
werd de nieuwe agenda vastge-
steld voor de komende protest-
tournee: Een grote Europese sta-
king en acties van burgerlijke
ongehoorzaamheid zodra de oor-
log met Irak begint. Een continen-
tale protestdag tegen het migratie-
beleid van Fort Europa. En de
gebruikelijk schaduwbijeenkom-
sten in alle steden waar de Navo,
de Europese Commissie of de
mondiale financiële instellingen
hun vergaderingen houden. Zal
deze protesttournee effect heb-
ben? Demonstraties en stakingen
zullen niet snel oorlogen kunnen
voorkomen, of het neoliberale
kapitalistische systeem in één

keer omverwerpen. Ze kunnen wel
de publieke opinie beïnvloeden en
de samenleving bij tijd en wijle
lam leggen. Een samenwerking
met politieke partijen die hun ide-
alen ook nastreven zou uiteinde-
lijk meer op kunnen leveren. Het
is moeilijk in te schatten hoe ver
de acties van burgerlijke onge-
hoorzaamheid zullen gaan. De
Italiaanse regering heeft dit voor
een groot deel zelf in de hand.
Repressie van de beweging zal
waarschijnlijk averechts werken
en voor verharding van de opposi-
tie zorgen. De arrestaties van de
Italiaanse activisten hebben tot
een nieuwe golf van demonstra-
ties en protesten geleid. Sinds het
aantreden van Berlusconi's rege-
ring mei vorig jaar, zijn er aan de
lopende band stakingen en
demonstraties. Er is een nieuwe
protestbeweging opgekomen, de
Girotondi, die nauw verwant is aan
de anti-globaliseringbeweging; het
is een bont gezelschap van
opstandige Italianen dat ontevre-
den is over de oppositie van de
gevestigde linkse partijen en
bewust buiten het politieke bestel
wil blijven.

Non-politieke oppositie
Collega-activisten uit andere lan-
den kijken nauwlettend toe en
noemen Italië 'het laboratorium'
van de nieuwe linkse protestbewe-
ging. Het gastland van het eerste
Europees Sociaal Forum geldt als
het voorbeeld hoe het falen van de
sociaal-democratische partijen
gevolgd wordt door de opkomst
van een grote non-politieke oppo-
sitie. Ook hier rijst de vraag of ze
uiteindelijk toch niet meer kan
bereiken door ook de strijd aan te
gaan in de politieke arena.



Ethiek van het klonen

Op het kruispunt van
de Verlichting

De Italiaanse arts Antinori claimt dat de eerste gekloonde mens dezer

dagen ter wereld komt. Een goed moment voor het instellen van een

Socrates-Ieerstoel in de ethiek van bio-engineering. Toch zal 'baby op

bestelling' geen trend worden volgens hoogleraar Klasien Horstman.

Arjan Post

fa

'Ze kunnen zóveel tegenwoordig.'
Er is geen gemeenplaats die zo
sterk uitdrukking geeft aan zowel
de hoop als de wanhoop die de
biotechnologie aankleeft. Die sen-
timenten voeden elkaar. Neem de
therapie met foetale stamcellen:
hoewel die nog in de kinderschoe-
nen staat en het klonen in de
meeste landen, zoals Nederland,
verboden is, gonst het van de
beloftes. Onder strenge voor-
waarden kunnen uit 'restcellen',
die geen zwangerschap meer
dienen, weefsels worden
gekweekt die wel eens het
einde van diabetes, Parkinson of
andere ernstige ziekten zouden
kunnen betekenen. Niemand is
tegen het einde van het lijden;
maar wat als alles aan een mens is
te repareren, te modelleren of
zelfs te kopiëren?
Zulke ongearticuleerde angst en
wanhoop zitten meestal op de eer-
ste rij van de confessionele fanta-
sie, waar ze de nagedachtenis van
Frankenstein levend houden en

vaart brengen in de science
fiction-industrie. Maar ondertus-
sen deelt de medische technologie
zich, celgewijs, in nieuwe specia-
lismen en kundes, steeds sneller
en steeds gedetailleerder. We zijn
nog maar net aan het idee gewend
van het klonen van een schaap, of
een Italiaanse arts claimt de eer-
ste gekloonde baby. Het plaatst de
wetenschap hoe dan ook in een
ander licht. Wat eerst het ver-

'We doen te verheven

over mens, moraal en

techniek'

trouwde terrein van de dokter
was, is steeds meer het onzichtba-
re terrein van de ingenieur gewor-
den. Dat voedt nieuwe vragen over
de morele legitimiteit van deze
kunde, de bio-engineering. Mag
alles wat kan?

Niet overdrijven
Het zijn thema's waar Klasien
Horstman (1959) zo ongeveer van
leeft. Half november vorig jaar
werd ze namens de Stichting
Socrates benoemd tot bijzonder
hoogleraar filosofie en ethiek van
bio-engineering vanuit huma-
nistisch perspectief. Die functie
bekleedt ze aan de TU Eindhoven,
midden in de arena van inge-
nieurs, die ze onder meer in de

opleiding biomedische techno-
logie aanspoort tot nadenken
over hun vak. Ook is ze univer-
sitair hoofddocent gezond-
heidsethiek aan de Universiteit
Maastricht, waar ze de norma-
tieve en sociale effecten bestu-

deert van strategieën tot ziekte-
preventie, variërend van leefstijl-
verandering tot genetische dia-
gnostiek. Het terrein van de ethi-
sche dilemma's kortom.
Voor buitenstaanders gaat dat ter-
rein gepaard met een zekere
zwaarmoedigheid: leven, dood, de
gedurig verschuivende waarheid.
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[foto's] Eef Bongers

Maar op de luim van de kersverse
professor heeft het beslist geen
vat gekregen. Klasien Horstman:
vlot kortgeknipt haar, brede glim-
lach, luchtig betogend. "Ach, het
zal mijn nuchtere Groningse stijl
wel zijn", verklaart ze in
Maastricht met de benen op tafel.
"Je hebt er niets aan om de dingen
te overdrijven." Een Groninger in
Limburg: die habitus geeft niet
alleen de benodigde afstand tot de
roerige bio-engineering, maar
maakt het juist ook mogelijk om
met ingenieurs samen te werken.
"Moderne technologie creëert
modern leed", zegt ze.
"Er zijn telkens weer de onbedoel-
de gevolgen van nieuwe verove-
ringen. Met de medische vooruit-
gang groeien ook de verwachtin-
gen. Die geven je het idee dat alles
kan, terwijl de meeste geneesmid-
delen en therapieën behalve veel
geld ook heel veel aanpassings-
vermogen eisen." Ze noemt in-
vitrofertilisatie (IVF), op het eerste
gezicht een grote verworvenheid.
"Ik zal de laatste zijn om te zeggen
dat mensen er geen baat bij heb-
ben. Maar het is een moeizaam
proces, dat vaak veel langer duurt
dan gedacht. Het vraagt ontzet-
tend veel van je en zet relaties en
huwelijken vaak onder grote druk.
En het kan dat je na zes jaar nóg
geen kind hebt."

Gevoelig voor wanorde
Er wordt te veel verwacht van
medische technieken als kant-en-
klare oplossingen vindt professor
Horstman. "Het is niet zo dat die
in ons leven worden geïntegreerd
zónder dat het dagelijks leven,
onze identiteit, onze normen en
idealen veranderen. De middelen
die ons ten dienste staan werken
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soms net even anders dan we heb-
ben voorzien. Dat is geen ondoor-
dachtheid, nee: we zijn nu een-
maal beperkt in de controle over
de effecten van techniek op ons en
de maatschappij."
Zo'n maatschappelijk effect
schuilt in de toenemende gevoe-
ligheid voor wanorde, in nauwe
samenhang met de welhaast
sacrale waarde van gezondheid. In
de laatmoderne 'risicomaatschap-
pij' bijt het medische regime, net

als het politieke, zich vast in het
reduceren van de káns op onheil.
Het was de filosoof Peter Sloterdijk
die in De kritiek van de cynische rede
op die analogie tussen veiligheids-
beleid en geneeskunde wijst. Dat
deed hij al 1983, en sindsdien kan
de biotechnologie nog veel verfijn-
der kiemen en cellen onderschei-
den, ongeveer zoals wereldleiders
'het kwaad' weten te lokaliseren.
Maar moeten nieuwe mogelijkhe-
den ook worden benut?

•



Horstman waakt ervoor in de rol
van ethica gedwongen te worden.
"Ik weet niet wat goed of slecht is.
Dat blijkt meestal pas gaande-
weg." Wel wijst ze op de conse-
quenties van het verfijnder instru-
mentarium. "Neem genetische
tests die zoutgevoeligheid kunnen
opsporen. Je weet dan of je een
verhoogde kans hebt op zoutge-

voeligheid, die weer een ver-
hoogde kans kan geven op hoge
bloeddruk, die weer zou kunnen
leiden tot hart- en vaatziekten."
Met haar handen in de lucht: "Dat
is uit de hand gelopen gezond-
heidszorg. Het is de vraag of deze
tests een relevante bijdrage leve-
ren aan de preventie van hart- en
vaatziekten. Je kunt dan beter met
de oude Grieken zeggen: matig
met alles." Ze bedoelt: het is
abstracte informatie over risico's,
maar met zeer concrete gevolgen.
"Je gaat je méér zorgen maken,

terwijl dat niet nodig hoeft te
zijn."
In haar rede zei ze: 'Ook wie geen
religieus of natuurlijk lot ver-
onderstelt en wie hecht aan de
mogelijkheden tot zelfbepaling en
zelfbeschikking, kan goede rede-
nen hebben om niet van elke situ-
atie een keuzesituatie te willen
maken.' Het is een pleidooi voor
nalaten. Maar schuilt daarin niet
een romantische nostalgie die
juist haaks staat op zelfbepaling?
Licht vinnig: "Totáál niet." Ze
doelt niet op wetenschappelijke
censuur, maar op de mogelijkheid
te ontkomen aan de 'sterke socia-
le dwang' bij de ontwikkeling
en toepassing van technologie.
"Alleen al de vrouwenbladen
besteden meer aandacht aan de
beloften van IVF dan aan de teleur-
stellingen ervan. Je hoort nauwe-
lijks van mensen die nalaten
gebruik te maken van prenatale
diagnostiek; de druk om alles over

de gezondheid van je baby te wil-
len weten is groot. Hoe kun je dan
een voor jou goede keuze maken?"
Ze pleit voor een 'democratisering
van technologie'. "Al in de produc-
tiefase van technieken moet
publiek debat worden gevoerd
over de culturele betekenissen
ervan, zodat techniek en maat-
schappij beter op elkaar worden
afgestemd."
Ook bio-ingenieurs zouden vol-
gens Horstman nalaten als een

serieuze optie moeten zien. Juist
omdat zij onder "uitermate hoge
druk" staan om wetenschappelijk
en commercieel te scoren en fond-
sen binnen te halen. "Elke groep
wetenschappers gaat voor haar
eigen mutatie, en elke mutatie
wordt zo relevant mogelijk voorge-
steld. Dat beperkt de afweging van
wat praktisch zinvolle kennis is."
In haar rede wijst ze erop dat bio-
medische ingenieurs meer oog
moeten krijgen voor de 'verschil-
lende betekenissen' van medische
techniek. Ze roept hen op meer
tijd te maken voor reflecteren. Dat
moeten ze zélf doen, zegt ze, en
het niet overlaten aan medisch-
ethische commissies. Doordat die
veel reflectie uit handen nemen,
worden die onbedoeld tot 'bureau-
cratische hindernis'. Horstman
vestigt hoop op 'geïnstitutionali-
seerde pauzes' in het onderzoeks-
bedrijf.

Opsmuk van relevantie
Dat klinkt nobel, maar waar moet
die reflectie toe leiden? Horstman
denkt even na. Ze zegt: "Bij intro-
ductie van nieuwe technieken
gaat het vaak om de vraag of het
werkt en hoe duur het is - 'zit het
in het verzekeringspakket' is de
meest gestelde vraag. De beteke-
nis van medische techniek voor
een 'goed leven' vraagt echter om
een diepere overdenking, in het
publieke debat. Biomedische inge-
nieurs zijn experts op hun vakge-
bied, maar niet inzake het goede
leven. Van de maatschappelijke
betekenis van stamcellen en gene-
tische technieken hebben zij net
zoveel verstand als jij en ik. Dat
zijn namelijk moréle kwesties."
De wetenschap kent weinig
ethiek, maar is niet onethisch,
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stelt ze. "Juist bij bio-ingenieurs
zie je de behoefte aan debat, het
komt er alleen te weinig van." Ze
noemt een Amerikaanse kinder-
arts die, om zoveel mogelijk jonge
levens te redden, een snelle 'mas-
saproductie' van weefsels (tissue
engineering) voorstaat in plaats van
de veel tragere kweek van
lichaamseigen cellen in Europa.
Omdat de techniek nog nieuw
is, hebben veel ingenieurs grote
twijfels. Horstman: "Zij trappen
dus op de rem, om goede
methodes en technieken te
ontwikkelen. Als blijkt dat
lichaamsvreemde cellen wel goed
werken en cultureel acceptabel
zijn, dan is dat mede te danken
aan die reflectie."

Traagheid als kwaliteit
Horstman beseft dat er lef voor
nodig is om te zeggen: we stellen
een beslissing uit. Daarom moet
de mogelijkheid om de druk van
commercie of patiënten te weer-
staan institutioneel gedragen wor-
den, 'op het lokale niveau van een
universiteit, op het niveau van
nationale staten, op internatio-
naal niveau'. En dan nóg is het
moeilijk, zegt ze, want veel geld
komt van patenten en octrooien
uit de industrie. "In ieder geval
moet traagheid worden erkend als
een belangrijke kwaliteit van het
wetenschappelijk proces - als een
bron van vrijheid."
Met de roep om bescherming en
regulering bevindt ze zich in goed
gezelschap, van Peter Sloterdijk
impliciet (Regels voor het mensen-
park) tot Francis Fukuyama expli-
ciet (De nieuwe mens). En zoals
vooral Michel Houellebecq in
Elementaire deeltjes illustreert, past
alle bezorgdheid uiteindelijk in
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dat ene woord: Übermensch.
Nietwaar? Horstman zucht, er
speelt een laconiek lachje om haar
mond. "Ach, niet alles kan. De wal
zal toch het schip keren. En soms
is er gewoon geen vráág naar
nieuwe technieken. Ik geloof niet
dat, als het al zou kunnen, we

'Meer reflectie en minder

hoge verwachtingen in

de medische technologie'

baby's op bestelling gaan maken.
Je wilt een kind, geen robot. Wel
zal er steeds meer geprobeerd
worden om mutaties bij foetussen
te voorkomen die tot ernstige
ziekten kunnen leiden. Maar is dat
erg? Als er maar morele reflectie
is."
Ze vindt dat we de dingen iets
meer moeten nemen zoals ze
komen, iets dat de westerse cul-
tuur van controle en regie vreemd
is. "Daardoor is het moeilijk om
tegenslagen te verwerken; we heb-
ben het te veel over hoop en te
weinig over de prijs die we moeten
betalen. Dát is modern leed: dat je
niet zozeer van slag bent door wat
er gebeurt, maar doordat het
anders loopt dan verwacht."
Nieuwe technieken moet je niet
op voorhand uitsluiten, vindt ze,
en daarin betoont ze zich 'een
extreme realist'. Ze noemt het the-
oretische voorbeeld van een hart-
patiënt die een zwaar dieet zou
kunnen volgen, zich in het zweet
zou kunnen werken in de sport-
school - of een genetische injectie
krijgen. "Als het echt helpt, moet je
er zeker over nadenken."

De tegenwerping dat daarin, ooit,
een Brave New World schuilt waar-
in bij het minste ongemak naar pil
of naald wordt gegrepen, vindt ze
onzin. "Wat je toch telkens weer
ziet is dat ingrijpende technieken
ook morele debatten entameren.
Dat gebeurde met de opkomst van
de anesthesie, de bestrijding van
syfilis, de eerste vaccinaties. En
juist door die debatten kunnen
we onze morele consensus ver-
der ontwikkelen, zodat die tech-
nieken een 'goed leven' kunnen
dienen. Maar niet alleen de
technologie verandert, ook wij-

zelf. Om als het ware aan elkaar te
wennen, is het belangrijk publie-
kelijk te blijven debatteren."

Morele inspanning
We staan op 'het kruispunt van
de Verlichting', zegt Horstman.
Nieuwe mogelijkheden genereren
nieuwe vragen - zoals naar de
definitie van 'de' mens.
De huidige situatie is paradoxaal,
zegt ze. "Er is een voortgaande
rationalisering, waarin de mens
meer als machine wordt gezien.
Tegelijkertijd is er een verdere
humanisering, het besef van: wat
is moreel wenselijk, wat is goed
voor de mens?" Voor het huma-
nisme is dat op zichzelf een
dilemma, omdat 'het oude ideaal
van techniek-aIs-vooruitgang aan
het wankelen is gebracht'. Nieuwe
technieken van bio-engineering
problematiseren het aloude mens-
beeld opnieuw, en dat kan zelfs
een relativering betekenen van de
mens als opperwezen. "Ik ben
geneigd daar voorlopig iets posi-
tiefs in te zien. Het is een vorm
van zelfonderzoek, en dat doen we
te weinig."

fa



HUMANISTISCH VERBOND K
HV spreekt zich uit tegen AMA-Campus
De campus in Vugt voor alleenstaande minderjarige
asielzoekers (AMA's) is volgens het HV mogelijk in
strijd met het VN-verdrag inzake kinderrechten. Op
de campus worden jongeren volgens een strak regi-
me voorbereid op terugkeer naar het land van her-
komst. Integratie in de Nederlandse samenleving
staat niet op het programma.
Het campus-model staat volgens het HV op gespan-
nen voet met algemeen aanvaarde humane rechten
en principes. Zo mogen de AMA's in de eerste fase
van het verblijf de campus niet verlaten. Hier is de
vrijheid van beweging, het recht om te gaan en te
staan waar je wilt, in het geding. Bovendien maakt de
geslotenheid van het model (er mogen alleen op
afspraak en in het bijzijn van de mentor bezoekers
worden toegelaten) een goede belangenbehartiging
voor deze categorie minderjarigen moeilijk en open-
bare meningsvorming over wat er in de dagelijkse
praktijk gebeurt zo goed als onmogelijk.
Humanitas en het Humanistisch Verbond verzetten
zich niet tegen een goed geregelde voorbereiding op
terugkeer waar dat een onontkoombare én reële
optie is, mits sprake is van een goede begeleiding en
opvang in het land van herkomst. Een voorbereiding
waarbij individuele rechten van minderjarigen aan
banden worden gelegd, achten zij onaanvaardbaar.

Word nu Lid

Boekenaanbieding; ruim 45 % korting
De kostbare Mens; Toegankelijke introductie over het
humanisme door Bert Boelaars, derde herziene druk
(2002). Nieuwste uitgave (normaal € IS)

De Menselijke Maat; Aanzet tot een nieuw Humanis-
tisch Perspectief voor de toekomst. Humaniteit en
beschaving na 2000. (lgg8). (normaal € 15,88)

Humanisme Actief; Een beeld van de humanistische
beweging, achtergrondinformatie over de verschillen-
de organisaties die samen de Humanistische
Alliantie vormen. (normaal € 3.40)

Samen: € 20,- (incl. porto), uw voordeel is € 16,7S!
U kunt dit fraaie boekenpakket bestellen door over-
making van € 20,- op giro 58 t.n.v. het Humanistisch
Verbond in Amsterdam, o.v.v. KMA-pakket.

De nieuwe Humus
In het decembernummer van Humus o.m. een inter-
view met de nieuwe voorzitter van het HV Roger van
Boxtel, reacties van leden op de illegalenproblema-
tiek, de aankondiging van een nieuw project over de
kwaliteit van samenleven, een interview met een
humanistisch geestelijk verzorger in het ziekenhuis
en natuurlijk een overzicht van humanistische acti-
viteiten in december en januari.

Zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid zijn de kernbegrippen van het Humanistisch

Verbond. Zelf denken samen leven is onze lijfspreuk. Praat, denk en werk mee aan een humanistische toekomst!

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

Datum:

Voorletter(s) :

Woonplaats:

Geboortedatum:

M/V

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

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

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

1, de minimumcontributie is € 5°,- per jaar, jongeren tot 27 jaar betalen € 22,5°, mensen met een minimuminkomen € 27,-

Stuurt u deze bon naar het Humanistisch Verbond, t.a.v. afdeling publieksvoorlichting, Antwoordnummer 10938,1000 RA,
Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met (020) 521 go go of kijken op onze website www.humanistischverbond.nl

Een vrijblijvende gift kunt u storten op Giro 151058,

waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank. Humanistisch Verbond
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http://www.humanistischverbond.nl


VERLICHT

De valbijl als falsificatie
Het geschiedenisonderwijs zit in het slop. Kennis
en inzicht zijn abominabel. Daarom kreeg een
nieuwe Staatscommissie de taak een blauwdruk
voor een nieuwe methodiek te ontwikkelen. Elk
tijdperk werd zo goed mogelijk gedefinieerd.
Voorzien van een symbool, zoals de klassieke
tempel, de ridder, het schip van Columbus. Voor
het christendom werd geen zinnebeeld gekozen.
Naastenliefde, censuur, ketterverbranding,
geloofsvervolgingen, godsdienstoor -
logen, Inquisitie - die honderddui-
zenden het leven kostte - bleken
niet onder één noemer te brengen.
Maar met de Verlichting, de tijd
waarin mensen mondiger werden,
wetenschappen en techniek
opbloeiden, de basis gelegd werd
voor een humanere samenleving,
had de commissie geen enkele
moeite. Dat werd de valbijl!
Geheel in de gereformeerde en
rooms- katholieke traditie. Die
heeft altijd geleerd dat de
Verlichting, de Franse
Revolutie, het liberalisme en
wat later het socialisme, dui-
velse ideologieën waren.
Gedragen door mensen die de soevereiniteit van
de mens aanbaden in plaats van God.
Weg met de valbijl, zeg ik. Het meest passende
symbool voor de Verlichting is de Encyclopédie,ou
dictionaire raisonné des sciences, des arts en de
métiers, geredigeerd door Diderot en d'Alembert.*

Toen de absolute monarchie in Frankrijk failliet
was, het volk om brood riep en aan het plunderen
sloeg, gaven 'de burgers' de samenleving een
nieuwe structuur. Daartoe werd een grondwetge-
vende vergadering bijeengeroepen. Eén van de
hervormingen betrof het strafstelsel. De verlichte
arts Guillotine wilde iedere overtreder volgens
dezelfde principes straffen. Bij de doodstraf moest
de terechtstelling altijd geschieden door een val-
bijl; bekend uit andere landen.
In het vervolg zou niemand meer met bijl of
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zwaard onthoofd, gevierendeeld, opgehangen,
gewurgd, geradbraakt, verbrand, verdronken of
levend begraven worden. Nooit weer mocht
plaatsvinden wat 30 jaar eerder was gebeurd.
Toen ene Damiens door vier paarden uiteenge-
scheurd moest worden waarna hij, toen dat niet
lukte, in stukken gesneden werd.
In de grondwetgevende vergadering was lang niet
iedereen voor de doodstraf. Dat de revolutie een

korte periode radicaliseerde en dui-
zenden onschuldigen, 'vijanden van
de revolutie' - in strijd met de ideolo-
gie van de Verlichting - door de guillo-
tine onthoofd werden, had niemand
voorZIen.
Maar, wie nu, aan het begin van de
2Ie eeuw, het imago van de Verlich-
ting wil simplificeren tot de valbijl

doet aan geschiedvervalsing. Wie
de jeugd wil doen geloven dat
Valbijl en Verlichting identiek
zijn, doet hetzelfde als eertijds
de schrijvers van de geschiede-
nisboekjes voor christelijk en
rooms-katholieke onderwijs.

Toen de Fransen ons land verlie-
ten werd de guillotine vervangen door de strop en
het zwaard. Feitelijk had de valbijl in Nederland al
eerder afgedaan. Ook het gammele tentoongestel-
de exemplaar in Venlo is nimmer gebruikt. In 1870
werd de doodstraf afgeschaft. Buitengewoon
Strafrecht was nodig om over oorlogsmisdadigers
te kunnen oordelen. De huidige grondwet sluit de
doodstraf uit, maar inmiddels laait de discussie
over de doodstraf in Nederland op. Ruim 40% lijkt
voorstander. De Staatkundig Gereformeerde Partij
was dat altijd al. Op bijbelse gronden. Als moderne
heiden met humanistische neigingen blijf ik ech-
ter, met de auteur dominee Hans Abma (Amnesty),
voorstander van Gerechtigheid zonder beul.

André de Bruin

* Encyclopédie of beredeneerd overzicht van de wetenschap-
pen, de kunsten en de ambachten.
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13-14 juni
**** -programma
Faculteit Wijsbegeerte Rotterdam
Hoogleraren en onderzoekers van de
Rotterdamse Faculteit der Wijsbegeerte gaan
tot het uiterste in de sociale ontologie: het
onderzoek naar de zijnsstatus van geld, auto-
riteit, normen, kunst en andere individu-
overstijgende verschijnselen. I.s.m. ANVW

16-17 mei
Onflexibele karakters en verlichte
politiek
Na het anno horribilis 2002 loont het de
moeite om met 'duistere' filosofen als
Machiavelli, Nietzsche en Schmitt aan politie-
ke karakterstudie te doen. Alleen zij kunnen
licht werpen op de stormachtige gebeurtenis-
sen.

28-29 maart
Oefenmeesters in
ontvankelijkheid
De leeg-wording van het ik bij Zhuang Zi en
de gelatenheid van Meister Eckharl: woord-
en beeldloos bij de dingen staan.

5-6 april
Onconventionele wegen naar
geluk
In de hellenistische periode (vanaf 323 v.Chr)
richtten de Stoa en het epicurisme zich beide
op het gelukkige leven. Maar moeten we
'leven naar de natuur' of ons daarvan losma-
ken en het genot nastreven? Naar aanleiding
van het Hellenisme-nummer van Wijsgerig
Perspectief.

12-13 april
Descartes trilogie I: Discours de
la Méthode
Lees in 2003 de belangrijkste werken van
Descartes. Het Discours de la Méthade
(1637) stelt het gezonde verstand centraal,
levert een werkbare methode en een provi-
sorische moraal. Perfecte voorbereiding op
de Meditaties en Passians.

11-13 april
Sokratisch gesprek 'outdoor'
Weer of geen weer: activiteiten in de buiten-
lucht leiden onvermijdelijk tot diepgaande
filosofische gesprekken

16-17 mei
Debat en dialoog
Zijn bekwame denkers ook bekwame spre-
kers? Een training in debatvaardigheden en in
'the art of thinking together'

13-14 juni
Het zelf en de ander
Het zelf en de ander: kunnen die ooit samen-
gaan' Daarover Plato, Kierkegaard, Sartre,
Irigaray en Levinas.

28-29 maart
De ideale redenaar
Overtuig uw publiek van een filosofisch
standpunt met de middelen van de klassieke
retorica

4-6 april
Sokratische gesprekken: veilig-
heid en rechtvaardigheid
Een beproefde methodiek In hardop denken
over actuele thema's

• ••••

7-8 maart
Toeval
Schrijvers, denkers én uzelf over noodlot en
toeval.

25-26 januari
Mensbeelden en levenskunst
Een niet-vrijblijvende kennismaking met
Nietzsche, Kierkegaard, Levinas, Foucault en
Nussbaum.

22-23 maart
Schrijven wat je denkt@: Van
idee tot werkplan
Herhaling van cursus 22-23 februari

22-23 februari
Russischenachten
Nijmeegse onderzoeksgroep 'Russische filo-
sofie' toont bronnen van inspiratie en irritatie
in filosofie, literatuur en wereldbeschouwing
van Dostojevski & Solovjov tot Poetin &
Vojnovitsj. Het centrale thema: nationale
identiteit versus kosmopolitisme.

8-9 februari
Controversen in de quantumme-
chanika
Vruchten van grondslagenonderzoek in de
succesvolste fysische theorie

22-23 februari
Schrijven wat je denkt(Fj):Van
idee tot werkplan
Invallen zat, maar hoe werk je ze uit?

7-8 maart
Proust
Hoe is het mogelijk dat Proust zelfs in strip-
vorm de lezer blijft bezighouden? Over nos-
talgie en de onvervuld toekomstige tijd.

22-23 maart
Heftige emoties
Hoe betrouwbaar zijn onze emoties' Is iets
waar als je er een goed gevoel over hebt?
Een confrontatie tussen emotietheorieën uit
filosofie, cognitieve psychologie en neurobio-
logie.

25-26 januari
Twaalf concepten van
erotische liefde
Van de hemelse liefde via huwelijksliefde
naar een onverhuld erotische e-mailwisseling
- met hoogleraar rechtsfilosofie Cees Maris.

8-9 februari
Homo ludens in de rationele
wereld
Speltheoretici over fileproblemen, verkiezings-
uitslagen, hamstergedrag en paniek op de
beurs. Wiskundige modellen geven inzicht in
collectieve beslissingen.

11-12 januari
Ubuntu, een inleiding in
Afrikaanse filosofie
Het zijn is altijd in beweging, het denken
zoekt vastigheid. Ubuntu geeft Afrikaanse ant-
woorden op de eeuwige kwesties die wij ken-
nen van Heraclitus en Parmenides. Professor
Mogobe B. Ramose (Universiteit van Zuid-
Afrika) is uitmuntend kenner van de Westerse
en Afrikaanse filosofie. Voertaal Nederlands.

'Laat niemand wanneer hij jong is
het beoefenen van de filosofie
uitstellen, en laat ook niemand
wanneer hij oud is het filosoferen
moe zijn.'
Epicurus

Dmmm
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Een verblijf in De Queeste, het conferentieoord
van de ISVW, prikkelt niet alleen het intellect:
• Fraaie gebouwen van De Bazel en Ruijssenaars
• Gelegen in bosrijk Leusden (bij Amersfoort)
• Uitstekende keuken en hotelkamers

De Internationale School voor Wijsbegeerte
(ISVW) is in 1916opgericht door Frederik van
Eeden, L.U Brouwer en een keur van Europese
intellectuelen. Sindsdien organiseert de ISVW
filosofische weekend- en zomercursussen op
hoog niveau, in nauwe samenwerking met uni-
versiteiten en vooraanstaande maatschappelijke
instellingen.

Filosofie Cursussen



7-11 juli
Taal en Moraal,
i.s.m. Filosofie Oost-West
'Het woord is een machtig heerser' zeiden
de tijdgenoten Gorgias (een Griek) en
Confucius (een Chinees). Denkers uit Oost
en West over de morele reikwijdte van de
taal.

CONFERENTIES
4-10 augustus
Descartes trilogie 11:Méditaties
Het eigenlijke hoofdwerk. AI op de eerste
dag rekent u via methodische twijfel af met
uw vooroordelen. In de volgende dagen
wordt weer opgebouwd: het cogito, de
godsbewijzen en een berekenbare buiten-
wereld.

I 5
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15 februari
Against time
Filosofie van herinnering en
vergetelheid (i.s.m. het
Armandomuseum)

26 april
'Onder professoren'.
Slotmanifestatie Maand van
de Filosofie
Toegankelijke filosofie op
het hoogste niveau
i.s.m.ANVW

22-23 februari,
herhaling: 22-23 maart
Van idee tot
werkplan

14-18 juli
Essay schrijven voor
beginners

28 juli - 1 augustus
Essay schrijven voor
gevorderden

Schrijven wat je denkt@

Man ifestaties

Descartes Trilogie
Lees de hoofdwerken van Descartes in één jaar

....

11-15 augustus
ISVW-muziekweek: Van
Mannheim tot Mozart
Ditmaal de Duitse muziek tussen Barok en
Romantiek. Over het hof van Mannheim, de
ontwikkeling van orkest symfonie en
Klassieke Stijl, Mozarts Idomeneo. Kant en
Goethe spelen op de achtergrond mee.

18-22 augustus
Nietzsche lezen
Iedereen spreekt over de explosieve denk-
beelden van deze Duitse filosoof: wordt het
dan niet eens tijd om zélf Nietzsche te gaan
lezen? Ontmoet de filosoof met de hamer.

25-29 augustus

Sociale cohesie vraagt om een combinatie
van tolerantie én solidariteit. Het vereist
Hogere Burgerschapskunde om in dit
spanningsveld constructief te opereren.
Over de morele staat van Nederland.

11-15 augustus
Uitdagend denken
Tekststudies met Jan Flameling over lichaam
en geest (Damasio), rechtvaardigheid
(Derrida) en civilisatie (Sloterdijk).

18-22 augustus
Sokratisch Gesprek
Een beproefde methodiek in hardop denken
over een door de deelnemers vast te stellen
thema.

18-22 augustus
Sokratisch Gesprek 'Outdoor'
Weer of geen weer: activiteiten in de buiten-
lucht leiden onvermijdelijk tot diepgaande
filosofische gesprekken

25-29 augustus
Griekse Filosofie
Tekstlezing en actualisering

INTENSIEVE CURSUSSEN

21-25 juli
Filosofie vragenderwijs: een
inleiding
Waarom bestaat het heelal? Wat is de zin
van het leven? Wat is de werkelijkheid en ...
wie zijn wij eigenlijk? Een week uitgebreid
stilstaan bij de belangrijkste filosofische
vragen.

28 juli -1 augustus
Video ergo sum
i.s.m. Faculteit Wijsbegeerte EUR
Een veelzijdig filmprogramma als vertrekpunt
voor een filosofisch onderzoek naar dromen
en de logica van schijn en werkelijkheid.

14-18 juli
Spinoza: Handelen en lijden in
roerige tijden,
i.s.m. Het Spinozahuis
Spinoza beschreef de spanning tussen actief
handelen en passief ondergaan in de
Gouden Eeuw. De tijden zijn misschien
veranderd, maar de condition humaine
zeker niet.

DOEN: VRAAG DE PROGRAMMAGIDS AAN

7-11 juli
levenskunst
Waar leef ik voor? Wat is een gelukkig of
geslaagd leven? En wat kun je er aan doen?

14-18 juli
Essay schrijven voor beginners
In een week schrijft u een essay over een
aangereikt thema.

28 juli -1 augustus
Essay schrijven voor gevorderden
Vervolgcursus over een zelfgekozen onder-
werp, bijvoorbeeld een tekst of een filoso-
fisch probleem.

4-8 augustus
Tussen behoefte en verlangen
Wegens succes geprolongeerd: inleiding in
het werk van Emmanuel Levinas. Binnen een
week ver-ander-en door de filosofie van de
Ander. Met Jan Keij en Peter Heij.

I 5
VW

• Mail info@isvw.nl

• Bel 033 - 4227200

• Fax 033 - 4227208

• Zie www.isvw.nl

12-13 april
Discours de la Méthode

4-10 augustus
De Méditaties

18-19 oktober
Passions de I'äme
(Over de hartstocht)

• Stuur gratis een briefje naar:

ISVW, Antwoordnummer 1048,3800 WB Amersfoort

Literatuur: De uitgelezen Descartes,
Ingeleid door Han van Ruler, Boom, 1999

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


Democratisering van
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.. ..
•• •

,.

• •

. .. ' ...

Stan van Houcke
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Vechten met de 'wapens van de beschaving'

•

Wat op het eerste gezicht hooguit
een historische voetnoot lijkt,
blijkt soms bij nader inzien ineens
een gebeurtenis van doorslagge-
vende betekenis te zijn geweest.
Zo'n voetnoot is de Slag bij
Omdurman op twee september
r8g8, waar voor het eerst in de
geschiedenis de zogeheten Maxim

Gun operationeel werd, het volau-
tomatische - water gekoelde -
machinegeweer. En met een ver-

bluffend resultaat. In ongeveer vijf
uur tijd had het Britse leger naar
schatting 20.000 met zwaarden en
speren uitgeruste Soedanezen
omgebracht en 22.000 ernstig ver-
wond, een 'onvoorstelbaar percen-
tage slachtoffers van go procent!'
concludeerde de enthousiaste
redacteur van Winston Churchills
rapportage over dit bloedbad.
Churchills beeldend verslag is te
illustrerend om er niet uit te cite-

ren. Zo schrijft hij over 'de zon die
op vele duizenden vijandige speer-
punten schitterde' en over 'een
groot aantal ongelukkige burgers
dat werd gedood en verwond', over
'vele gruwelijke wraakoefeningen'
van het Britse leger, deze 'soldaten
van wetenschappelijke oorlogsvoe-
ring,' over Europese militairen uit-
gerust met 'de wapens van de
beschaving', die werden ingezet
tegen 'deze grote horde meedogen-
loze wilden' van meer dan 50.000

krijgers, die over een open vlakte
naar de Britse linies oprukten.
Taferelen die hem aan 'de oude
afbeeldingen van de kruisvaarders
op het tapijt van Bayeux' deden
denken. 'Het was een gruwelijk
gezicht, want tot nu toe hadden ze
ons nog geen enkel letsel toege-
bracht, en het leek een onrecht-
vaardig voordeel om zo wreed toe
te slaan terwijl ze daarop geen
antwoord konden geven. Niette-
min keek ik van nabij vanuit een
comfortabele positie uiterst zorg-
vuldig naar het effect van het
vuren ... en liet het verdere verloop
van de strijd over aan de infanterie
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...We have gat the Maxim Gun and they have not...

en de machinegeweren... De
Maxim guns verbruikten al het
water in hun cilinders, en verschil-
lende moesten bijgevuld worden
uit de waterflessen van de
Cameron Hooglanders voordat ze
hun dodelijk werk konden voort-
zetten.'

'Sterkere rassen'
Over de aanvoerder van de Soeda-
nezen schrijft Churchill: 'Het aan-
valsplan van de kalief leek com-
plex te zijn geweest en ingenieus.
Het was echter gebaseerd op een
grote misrekening van de macht
van moderne wapens, het vernuft
van 'de sterkere rassen' en dus
'verdween de laatste hoop van het
barbarendom als het schemer-
duister van de nacht,' maar ook
toen 'ze niet in staat bleken op
te rukken, waren ze niet bereid
zich terug te trekken ... onmiddel-
lijk openden de hongerige en
oplettende machinegeweren en de
alerte infanterie het vuur op hen,
hen allen neer maaiend - sommi-
gen van hen dood, anderen in
doodsangst ... Weer stonden ze op,
minder dan voorheen, en renden.
Opnieuw spetterden de machine-
geweren ... De Maxim guns pul-
seerden koortsachtig. En opnieuw
vielen ze. En zo voorts ... Slechts
enkelen ontsnapten ... De veldkij-
ker onthulde details - honderden
kleine witte figuren op elkaar
liggend of uiteengeslagen; tien-
tallen hinkten, kropen, strompel-
den weg ... Bruine objecten, bijna
de kleur van de aarde, als pollen
dood gras of mesthopen, lagen
her en der verspreid - de lichamen
van krijgers,' gedood door 'de
geschoolde soldaten van een civili-
serend Rijk.' Om half twaalf 's och-
tends was het beschavingsoffen-
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sief afgelopen en concludeerde de
Britse bevelhebber Lord Kitchener
voldaan dat de vijand 'een flink
pak slaag' had gekregen. Zijn eigen
leger, met 23.000 man veruit in de
minderheid, telde slechts 48 doden
en 382 gewonden, een percentage
slachtoffers van slechts 2 procent,
'waarmee de superioriteit van de
moderne vuurkracht werd aange-

toond.' Hetzelfde jaar nog vatte de
dichter Hilaire Belloc het nog eens
kort en krachtig samen in de
fameuze regels:

'Whatever happens, we have got
the Maxim Gun, and they have not.'

Om ook bij hun Europese concur-
renten in het imperialistisch stre-
ven geen enkele twijfel te laten
bestaan over wie nu eigenlijk
de supermacht bij uitstek was,
hadden de Britten baron Von
Tiedemann, verbonden aan de
Duitse Generale Staf, uitgenodigd
om ter plaatse getuige te kunnen
zijn van zoveel technologische

overmacht. Hoe diep de baron die
dag in Soedan onder de indruk
moet zijn geweest, bleek zestien
jaar later, toen de Duitsers vanuit
hun loopgraven met een eigen
kopie van de Maxim gun hele divi-
sies Britse infanteristen met even-
veel gemak wisten te doden.
Richten was niet nodig, ze hoefden
slechts de trekker over te halen en

bingo. 300 kogels per minuut
deden hun vijanden, gelijk Soeda-
nese 'wilden', bij duizenden tege-
lijk neerstorten. Tijdens de Slag bij
de Somme in 1916 konden de kei-
zerlijke troepen een gezamenlijk
Brits/Franse doorbraak verhinde-
ren dankzij hun Maschinengewehr
08 en dat nota bene met ruim veer-
tig procent minder manschappen.
In vierenhalve maand tijd vielen
meer dan een miljoen doden en
gewonden. Alleen al op de eerste
dag van de slag werden 58.000

Britse soldaten slachtoffer van
vooral het spervuur van de machi-
negeweren, overigens zonder dat
het Britse opperbevel daaruit



In de VS is schieten een sport, die vrijwel iedereen kan beoefenen.

onmiddellijk een tactische les trok.
Kennelijk beseften zelfs de Britten
niet hoe wezenlijk het machinege-
weer de oorlogsvoering had veran-
derd.

De wet van Maxim
Opnieuw was met overdonderend
succes de uitvinding ingezet van
de Amerikaan Hiram Maxim, de
man die nog in I88I doelloos in
Parijs een tentoonstelling had
bezocht en daar toevallig iemand
tegen het lijf was gelopen die hem
had geadviseerd: 'Als u veel geld
wilt maken vindt dan iets uit dat
deze Europeanen in staat stelt
elkaar met groter gemak om zeep
te helpen.' Er kleefde maar één

nadeel aan: het gewicht, 62 kilo
inclusief statief. Ongeveer een
man of zes was nodig om het te
verslepen en te bedienen en het
kon dus alleen als verdedigingswa-
pen in stelling worden gebracht.
Maar dankzij de vindingrijkheid
van de westerse beschaving
beschikken we nu over machine-
geweren die nog geen vijf kilo

wegen en dus als aanvalswapen
kunnen dienen, waardoor zelfs
kindsoldaten hem kunnen gebrui-
ken. Sommige van deze lichtge-
wichten schieten met een snelheid
van raoo kogels per minuut en zijn
tegen uiterst schappelijke prijzen
te koop. Ondanks deze adembene-
mende ontwikkeling zitten wij
westerlingen toch met een pro-
bleem opgescheept dat nog niet in
zijn volle omvang wordt beseft en
dat ik kortweg de Wet van Maxim
zal noemen. Eerst even een korte
aanloop. Wat bij Omdurman
gebeurde was natuurlijk geen slag
maar een slachtpartij, machinaal
moorden, terrorisme op grote
schaal, begaan door een kolonia-

listisch rijk dat zijn grondstoffen
wilde veilig stellen, in dit geval
katoen uit Egypte voor de Engelse
textielindustrie. Daarom moesten
de bronnen van de Nijl worden vei-
lig gesteld tegen de imperialisti-
sche plannen van Duitsland en
vooral van Frankrijk, dat de
Soedan al was binnengedrongen.
Zelfs de toen 25 jaar oude

Churchill leed onder het besef dat
het geen heroïsche strijd was
geweest tussen twee gelijkwaardi-
ge partijen, maar een onvoorstel-
baar wreed bloedbad tegen een
technologisch inferieur volk. Hij
huilde na de slag en schreef vier
maanden later in een brief aan zijn
moeder: 'Onze overwinning werd
onteerd door de onmenselijke
slachting van de gewonden en
Lord Kitchener was hiervoor ver-
antwoordelijk.' Dezelfde Kitchener
die een inktpot wilde laten maken
van de schedel van een Soedanese
heilige om de vernedering te ver-
volmaken. Het is dezelfde terreur
die de Europese koloniale rijken
vijf eeuwen lang begingen tegen
technologisch inferieure volkeren,
die de bron van onze welvaart
waren en nog steeds zijn.
Dé Amerikaanse publicist ]ames
Bowman vergeleek onlangs Chur-
chills lovende rapportage van de
Slag bij Omdurman met de wijze
waarop het succes van de Ameri-
kaanse wapens tijdens de Golf-
oorlog is beschreven, met als enig
verschil dat kruisraketten de
Maxim Gun hebben vervangen. 'En
veronderstelt ook maar iemand
dat George W. Bush momenteel
over een oorlog in Irak zou spreken
als we niet het 2Ie eeuwse equiva-
lent van de Maxim Gun zouden
bezitten? Het is juist vanwege het
feit dat they have not dat Bush zich
voor een oorlog uitspreekt: aldus
Bowman daarbij verwijzend naar
Hilaire Bellocs dichtregel.

Controle over de bronnen
Ook nu weer gaat het om een
grondstof: olie. Larry Lindsey, eco-
nomisch adviseur van president
Bush, verklaarde op I7 september
tegenover de London Telegraph:
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'Het met succes voeren van de oor-
log zal goed zijn voor de econo-
mie.' En dat terwijl een gewapend
conflict met Irak 215 miljard dollar
kan gaan kosten, over het aantal
mensenlevens wordt door de ideo-
logen van het neoliberalisme niet
gesproken, want het gaat per slot
van rekening om business. De
Washington Post publiceerde op IS

september onder de niets verhul-
lende kop: 'In het scenario van de
Irakese oorlog is olie de belangrijk-
ste kwestie' het volgende: 'Een
door de Amerikanen geleid initia-
tief om de Irakese president
Saddam Hoessein ten val te bren-
gen kan een rijke oliebron aanbo-
ren voor Amerikaanse oliemaat-
schappijen die al sinds lang uit
Irak zijn verbannen, waarbij olie-
transacties tussen Bagdad en
Rusland, Frankrijk en andere lan-
den getorpedeerd zullen worden ...
Amerikaanse en buitenlandse olie-
maatschappijen zijn al begonnen
met tactische manoeuvres om een
zakelijk belang te verwerven in de
bewezen gigantische oliereserves
van II2 miljard vaten, buiten
Saoedi Arabië de grootste reserves
ter wereld ... "Het is tamelijk sim-
pel," zei de voormalige CIA-direc-
teur R. ]ames Woolsey, één van de
vooraanstaande pleitbezorgers
van het ten val brengen van

Hoessein. "Frankrijk en Rusland
hebben oliemaatschappijen en
belangen in Irak. Ze moeten ver-
teld worden dat als ze willen mee-
werken bij het aan de macht hel-
pen van een fatsoenlijke regering
in Irak, wij onze uiterste best zul-
len doen om te garanderen dat een
nieuwe regering en Amerikaanse
maatschappijen nauw met hen
zullen samenwerken." Maar hij
voegde eraan toe: "Als ze de kant
van Saddam kiezen, zal het moei-
lijk zo niet onmogelijk worden om
de nieuwe Irakese regering ervan
te overtuigen met hen samen te
werken.''' Met andere woorden: het
is alles of niets in het machtsspel
van politieke en economische
chantage. Net als na de Eerste en
1Weede Wereldoorlog worden de
buit en de wereld weer verdeeld.
En daarom moet er nu een oorlog
gevoerd worden tegen de Irakese
bevolking.

Radioactieve munitie
Zeven jaar geleden zag ik in Irak de
gevolgen van de vorige Golfoorlog,
waarbij de totale infrastructuur
van het land werd vernietigd. Ik
bezocht in het grote en moderne
kinderhospitaal van Bagdad uitge-
mergelde kleuters die aan stra-
lingskanker stierven als gevolg van
de grootschalige inzet van Britse

en Amerikaanse granaten en
kogels. De punten ervan waren
bekleed met verarmd uranium,
een afvalproduct van de nucleaire
industrie. Het voordeel van deze
giftige en radioactieve munitie is
dat ze tweeënhalf keer zo hard is
als staal en daardoor elk vijande-
lijk object eenvoudig kan uitscha-
kelen. Treffen ze doel dan explode-
ren ze, waarbij zo'n grote hitte vrij-
komt dat bijvoorbeeld een tank
ogenblikkelijk in lichterlaaie staat.
Tegelijkertijd ontsnappen er radio-
actieve stofdeeltjes, die indien ze
worden ingeademd longkanker
veroorzaken. Tijdens die Golfoor-
log zijn 944.000 verarmd uranium-
kogels en 4.000 verarmd uranium
granaten afgeschoten. De inzet
ervan was zo succesvol dat een
expert het vergeleek met de
invloed van het machinegeweer op
de praktijk van de oorlogsvoering.
Het Pentagon was al die tijd op de
hoogte van het gevaar. Maar pas
een week na het staakt-het-vuren
waarschuwde het de Amerikaanse
eenheden in het Golfgebied dat
'van elk object dat door een ver-
armd uranium kogel of granaat is
geraakt, aangenomen kan worden
dat het met verarmd uranium is
besmet.' Die boodschap was even-
wel niet gericht aan de Irakese kin-
deren die in besmet gebied speel-
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Met volmantelmunitie uitgeschakeld Irakees wapentuig wordt gecheckt op radioactiviteit



Irakees slachtoffer van tijdens de Golfoorlog door de VS gebruikte
radioactieve munitie
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wikkelen. Aangezien kennis en
geld zich onvermijdelijk versprei-
den zullen ook zij op den duur die
geavanceerde wapens bezitten, -
atomaire, bacteriologische of
uiterst goedkope chemische.
Niet alleen landen, maar ook sub-
nationale groeperingen die in hun
machtsstreven even meedogen-
loos zijn als de zogeheten
beschaafde naties. Het enige nieu-
we is dat, alweer volgens de Wet
van Maxim, onze technologie
vanaf nu ook tegen ons gericht zal
zijn. Wij, de geciviliseerde wester-
lingen, moeten daar niet louter
verontwaardigd op reageren.
Zolang wij zelf het internationaal
recht schenden in onze jacht op
grondstoffen, kunnen we niet van
anderen verwachten dat zij zich
wel aan vast omlijnde normen en
waarden houden. Dat hebben ook
wij nooit gedaan. We zullen ons lot
als het ware stoïcijns moeten dra-
gen. 'Het onrechtvaardig voordeel
om zo wreed toe te slaan,' is niet
langer meer een 'voorrecht' waar-
over alleen wij beschikken. Net als
de Soedanezen in 1898 en de
Britten in de Eerste Wereldoorlog
beseffen wij nog niet hoe wezenlijk
de wijze van oorlogsvoering veran-
derd is en net als zij zullen wij de
consequenties van die 'grote mis-
rekening' aan den lijve ondervin-
den. Het terrorisme is geglobali-
seerd en gedemocratiseerd. De
1WinTowers in NewYork, het musi-
caltheater in Moskou, een disco-
theek op Bali, het is pas het begin.
De volgende keer kan het Londen,
Berlijn, Parijs of Amster-dam zijn.
Het is de prijs die we moeten beta-
len om ons welvaartspeil hoog te
houden ten koste van die miljar-
den andere - geterroriseerde en
berooide - wereldbewoners.
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al in 1916 met hun Maschinen-
gewehr 08 en dit feit wordt nu
opnieuw aangetoond door de pro-
liferatie van nucleaire wapens.
Israël bijvoorbeeld beschikt erover,
de VS gedoogt dat, met als gevolg
dat ook andere landen in de regio
zich genoodzaakt zien om derge-
lijke terroristische wapens te ont-

Machinegeweren zijn via internet te
koop

den en de neergeslagen radioactie-
ve stofdeeltjes inademden. Ook
hier geldt: dit is geen oorlog maar
een terroristische slachtpartij.
Desondanks zullen in een nieuwe
'oorlog' deze wapens wederom op
grote schaal worden gebruikt. De
Geneefse Conventies, mensen-
rechten, humanisme, democratie
spelen daarbij geen enkele rol; het
gaat immers om geld. En dit laat-
ste voert ons naar de Wet van
Maxim. Die luidt aldus: hoog tech-
nologisch wapentuig wordt door
de marktwerking steeds goedko-
per waardoor het in toenemende
mate binnen het bereik komt van
steeds meer staten. We zien een
onvermijdelijk proces van kleiner,
goedkoper en effectiever met als
gevolg dat oorlogsmateriaal zich
verspreidt als olie op water en elke
technologische voorsprong onher-
roepelijk tenietgaat. De veronder-
stelling dat massavernietigingswa-
pens in handen van een enkele
grootmacht kunnen blijven is
onjuist. Dat bewezen de Duitsers
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Was Jezus Caesar?
Net als veel andere filosofen ben ik een bewon-
deraar van Socrates. Dat Socrates heeft bestaan
weten we omdat hij in de dialogen van Plato als
historische figuur wordt opgevoerd. Ook de filo-
sofisch geïnteresseerde militair Xenophon heeft
zijn 'herinneringen' aan Socrates opgeschreven.
En verder zijn er nog hier en daar wat verwij-
zingen bij andere auteurs.
Stel nu eens: iemand schrijft
een boek en maakt aannemelijk
dat Socrates niet heeft bestaan
(die boeken zijn er overigens, zij
het dat ze weinigen hebben
overtuigd). De verwijzingen naar
Socrates bij Plato en Xenophon
zijn of een bewuste vervalsing of
kloppen om andere redenen
niet. Maakt dat voor mij
enig verschil?
Ik denk het niet. Socrates
blijft een groot filosoof.
Zijn filosofie is niet min-
der indrukwekkend wan-
neer het de filosofie van
een literaire figuur is.

Met een figuur als Jezus
Christus ligt dat anders. Wanneer overtuigend
zou worden aangetoond dat Jezus Christus niet
heeft bestaan, dan wordt het christelijk geloof
in zijn hart geraakt. Rond 550 werd de kern van
de Christelijke leer geformuleerd in de
Apostolische Geloofsbelijdenis: "Ik geloof in God de
Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en
aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren
Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de
Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekrui-
sigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in
het rijk van de dood, ten derde dage wederopge-
staan van de doden, opgevaren naar de hemel,
zittende aan de rechterhand van God de
almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te

oordelen de levenden en de doden. (... )".
Nu weet ik ook wel dat mensen die zichzelf als
christenen beschouwen allerlei onderdelen van
dit credo ter discussie stellen. Maar de vraag is
hoeveel je kan wegstrepen en toch nog volhou-
den dat je christen bent. Vaak wordt het histo-
risch bestaan van Jezus als grens genomen en ik
denk terecht. Als Jezus gewoon een fantasiefi-

guur is van de evangelieschrijvers
en dus is 'uitgevonden', dan raakt
dat het christendom in de kern.
Met name de kruisdood en weder-
opstanding worden vaak aange-
voerd als historische feiten waarin
je echt moet geloven om het
christendom niet geheel op losse
schroeven te zetten. Beruchte

afstrepers van geloofswaar-
heden zoals H.M. Kuitert
hebben dit soort zaken ook
zo lang mogelijk overeind
gehouden.

Nu zijn er mensen die heb-
ben verdedigd dat Jezus
nooit heeft bestaan. Dat
deed bijvoorbeeld de

Hegeliaan Bruno Bauer al in r850 en meer
recent is het verdedigd door een zekere G.A.
Wells. Een probleem met deze ontkenning is
echter dat de cultus rond Christus dan een
raadsel is. Hoe heeft die kunnen ontstaan?
Op die vraag wordt nu een antwoord gegeven
door de polyglot, taalkundige en filosoof
Francesco Carotta. Zijn stelling is dat de cultus
rond Jezus een voortzetting is van de cultus
rond Caesar. De Jezus zoals beschreven in de
evangeliën heeft dus niet bestaan. Althans dat
was Caesar. De twee cultussen hebben zich
kunnen vermengen door een serie verschrijvin-
gen, fouten bij de mondelinge overlevering en
andere misverstanden.

de HUMANIST DECEMBER 2002



Ik geef toe: een spectaculaire stelling. Maar
wie de overweldigende hoeveelheid materiaal
leest die Carotta voor deze stelling aandraagt
zal moeten erkennen dat hij niet over één
nacht ijs gegaan is. Volgens mij is dit boek de
sleutel die een hoop mysteriën rond de ver-
breiding van het christendom in het
Romeinse rijk ontsluit.
Natuurlijk zijn de gevolgen van de Carotta-
these enorm. We vereren dan rond Kerst en
Pasen eigenlijk de figuur van Caesar. We leven
ook niet in een 'christelijke cultuur', maar een
'caesaristische cultuur'. André Rouvoet voert
de CaesarUnie aan en Jan Peter Balkenende
het Caesaristisch Democratisch Appèl.

'Eigenlijk zijn wij nooit
iets anders dan

humanisten geweest'

Misschien moet je het zo zeggen: onze cul-
tuur is nooit gekerstend. Het streven van
Erasmus, Voltaire en andere humanisten om
blijvend inspiratie te putten uit de antieke
cultuur (en niet de joods-christelijke) krijgt
vanuit onverwachte hoek nu ineens een enor-
me impuls. We zijn nooit iets anders dan
humanisten geweest.

Carotta, Francesco, Was Jezus Caesar? Over de
Romeinse oorsprong van het Christendom, Een onder-
zoek, vertaald door Tommie Hendriks met een
nawoord van Erika Simon, Soesterberg 2002.
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MAX PAM

De doodstraf

'Veel bezwaren tegen de
doodstraf gelden ook voor

gewone vrijheidstraffen'

Er is een kwatrijn van Omar Khayan *) dat ik
schitterend vind, maar door zijn fatalisme ook
erg verwerpelijk. Dat kwatrijn gaat zo:

Gezien of niet de wereld, om het even:
het is niets.

Wat gij gehoord, gezegd hebt of geschreven:
het is niets.

Gereisd door de klimaten alle zeven:
het is niets.

Tot studie en bespiegelen thuis gebleven:
het is niets.

Vooral aan de tweede regel denk ik vaak als ik
thuis achter mijn bureau te schrijven zit. Geef ik
Omar Khayan gelijk dan kan ik net zo goed
ophouden met schrijven. Alles is toch al gezegd
en geschreven. Wat heb jij daar nog aan toe te
voegen? Aangegrepen
door die gedachte houd ik
soms op met tikken, maar
na een tijdje denk ik: en
nu? Op die vraag heb ik
niet onmiddellijk een
antwoord, dus zet ik mijn
gevoel op nul en schrijf
lustig door.
Ik ben misschien een weinig flexibel mens, maar
ik moet altijd diep nadenken als me wordt
gevraagd waarover ik tegenwoordig anders denk
dan vroeger. Over de meeste zaken is mijn
mening sinds mijn twintigste niet echt veran-
derd. Godsdienst en communisme heb ik altijd
afgewezen. Vrijheid van meningsuiting gaat
boven alles. Democratie is de minst slechte
staatsvorm en het kapitalisme heeft uitwassen
die bestreden dienen te worden. Alternatieve
geneeskunde is kwakzalverij, Israël had er beter
niet kunnen zijn, maar nu dat land er wel is
moet het blijven bestaan, tolerantie betekent
niet dat men ook respect moet hebben voor de
inhoud van andermans meningen, de liefde

maakt het dagelijks bestaan dragelijk en er is
geen leven na de dood. Het leven is zinloos, maar
daarom juist de moeite waard geleefd te worden.
Het zijn misschien geen opzienbarende menin-
gen, maar in hun consistentie wel belangrijk
voor mij. Toch zijn er ook een paar zaken waaro-
ver ik van mening ben veranderd. Zo ben ik
tegenwoordig vóór juryrechtspraak. Nederland is
zo'n beetje het enige land ter wereld, waar het
gewone volk op geen enkele manier aan het
recht deelneemt. Dat is naar mijn mening princi-
pieel verkeerd en op den duur ook gevaarlijk. Het
recht is niet iets objectiefs, dat door god of door
de staat gegeven is. Op de een of ander manier
wortelt het recht in wat het volk voelt en denkt.
Ik pleit er niet voor om het recht volgens de
volkswil uit te voeren, maar een rechtssysteem
dat geen enkele participatie van de burger toe-

laat en dat het uitsluitend
door professionals laat
beoefenen, zal op den
duur in grote problemen
komen.

Een tweede kwestie
waarover ik in de loop

der jaren anders ben gaan
denken is de doodstraf. Daar was ik vroeger mor-
dicus tegen. Tegenwoordig denk ik daar wat
'genuanceerder' over, om dat politieke woord
maar eens te gebruiken. Al een jaar voordat
demissionair minister Nawijn over de doodstraf
begon, heb ik erover geschreven in
NRC/Handelsblad. En ver voordat ik erover begon,
had Gerrit Krol er al een boekje over geschreven
met de titel: Voorwie kwaad wil. En voor Krol
hadden al weer duizenden anderen erover
geschreven en nog weer duizenden zullen er in
de toekomst over gaan schrijven. Het blijft een
fascinerend onderwerp, zoals alles wat met dood
en leven te maken heeft fascinerend is.
In NRC/Handelsblad stond onlangs ook een stuk
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van de criminoloog dr. Sibo van Ruller, die als
een echte Omar Khayan schreef: "Wanneer een
doodstrafdebat op gang komt, vrees ik dat dit
wordt gevoerd zonder dat de deelnemers besef-
fen dat zij een eeuwenoude kwestie aansnijden
waarover alles is gezegd". Daar trekken wij ons
dus niets van aan. Als alles al een keer is gezegd,
dan zeggen wij het gewoon nog een keer - zo
eenvoudig is dat.
Lang heeft het mij een teken van beschaving
geleken dat een staat niet wil straffen op een
manier die juist door diezelfde staat wordt ver-
oordeeld. Een moord voor een
moord is geen oplossing. (Dat ook
christenen voor de doodstraf kun-
nen zijn, komt omdat volgens hen
het gebod 'Gij zult niet doden' een
vertaalfout is. Oorspronkelijk
stond er: 'Gij zult niet moorden',
wat iets heel anders is. Maar dit
terzijde.) Zo dacht ik erover, maar
toen vorig jaar juni Timothy
McVeigh, de uitvoerder van de
Oklahoma-bombing, met
een injectie werd omge-
bracht, voelde ik tot mijn
eigen verbazing geen enkele
verontwaardiging. Zijn dood
leek mij een even logische
als terechte reactie op de
daad van iemand voor wie
een mensenleven meer of
minder kennelijk niets bete-
kende. Hij blies zo maar een paar honderd men-
sen op, dat maakte hem niets uit. Dat betekent
ook: als iemand de doodstraf moet kunnen
begrijpen dan is het wel de moordenaar zelf. En
inderdaad, McVeigh drong aan op zijn eigen exe-
cutie. Hij wilde geen uitstel, hij wilde dat HET
werd voltrokken.

In Voor wie kwaad wil heeft Krol enkele opmer-
kingen gemaakt over Amnesty International, dat al
lange tijd campagne voert tegen de doodstraf.
Veel van Amnesty's bezwaren tegen de doodstraf
gelden ook voor gewone vrijheidstraffen, daar
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heeft Krol gelijk in. Volgens Krol zou Amnesty een
organisatie moeten zijn die zich inzet voor het
lot van politieke gevangenen. Door zich ook uit te
spreken over de straf van gewone criminelen
verzwakt zij alleen maar haar eigen positie.
In NRC/Handelsblad viel ik Krol op dit punt bij, en
voegde er nog enkele opmerkingen aan toe. Niet
lang daarna ontving ik e-mail van Amnesty,
waarin me werd meegedeeld dat mijn column
had geleid tot een interne discussie bij hun orga-
nisatie. Er zou zelfs een nieuwsbrief aan mijn
stuk worden gewijd en men vroeg toestemming

om mijn stuk daarin af te
drukken. Ik zei dat ik hier-
door zeer vereerd was, maar
dat ook bij mij de schoor-
steen niet alleen kan roken
van goede bedoelingen en dat
ik daarom voor overname
een honorarium vroeg. Het
mocht wat mij betreft ook
een symbolisch bedrag zijn.
Helaas. Betalen voor dit soort

dingen deden ze bij
Amnesty niet, zo kreeg
ik te horen. Ze krijgen
altijd alles voor niets.
Ook goed. Het is mis-
schien logisch dat de
schrijversrechten bij
Amnesty minder hoog
in aanzien staan dan
de mensenrechten.

Maar de discussie zal verder gaan. Stel dat Bin
Laden morgen wordt gearresteerd, overmorgen
wordt berecht en volgend jaar schuldig wordt
bevonden aan het opblazen van zo'n vijfduizend
mensen. Dat zijn vijfduizend moorden. Wat
geven wij hem? Of sturen wij hem eerst naar
het Pieter Baan Centrum. En dan: levenslang met
aftrek. Een wijze uitspraak, maar een jury zou
het anders gedaan hebben.

*) Vertaling }.H. Leopold
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De ramp van
het vergeten

Daphne Riksen

•

"Dementie is voor de betrokkenen
een ramp van een bijzonder gehal-
te. Het begint, is lange tijd onzicht-
baar maar wel voortdurend aan-
wezig, het wordt steeds groter en
gaat nooit over. De ramp eindigt
pas als de patiënt is overleden", is
de mening van dr. Bère Miesen,
adviseur psychogeriatrie in ver-
pleeghuis 'A.H.S. De Strijp' in Den
Haag. Er zijn volgens hem twee
soorten slachtoffers: de patiënt en
zijn familie. Miesen pleit ervoor de
ziekte in een vroeg stadium vast te
stellen zodat deze met iedereen
bespreekbaar is: "De patiënt heeft
niet alleen stoornissen, hij moet er
ook mee (leren) leven en zijn eigen
ramp bestrijden. Pas sinds tien
jaar realiseren we ons dat demen-
tie niet langs de patiënt heen gaat,
maar dat hij lang betrokken blijft
bij wat hem overkomt." Ook de
familie heeft als toeschouwer van
de ramp begeleiding nodig tijdens
het hele dementietraject, of dat
zich nu thuis, in een ziekenhuis,
dagbehandeling of verzorgings- of
verpleeghuis afspeelt. Voor fami-
lieleden is het een dubbel drama:
niet alleen verliezen ze iemand
langzaam maar zeker, ze zien ook
dat hij daaronder lijdt. Het doelbe-
wust betrekken van zowel patiënt
als familie bij de ramp is de kern
van het Alzheimer Café, waarvan
Miesen in I997 de initiator was.

Van de bijna 200.000 dementen in
Nederland is ruim negentig pro-
cent ouder dan 65 jaar. Door de
vergrijzing neemt hun aantal de
komende decennia sterk toe. In
meer dan de helft van de gevallen
wordt dementie veroorzaakt door
de ziekte van Alzheimer. Daarbij
wordt het netwerk van zenuwcel-
len en hun onderlinge contacten
vernietigd door eiwitafzettingen.
De ziekte is genoemd naar Alois
Alzheimer, een Duitse zenuwarts
die in I906 als eerste de merk-
waardige eiwitafzettingen ontdek-
te na de dood van een vrouw die
aan 'ouderdomsgekte' leed.
De ziekte uit zich in verschijnse-
len als persoonlijkheidsverande-
ringen, concentratieproblemen en
vergeetachtigheid. "Bij dementie
heb je steeds meer moeite om
nieuwe informatie te verwerken",
vertelt Miesen. Veel oudere men-
sen maken zich zorgen over hun
geheugen, gelukkig meestal ten
onrechte, maar hij pleit ervoor dat
zij niet te lang wachten met zich
te laten onderzoeken: "Je kunt dan
nog je maatregelen nemen én je

bent de onzekerheid kwijt." Hij
waarschuwt ervoor niet te lang te
blijven hangen in vermijding en
ontkenning, zodat er in die eerste
jaren nog veel gedaan kan worden
aan de kwaliteit van hun leven.
"Soms doen zowel patiënten en
familie langdurig alsof er niets aan
de hand is." Hoe mensen omgaan
met de ramp hangt van een aantal
factoren af, legt Miesen uit: "Het is
van belang hoe je relatie in elkaar
zit. Maar ook: hoe heb je tot nu toe
in je leven gestaan, hoe ging je om
met problemen, wat was je coping
strategie. Je neemt je hele hebben
en houden mee."

Levensverhaal op papier
"Bij het omgaan met dementeren-
den is het belangrijk hun gedrag te
interpreteren binnen de context
van hun levensloop en persoon-
lijkheid." Tot die conclusie is Bère
Miesen gekomen na het jarenlang
onderzoeken, behandelen en
begeleiden van dementerenden en
hun familie. "Veertig procent van
de patiënten heeft last van oud
zeer", is zijn ervaring. Dat komt
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Marjet Verkerk-Jansen vertelt over
de eerste verschijnselen van
Alzheimer bij haar man. "Het ging
om dingen die hij zou doen en
glad vergeten was maar waarvan
hij bleef volhouden dat hij het wel
gedaan had." Ook kon hij spullen
niet meer terugvinden. Toen ze
eens allebei een virus hadden
opgelopen waarvoor de huisarts
hen thuis bezocht, vroeg deze of
ze gemerkt had dat haar man
begon te vergeten. Marjet: "Ik ben
er toen pas echt op gaan letten. Hij
klaagde ook wel eens dat het zo
zoemde in zijn hoofd." Het heeft
een paar jaar geduurd voordat de
huisarts hen verwees naar een
geriater; haar man vond dat zelf
helemaal niet nodig. Er werd een
hers en scan gemaakt en een
psychologisch onderzoek gedaan.
Op basis daarvan werd de diagno-
se Alzheimer gesteld. "Op zijn 7Se

verjaardag werd echt duidelijk dat
er iets mis was. Aan tafel begon hij
te speechen en ineens barstte hij

in huilen uit."
De diagnose Alzheimer is
een waarschijnlijkheids-
diagnose, dat wil zeggen
dat eerst andere oorza-
ken voor de klachten
moeten worden uitgeslo-

ten. Eigenlijk kan de ziekte
pas echt worden aangetoond door
autopsie van de hersenen na het
overlijden van de patiënt. Maar er
zijn voldoende tests en onderzoe-
ken om met grote mate van zeker-
heid de ziekte van Alzheimer vast
te stellen. In Nederland vinden die
plaats in de ruim dertig geheugen-
poli's waar naast onderzoek ook
hulp wordt geboden bij het rege-
len van verzorging of begeleiding.
Bij de tests is het niet alleen van
belang hoe de patiënt scoort op de

'De patiënt blijft lang
actief betrokken bij wat

hem overkomt'

weten, waardoor men je anders
gaat benaderen en beleven", legt
Kreuning uit. Hij bezoekt de men-
sen in hun eigen omgeving, waar
hij een gesprek met ze aan gaat.
De partner of familie helpt mee
het verhaal te vertellen. Dat werkt
hij later uit tot een uitgebreide
tekst voor de familie en een ver-
korte versie die de familie aan
verzorgenden kan overhandigen.

Daarin staat wat iemand graag
deed of waar hij of zij juist een
aversie tegen heeft, wat er vooraf
ging aan de huidige levensfase,
naar welke muziek graag wordt
geluisterd en waarmee iemand blij
is te maken. "Zo'n verhaal, eventu-
eel aangevuld met foto's, begeleidt
iemand in zijn of haar leven. Op
basis daarvan kun je met iemand
in gesprek raken, er ontstaat her-
kenning tussen mensen. Je bena-
dering verandert."

vaak tot uiting in extreem angstig,
verdrietig en agressief gedrag en
het is moeilijk voor verzorgenden
en partners om daarmee om te
gaan. Daarom maakt een goed
verpleeghuis al voor de opname
een levensloopanalyse, waarin bij-
voorbeeld schokkende gebeurte-
nissen uit het verleden in beeld
kunnen komen.

Levensverhalen opschrijven
Ook zonder zo'n analyse is het
zowel in de thuissituatie als in een
verpleeghuis van belang na te
denken over en op de hoogte te
zijn van de achtergrond van
iemands bestaan. Karel Kreuning
schrijft levensverhalen van men-
sen die niet meer in staat zijn hun
eigen geschiedenis te vertellen,
zoals dementerenden en patiën-
ten die een eVA (beroerte) hebben
doorgemaakt. Toen hij twintig
was, werd zijn oma opgenomen in
een verpleeghuis en werd hij voor
het eerst geconfronteerd met
mensen die niet meer over zich-
zelf konden praten. Dat is hem
altijd bijgebleven. "Het is mijn
overtuiging dat je meer begrepen
wordt als anderen wat van je

Snoezeltherapie voor dementerenden
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vragen die worden gesteld, maar
ook wordt geobserveerd hoe hij tot
de antwoorden komt. Zelfhulp-
tests die te vinden zijn op internet
doen dat laatste uiteraard niet en
hebben bovendien als bezwaar dat
de persoon die het invult alleen
blijft met zijn zorgen. Een MRI- of
PET-scan kan in aanvulling op de
tests de fysieke degeneratie in de
hersenen zichtbaar maken.
Als de diagnose gesteld is, komt de
vraag naar behandeling. Dementie
kan niet worden genezen. Met
medicijnen kunnen wel verschijn-
selen (tijdelijk) worden onder-
drukt, maar meestal is er sprake
van vervelende bijwerkingen. De
komende jaren zal de discussie

volgens Bère Miesen steeds vaker
gaan over hoe het beschikbare
geld het beste kan worden
besteed: "Waarschijnlijk heb je er
op dit moment meer aan om geld
te stoppen in verbetering van de
behandeling, begeleiding en zorg,
dan in het ontwikkelen van medi-
cijnen. Ik geloof niet in een medi-
cijn op korte termijn."
Ongeveer de helft van de demen-
tiepatiënten wordt thuis verzorgd,
meestal door de partner. Gaande-

weg wordt er meer hulp in huis
gehaald. Marjet Verkerk-}ansen
heeft het lang kunnen oplossen
doordat haar huishoudelijke hulp
extra ochtenden wilde komen.
Later ging haar man op werkdagen
naar dagopvang en de laatste twee
jaar kwamen haar kinderen bij
toerbeurt in het weekend helpen.
Toen hij een half jaar geleden snel
verslechterde, werd er voor 's
nachts een verpleegster gevonden.
"Ik heb altijd veel hulp ondervon-
den", vertelt ze over de tijd dat
haar man nog thuis was. "Mensen
lopen niet langs je heen als je er
open voor uitkomt." Sinds een
paar maanden is haar man opge-
nomen in een verpleeghuis. "Hij is

daarmee niet uit mijn bloedsom-
loop. Ik word om vijf uur nog
steeds onrustig omdat hij rond die
tijd altijd thuiskwam", legt Verkerk
uit. Ze vond het moeilijk toen er
geen echt contact meer met hem
mogelijk was: "Toen kon ik het zelf
geestelijk niet meer aan. Ik heb
een tijd gesprekken gehad met een

psychologe van het RIAGG, dat
heeft me goed gedaan." Op haar
aanraden is Verkerk haar eigen
leven blijven leiden. Ze wilde niet
in een gespreksgroep met andere
partners van Alzheimerpatiënten:
"Ik had geen zin om daar samen
elkaars ellende te bespreken."

Alzheimer Café
Behalve de mogelijkheid van indi-
viduele gesprekken zijn er
gespreksgroepen voor partners en
groepen voor echtparen waarvan
één van de partners dementeert.
Nu mensen vaak al in een vroeg
stadium te horen krijgen dat ze
aan de ziekte lijden en meer besef
blijken te hebben van hun situatie
dan men vroeger dacht, wordt er
ook aandacht besteed aan de ver-
werking door de patiënt zelf.
Openheid, juist voor en door
patiënten, is dan erg belangrijk.
Het Alzheimer Café is daarvan een
goed voorbeeld. Al ruim vijf jaar
staat het voor een vorm van voor-
lichting en begeleiding, waarin de
voordelen van laagdrempeligheid,
informele advisering en consulta-
tie in een ongedwongen sfeer wor-

den gecombineerd met
zelfhulp en lotgenoten-
contact. In een reeks van
tien maandelijkse bijeen-
komsten wordt voorlich-
ting gegeven over het hele
proces van dementie. Er is
een strakke structuur van

vijf maal een half uur: inloop,
voorlichting, life muziek, groeps-
gesprek en uitloop. De voorlichting
vindt over het algemeen plaats
in de vorm van interviews die
de 'kroegbaas' houdt met
patiënten, familie en deskundigen.
Op een herfstige novemberavond
zijn ruim honderd mensen te gast
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Uit: Leidraad psychogeriatrie. John Ekkerink. Houten 1997

Bijeenkomst in het Alzheimer Café, Warmond

Fasen van beleving van dementie

Alzheimer Café een veilige plek en
de vaste rituelen geven vertrou-
wen. Dementie heeft er een zeke-
re status. Het Café geeft de ramp
van het vergeten een gezicht.

In Nederland wordt vaak de volgende indeling gehanteerd:

Het bedreigde ik
Dementie begint sluipend. Degene die het overkomt, vergeet in toenemende
mate belangrijke dingen als afspraken, het onderwerp van gesprek of de weg.
Daardoor voelt hij zich bedreigd in zijn bestaan. Hij ontkent of verbloemt wat
er verkeerd gaat. Daarachter gaan echter toenemende gevoelens schuil van
onzekerheid, twijfel, angst en paniek. Nieuwe activiteiten en contacten wor-
den gemeden.

Het verdwaalde ik
De patiënt krijgt steeds meer problemen en verliest de tijd als ordenend prin-
cipe van zijn herinneringen. Hierdoor worden vervlogen tijden gemakkelijk
opnieuw beleefd als werkelijk. Doordat hij steeds minder goed in staat is om
na te denken, maakt hij een minder gespannen indruk. Gevoelens worden
gemakkelijker geuit en de stemming kan aan grote schommelingen onderhe-
vig zijn.

Het verborgen ik
Steeds vaker verkeert de dementerende mens in een eigen innerlijke bele-
vingswereld. Dit stadium kenmerkt zich vooral door een vaak eindeloos her-
halen van bepaalde bewegingen. Contact lijkt niet meer mogelijk, maar toch
kan zo iemand nog heldere momenten hebben waarop hij heel alert en ade-
quaat kan reageren.

Het verzonken ik
In deze fase reageert iemand nagenoeg niet meer op contact. De ogen zijn
gesloten of staren nietszeggend voor zich uit. Verzorgenden en dierbaren
voelen zich machteloos en buitengesloten. De meeste patiënten blijken na
opname in een verpleeghuis deze eindfase niet meer mee te maken, omdat
ze voor het zover komt al zijn overleden.

haal en ook bij andere vragen en
antwoorden wordt veel gelachen.
Hoofden knikken ten teken van
herkenning. Na afloop is er nog
gelegenheid tot napraten.
Voor patiënten en familie is het

in het atrium van Psychogeriatrisch
Centrum Mariënhauen in Warmond.
Zij zitten aan tafeltjes die voor een
klein podium zijn gegroepeerd.
Van de aanwezigen is ongeveer
een kwart patiënt, de rest is fami-
lie, partner of geïnteresseerde.
Annelies Wemerling, internist bij
de sectie Gerontologie en Geriatrie
van het Leids Universitair Medisch
Centrum en coördinator van de
poli geheugenstoornissen, is hier
dit seizoen voor het eerst kroeg-
baas en leidt de avond in. Het is
het derde Café van dit seizoen en
Bère Miesen is deze avond te gast
als deskundige. Hij wordt naar
aanleiding van zijn boek Het
Alzheimer Café door haar geïnter-
viewd over de ramp van het verge-
ten. De zaal luistert doodstil naar
zijn pleidooi om dementie net als
andere rampen te bestrijden met
een rampenplan en ook bij de ver-
werking ervan de ziekte als zoda-
nig te blijven beschouwen. Na de
pauze, waarin enkele stukken van
Chopin worden gespeeld, vindt er
discussie plaats met het publiek.
Een vrouw vraagt hoe het komt dat
het eerste verschijnsel bij. haar
man uitval van de rekenfunctie
was. Na enig doorvragen blijkt dat
haar man toen de ziekte werd
geconstateerd, werkzaam was in
de horeca en bij het rekenen merk-
te dat hij vergeetachtig werd. Het
was dus niet zozeer de rekenfunc-
tie die uitviel als wel het geheugen
dat slecht functioneerde. Een
oudere heer vertelt even later dat
hij het invullen van het belasting-
biljet tegenwoordig aan zijn zoon
moet overlaten, ook vanwege het
niet meer kunnen onthouden van
de uitkomst bij het optellen van
getallen. En hij valt snel in slaap
voor de televisie. Tijdens zijn ver-
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Chef Hassan

•

Ze moeten zich aanpassen. Integreren is een
must. Met verplichte inburgeringscursussen wor-
den nieuwkomers klaargestoomd voor de
arbeidsmarkt. Op de werkvloer onder Hollandse
collega's burgert een allochtoon immers snel in.
Ze worden voorgetrokken. Nederland zou
immers beschikken over honderden werkgele-
genheidsprojecten voor allochtonen. Speciale
trajecten om hen aan het werk
te krijgen - het resultaat van
Star-akkoord, de Wet Samen en
talloze afspraken in de pakweg
I300 CAO's die Nederland telt.
Afspraken over de 'extra
instroom' van allochtonen. Want
dat is goed voor de integratie.

Een rondje door het land schept
een alarmerend beeld.
Zeker, er zijn talloze
wer kge legenheidsproj ec-
ten, hoewel niemand
weet waar en hoeveel.
Wie op onderzoek uitgaat,
stuit op groepjes van pak-
weg tien cursisten die
worden klaargestoomd voor de bouw of horeca.
De Nederlandse taal moet worden bijgespijkerd
en men moet leren wat er van een werknemer
in Nederland wordt verwacht.

Projectleiders raken verdwaald in het oerwoud
van potjes en subsidies. Niemand heeft over-
zicht, zelfs het ministerie is de weg kwijt. Aan
het eind van de regenboog staat een potje met
geld - maar altijd tijdelijk. Niemand weet hoe
lang het project kan bestaan. Zelfs projectleiders
ontvangen soms geen loon: potje leeg.
Kleinschalig en arbeidsintensief is het tover-
woord. De doelgroep heet steeds moeilijker: men
stuit op de harde kern van werklozen. Hoe krijg
je een getraumatiseerde vluchteling aan het
werk? Maar vooral: hoe hou je hem of haar aan
het werk?

De praktijk: onze klaargestoomde allochtone
timmerman begeeft zich naar de bouwput. 'Daar
heb je weer zo'n geitenneuker', wordt geroepen.
'Zeg Ali, jij bent toch geen islamiet?' De werk-
meester neemt Ali van top tot teen op. 'Die bakt
er niks van', schampert hij. Ali komt niet verder
dan het opruimen van de bouwput. Tien dagen
verdraagt hij de beledigingen en pesterijen. Dan

haakt hij af.
Een koffieautomatenfabriek
heeft allochtonen in dienst. Het
bedrijf krijgt er zowaar een anti-
discriminatieprijs voor. De direc-
tie is met stomheid geslagen: wij
een prijs? Waar die allochtonen
werken? In de productiehal. De
hogere functies zijn voorbehou-
den aan autochtone

Nederlanders. Hoe dat komt?
De personeelswerker: 'Ze
willen niet.'
Het glazen plafond is een
feit. Maar waarom zeuren?
Ze werken toch.

Langzaam maar zeker komt
de waarheid aan het licht: Nederland wil niet
dat allochtonen integreren. Alleen anti-islamie-
ten als Hirsi Ali zijn welkom. Net als vroeger
reserveren we hen voor de rotte klussen. Alles
kan, behalve chef Hassan. Onze Hassan in een
colbertje? Alleen al het idee.
Op de arbeidsmarkt zijn hardnekkige uitslui-
tingsmechanismen aan het werk, bewust of
onbewust, waardoor de allochtoon wordt
geweerd. Na de elfde september is het hek hele-
maal van de dam en komen werkgevers er onge-
straft voor uit: 'Ik neem geen islamieten aan.'
De werkgelegenheidsprojecten zijn een zoethou-
dertje. Wee degene die deze ballon wil doorprik-
ken. Dan krijgt de discussie over integratie een
compleet andere wending: niet allochtonen,
maar autochtonen moeten integreren.
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Officier van Justitie wordt geestelijk begeleider

"In Ig87 werd besloten de functie
van verkeersschout af te schaffen.
Ik voelde me een dinosaurus: een
soort dat zou uitsterven." Veel van
Bemelmans' collega's studeren
verder en worden officier van
justitie of rechter. "Rechter wilde
ik niet zijn. Dat oordelen leek me
toen al niks. En officier van justitie
wilde ik ook niet worden. Ik vond
normale mensen leuk. Open
omgangsvormen en menselijke
vergissingen. Ik wilde geen zware
misdaden doen, waarbij alles door
die misdaad werd bepaald en er
geen aandacht meer was voor de
mens achter die daad."

Een cruciale vertrouwensbreuk
met justitie doet zich begin jaren
'go voor. Een I3-jarig meisje is
bekeurd voor fietsen zonder licht;
haar ouders betalen de boete niet.
Gerty: "Ik kon haar als fietser geen
rijbewijs of auto afpakken. Volgens
de wet bleef er één optie over:
haar een week opsluiten. En ik
kreeg opdracht om dat te doen.

vervolgd. Zij wil dat haar klanten
zich goed voelen. "Dat is een niet
erg zakelijke instelling, want als
mensen zich goed voelen, hoeven
ze hier niet meer te komen. Maar
ik wil dat de mensen vrij zijn." Vrij
om hun eigen weg te gaan. Zonder
dat ze daarbij haar hulp nodig heb-
ben.
Bemelmans hanteert één basis-
regel: nooit meer oordelen. "Ik ga
er niet vanuit dat ik weet hoe
iemand is of zou moeten zijn.
Zelfbeschikking staat bij mij hoog
in het vaandel."

Jacqui 5troucken

Het is Ig70. Bemelmans - nog geen
twintig jaar oud - loopt in Heerlen
van haar werk naar de bus, langs
het kantongerecht. Dat gebouw,
die onbekende wereld; spannend.
Ze solliciteert, wordt parketsecre-
taris in Den Bosch en Rotterdam.
Bemelmans studeert voor griffier
en wordt verkeersschout in
Roermond; ze behandelt delicten
zoals door rood rijden of zonder
licht rijden.

In Roermond is sinds kort een
gesprekpraktijk op humanistische
grondslag gevestigd: 'Tijd voor
Leven'. In het katholieke Limburg
zijn slechts twee van deze
gesprekspraktijken. Geestelijk
begeleider in 'Tijd voor leven' is
Gerty Bemelmans, een voormalig
officier van justitie die in het verle-
den menig verkeerszondaar heeft

'Ik spring nu mee het
diepe in'



Zo was ik niet gewend met men-
sen om te gaan. Ik vond dat buiten
alle proporties. Idioot gewoon."
Maar bij justitie is een wet een
wet. Bemelmans worstelt met die
onwrikbaarheid. "Wetten zijn
noodzakelijk, want anders loop je
kans op willekeur. Maar ik kon
het steeds minder opbrengen,
dat rechtlijnige denken."
Dan valt eind 1997 definitief het
doek voor verkeersschouten.
Bemelmans wordt - tegen haar
zin in - substituut officier van
justitie voor verkeerszaken. De
delicten worden zwaarder. "Vanaf
mijn eerste zitting, in 1998, ging bij
mij het licht langzaam uit."
Een kind komt om bij een auto-
ongeluk; de rechtbank spreekt de
chauffeur - van wiens schuld
Bemelmans overtuigd is - vrij. Bij
een tweede dodelijke aanrijding
wordt de chauffeur veroordeeld
tot vier jaar cel. "Ik voelde het leed
van de slachtoffers, maar ook dat

van de daders. Die chauffeur had
namelijk óók een gezin. Hij moest
desondanks vier jaar de cel in. Ik
kon dat allemaal niet meer op een
rij krijgen in mijn hoofd."
Bemelmans trekt nog steeds toga
en bef aan, maar is dan al lang
gestart met een deeltijdstudie aan
de Universiteit voor Humanistiek
in Utrecht. "Om mezelf te verrij-
ken. Die studie leek me machtig
interessant."
Haar mensbeeld wankelt door die
studie, het werk voor justitie
brengt haar in gewetensnood,
maar intussen vervolgt ze nog een
automobilist voor een boete van
65 gulden. Tot aan de Hoge Raad
toe. Uiteindelijk betaalt hij, maar
vier weken later wordt die wet
helemaal veranderd. "Ik zou die
man zijn geld willen teruggeven.
Ik weet zelfs nog hoe hij heet."
Ze loopt stage voor haar studie in
de gevangenis. "Ik was er beducht
op dat die mannen in de cel erach-
ter kwamen dat ik officier van
justitie was. Maar toen ze het
hoorden, riep een van die boeven

'Ik heb moeten afleren

mijn best te doen'

'Oei! Ik moet nog vier weken zitten
voor rijden zonder rijbewijs'. Het
ijs was gebroken. Toen ik wegging,
riepen die gedetineerden: 'Tot vol-
gende week edelachtbare.' Dat
was het toppunt. Zo heerlijk! Ik
viel door mijn eigen vooroordeel
heen."

Voor Bemelmans zijn boeven niet
langer boeven, maar gewoon men-
sen. Mensen die iets gedaan heb-
ben waarvan men zegt dat dat niet

mag. In de gevangenis wordt ze
geconfronteerd met haar eigen
functioneren bij justitie. "Als je
begrip kunt opbrengen voor een
gevangene, kun je niet meer bij
justitie werken. Daarvoor is een
grotere afstand nodig. Ik zag meer
dan alleen die misdaad."
In maart 1998 maakt Bemelmans
haar bureau bij justitie leeg. Kort
daarop volgt eervol ontslag. "Ik
heb al die jaren mijn best gedaan
om de mens achter het delict te
blijven zien, maar dat is niet
gelukt. Na verloop van tijd treedt
er toch blikvernauwing op,
beroepsblindheid. Ik vind dat je
dat werk niet al te lang moet
doen."

De ambitieuze carrière is voorbij;
een idealistische gesprekpraktijk
wordt opgericht. "Ik ga mee op een
zoektocht naar antwoorden, zon-
der dat ik weet waar die eindigt. Ik
spring met de mensen mee het
diepe in. Omdat ik - op zijn minst
- belangstelling heb voor mensen.
Ik vind ze waanzinnig boeiend en
niet uitputtend. Juist verrijkend.
Als je met elkaar in het diepe
springt, kom je nog eens ergens.
Je ontdekt dingen waar je geen
weet van had."
"Mijn moeder zei altijd: 'Nimm dir

Zeit und nicht dein Leben.' Ik ant-
woordde steevast: 'Ja mam!' Nu
weet ik wat ze bedoelde. Ik heb tijd
genomen voor mijn eigen leven.
En steeds als ik dat ook voor ande-
ren doe, krijg ik zelf een ruimere
blik op de wereld."

Voortaan hoeft er bij Bemelmans
niemand meer op het matje te
komen. Nu mág het. Met de
nadruk op vrijwilligheid. Haar
toga heeft ze vervangen door
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slippers. "Groene. De kleur van
het hart (in shakra-symboliek)
en van vertrouwen. Je wordt er
rustig van."
In de spreekkamer van 'Tijd voor
Leven' overheerst groen dan ook
tussen alle andere kleuren van
de regenboog. "Het zijn natuur-
lijke kleuren en voorwerpen die
mensen kunnen inspireren om
te gaan praten."
Die stervormige lamp? Niks mee
aan de hand, was gewoon leuk. Ja,
hooguit een symbool voor het feit
dat er meerdere wegen zijn om tot
een oplossing te komen." En dat
schilderij? Dat symboliseert het
'1Weede Leven'. "Als je er goed
naar kijkt, zie je er veel meer in
dan op het eerste gezicht. Zoals
ook het echte leven is." En die
groene klok daar? "Ik wil mensen
de tijd geven, maar die tijd ook
begrenzen. Alles wat in gelimiteer-
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de hoeveelheid beschikbaar is, is
waardevoller dan iets wat onbe-
perkt voor handen is." De gesprek-
ken duren een of anderhalf uur;

'In ieder mens zit een

Hitlertje en

een Moeder Theresa'

daarna zijn zowel spreker als
luisteraar moe. En dat zandloper-
tje tot slot? "Een cadeautje van de
politie. Zeer waardevol voor mij.
Op de ene kant staat 'boven-
wereld' en op de andere 'onder-
wereld'. In ieder mens zit een
Hitlertje en een Moeder Theresa,
als uitersten van goed en kwaad.
Dus ook in mij. Als je je dat reali-
seert, kun je niet meer oordelen
over anderen."

Haar cliënten nemen - schoenen
uit! - plaats in een groene stoel op
de mat tegenover de geestelijk
begeleider. "De term geestelijk
verzorger doet denken aan een
ziekenhuis en raadsvrouw is
weer een justitiële term. Ik wil
mensen trouwens helemaal
geen raad geven. Ik weet immers
niet wat goed voor hen is. Dat
weten ze zelf. Wat ik doe, is
mensen begeleiden bij het beant-

woorden van vragen die het leven
hen opdringt. Het woord geestelijk
begeleider drukt ook het beste de
vrijwilligheid uit."

Haar cliënten zoeken haar op
omdat er een kink in de kabel van
hun leven zit. Omdat ze ergens
zijn vastgelopen, het leven niet
meer stroomt. "Heel heilzaam als
er iemand naar je luistert. Als je je
gehoord weet, komen de woorden



vanzelf. Kennelijk is er gebrek aan
een luisterend oor tegenwoordig.
Ik heb gemerkt dat je maar een
deel van je vinger hoeft uit te ste-
ken en de mensen storten meteen
hun hart uit."
"Ik wil mensen de ruimte geven
hun eigen weg te gaan. Déze
ruimte" - ze wijst naar de
omtrek van de mat. "Dusdanige
vragen stellen dat ze zich vrij
voelen om weer in beweging te
komen."

Voor Bemelmans betekent de
gesprekspraktijk een totale omke-
ring van haar normen en waarden.
De grootste uitdaging mét ironi-
sche knipoog naar justitie: niet

oordelen. Ze noemt het 't moeilijk-
ste wat er is.
"En niet je gelijk willen halen.
Zelfs al héb je gelijk, dan nog
schiet het niet op voor de ander.
Pas als hij het ontdekt heeft, is het
waar. Ik heb dus moeten afleren
mijn best te doen. Want als ik mijn
best doe, probeer ik iemand te hel-
pen. En als ik iemand wil helpen,

probeer ik toch iemand een
bepaalde richting in te sturen. Dat
werkt niet. Als iemand een paar
jaar geleden mij had geadviseerd:
'je moet weg bij justitie', dan had
ik gezegd: Je bent gek. Ik zit hier al
dertig jaar!"

'Ik wil mensen helemaal
geen raad geven'

Wat doet Bemelmans als een
cliënt geen woorden heeft voor
wat hem of haar dwarszit? Ze
haalt een oranje rugzakje te voor-
schijn, vol miniatuurtjes. Daar

mogen haar cliënten in snuffelen.
"Poppetjes, stenen, flesjes, knik-
kers: er zit van alles in. Vaak raken
ze daardoor vanzelf al aan de
praat."
Tekenen is ook een methode.
Teken je gevoel eens, zegt ze dan.
"Laat je handen gewoon gaan en
kijk naar wat ze doen. Als je lang
genoeg kijkt, ontdek je vanzelf

figuren. Tekenen is ook een vorm
van meditatie. Je hoofd en je han-
den werken samen. Daar gaat het
om. Die combinatie van lichaam
en geest moet je zien te gebrui-
ken."
Een andere beproefde manier om
iemand aan de praat te krijgen is
het 'droomwerk'. Ze beseft dat
het voor haar cliënten griezelig
moet zijn zomaar een droom op
te dissen; er is immers niets
eigeners dan dat. Maar het

gebeurt allemaal op de vrijplaats
van de groene mat.
"Ik ga niet zeggen wat een droom
te betekenen heeft. Ik kan hooguit
zeggen wat me eraan opvalt. Vaak
zien mensen de oplossing die voor
de hand ligt niet. Alles is een
kwestie van perspectief."

Bemelmans maakt tegenwoordig
deel uit van een groep huma-
nisten die spreekt bij niet-kerkelij-
ke uitvaarten; een spectaculair
groeiend aantal in Limburg. Vorig
jaar 'deden' de humanisten er
honderd.
"De waarde van het leven wordt
bepaald door de dood. Omdat het
leven eindig is. Je kunt zeggen dat
de dood je leven verrijkt. Net zoals
je werk pas waarde krijgt door de
voltooiing ervan."
En wat rooms-katholiek Limburg
hier allemaal van vindt? "Juist als
het erop aankomt, denken men-
sen toch de kerk nodig te hebben.
Dan loop je in Limburg nog vaak
tegen kruisbeelden aan. Religies
sluiten bepaalde mensen uit en
dat is jammer. Ik geloof dat je
moet zeggen: de weg van een
ander is net zo goed als de mijne."
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Waar God verdween ... door Bertie Verhoeven

Uw oplossing (de nummers en de
woorden, óf een kopie van de
ingevulde puzzel) ontvangen wij
graag uiterlijk op 28 januari 2003
per post, fax of e-mail.
Redactiede Humanist, Het Vrije
Woord, Postbus257, 1000AG
Amsterdam. Fax020-33080 40.
E-mail: redactie@humanist.nl
Vermeld duidelijk uw naam en
adres.Onder de foutloze oplossin-
gen wordt een boekenbon van 25
euro verloot.

1 nalatenschap
2 plaats waar God verdween
3 uitspringend aanbouwsel
4 Camera oervorm van het

fototoestel, tevens titel van een
boek

5 achting, ontzag
6 een samenhangend geheel
7 tweespraak
8 dokter ,(uit) een roman van

Boris Pasternak
9 hoofdstad van de gelijknamige

Nederlandse provincie
10 dit is men als men zich niet houdt

aan een belofte
11 evennachtslijn, linie
12 W. F , Nederlands auteur
13 toestand waarin tussen twee

netelige kwesties moet worden
gekozen

14 hier ligt of staat iets of iemand te
kijk

15 zij verspreiden het nieuws
16 een snelle blik
17 van deze toekomstige EU-staat is

Talinn de hoofdstad
18 bij de Oude Grieken de aandui-

ding voor iemand wiens taal men
niet verstond, later in gebruik
voor een persoon zonder smaak,
een 'onbeschaafde'

14

13

12

8

10

6

4

11

15

18

17

16

Soms is de letter het begin van het gevraagde zevenletterwoord, soms de
eindletter.
In de middenkolom kan van boven naar beneden de naam worden gelezen
van een Nederlandse vrijdenker die leefde van 1820 - 1887. Van hem is de
uitspraak: "Mensen weten van nature wat goed en kwaad is, ook al hande-
len ze er niet altijd naar". Hij publiceerde onder een pseudoniem dat, vrij
vertaald, betekent: 'ik heb veel geleden'.

Oplossing HETVRIJEWOORD 5/2002

1 januari 10 dijkstra
2 borculo 11 neofiel
3 houvast 12 oblomov
4 spinoza 13 leeftijd
5 nerveus 14 bredero
6 grieken 15 twijfels
7 erikson 16 kweeste
8 bonbons 17 nergens
9 vrijheid
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De naam van de Nederlandse huma-
nistische denker die zich bij deze
oplossing van boven naar beneden
laat aflezen luidt: Johannes van
Vloten. Hij was een theoloog, maar
nam later afstand van elke gods-
dienst. Hij leefde van 1818-1883 en
leidde talrijke discussiesover maat-
schappelijke kwesties. Van hem is de
uitspraak "de maatschappij en de

mensheid beginnen bij ieder van
ons". Hij hekelde hypocrisie en
gemakzucht, bepleitte tolerantie
voor andersdenkenden. Van Vloten
kreeg een gedenkteken in Deventer.
(Bron: Van G.Groote tot Van Vloten,

G.Burger, 1996.)

Helaas was geen van de inzendin-
gen foutloos.
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Van de Schoonheid en de Troost

Van de Schoonheid en de Troost

In de column van Michose
(Humanist 5/2002) wordt allusie
gemaakt op een artikel dat ver-
schenen is in een lokaal huma-
nistisch blad in Belgisch Limburg.
Ik wil aangeven dat ook het lan-
delijk bestuur in Vlaanderen met
evenveel verontwaardiging ken-
nis nam van de inhoud van dit
artikel. Zonder in detail op dit
incident in te gaan, wijs ik erop
dat wij de medewerker die hier-
voor verantwoordelijk was,

onmiddellijk hebben ontslagen.
Uw redacteur gaat evenwel te ver als hij schrijft dat
onze teksten 'stééds vol staan met hoe de anderen
horen te denken, voelen en oordelen'.
Ik kan hem ten zeerste aanraden eens ernstig onze
landelijke tijdschriften Het Vrije Woord en Mores te
lezen en zich dan een gefundeerde mening te vormen.
Het is niet omdat iemand een maandelijks forum
krijgt in een tijdschrift, dat hij het recht heeft maar
wat 'uit zijn nek te kletsen', zoals jullie Nederlanders
het zo plastisch zeggen.

Marianne Marchand, Antwerpen
algemeen voorzitter HV

Zelf denken, samen leven?

Het vlijmscherpe intellectuele zwaard van Paul
Cliteur heeft weer eens stevig uitgehaald in zijn
strijd tegen domheid (wie bepaalt wat dom is?) en
onzin (maatstaf Cliteur?), daarbij slechts respect
opbrengend voor de (zijn) waarheid (de Humanist
5/2002). Mocht hij zijn dure plicht tot waarheidsbe-
vinding (door wie of wat opgelegd?) ooit met suc-
ces zien bekroond, worden wij dan geacht ons te
scharen achter zijn heilsbanier? Ik krijg het dan toch
wel een beetje benauwd.
Helaas heeft dit nu al vele jaren durende verstande-
lijke strijdgewoel, interne strubbelingen etc. waar ik
vrijwel vanaf het begin getuige van ben geweest,
niet geleid tot een HV als tehuis voor een brede
maatschappelijke stroming van mensen met een
humanistisch levensgevoel. Een tehuis waar zij hun

Humanistische islamieten

Wat een schitterend artikel over humanistische isla-
mieten van Bea Mol in de Humanist 4/2002. Het laat
precies zien waar de huidige koers van het implicie-
te humanisme mank aan gaat. Er is nog wel een
verschil te maken tussen dogmatisch antigodsdien-
stig humanisme en het vooropstellen van humanisti-
sche waarden, zoals ook verwoord in dit artikel:
'Wat je ook zoekt, zoek het in jezelf', en 'Veracht
geen enkel volk of mens'.

menszijn in geborgenheid en onvoorwaardelijk kun-
nen beleven, uitdiepen en er vorm aan geven, zon-
der door verbaal intellectueel geweld te worden
ondergesneeuwd.
Zoals ook Jaap van Praag in de beginjaren reeds voor
ogen heeft gestaan. Vooralsnog stel ik me nog maar
even tevreden met mijn hoogstpersoonlijke, gelukkig
zeer flexibele waarheden, mijn domheid en onzinnig-
heden, gekruid met een flinke dosis humor en wat
gevoel voor relativeren. Toch geef ik de moed niet
op en teken ik, ondanks mijn twijfels en reserves,
toch maar weer voor een jaartje bij, in de hoop dat,
op basis van respect en innerlijke kracht, de slogan
'Zelf denken, samen leven' ooit nog eens werkelijk-
heid zal worden ...

Hein Abbring, Soest

Bij het impliciete humanisme zijn echter met het
overboord gooien van de ongodsdienstige humanisti-
sche levensbeschouwing ook bovengenoemde huma-
nistische waarden vervallen. Dit impliciete huma-
nisme met de slogan 'samenwerking op maatschap-
pelijk terrein met andersdenkenden' is verworden tot
een onkritisch cultuurrelativisme.
Diverse adders worden daarbij aan de borst
gekoesterd.

Hetty Fock, Amsterdam
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D.A. Rietdijk, Leeuwarden

Naschrift redactie

De redactie heeft geen zeggenschap t.a.v. de plaatsing van
advertenties.

MAX PAM

Het wonder

of je al dan niet religieuze gevoelens hebt.
In verband met bovenstaande nog even het volgende:
op de achterpagina van dezelfde Humanist staat een
advertentie voor een geestelijk
verzorger, waarbij niet gevraagd
wordt om een humanistisch
geestelijk raadspersoon maar om
iemand met een opleiding theolo-
gie.
Je zou kunnen zeggen, dat een
dergelijke weinig orthodoxe adver-
tentie in een humanistisch blad
aangeeft, dat er een vrije geest
vaardig is op de burelen van de
Humanist.. ..

Max Pam en godsdienst

Max Pam denkt in zijn column in de Humanist 5/2002,
dat hij. ware hij godsdienstig, hij niets zou zien in
een geseculariseerde godsdienst. Ik vond het wel
amusant om zijn in badinerende stijl geschreven
column te lezen, maar heel terloops legt hij wel wat
bloot.
Om dit duidelijk te maken is het wellicht verhelde-
rend, het uitgangspunt te veranderen. Stel je eens
voor, dat hij wel religieuze gevoelens zou hebben ....
Zou hij het dan nog nodig vinden om er een ortho-
doxe levenswijze op na te houden?
Misschien zou hij zo'n houding dan wel als afwijzen
als zijnde te farizeïsch. Hij zou meer naar de geest
dan naar de letter kunnen leven, omdat hij de bedoe-
ling van de godsdienst zou nastreven in plaats van
allerlei niet ter zake doende regeltjes na te leven.
Wat te denken van streven naar gerechtigheid?
Het aardige is ook nog eens, dat je je voor dit soort
aangelegenheden helemaal niet hoeft af te vragen,

Oud worden in Nederland

Als gerontagoog was ik onmiddellijk zeer geïnteres-
seerd in de Humanist 5/2002 over oud worden.
Maar ik was weer eens teleurgesteld. Het ging voor-
al over de vergrijzing, zorg, aangepast wonen en

een dreigend sociaal isolement
op hoge leeftijd.
Er wordt onvoldoende inge-
gaan op de problematiek van
de jonge ouderen (babyboo-
mers) die de zin van hun leven
willen blijven vinden in (vrijwil-
lige) arbeid, die aansluit bij hun
kennis en ervaringen. Dit is een
gemiste kans, speciaal voor
humanisten, die nu juist een
zinvol leven nastreven, onder
andere door een nuttige bijdra-

ge aan de samenleving te leveren. De problemen
die deze ouderen ervaren zijn: eenmaal uit het
arbeidsproces is reïntegreren uiterst moeilijk en
voor jezelf beginnen kan lang niet iedereen.

Bemiddelingsbureau's bieden senioren slechts onge-
schoolde of laaggeschoolde arbeid terwijl deze groep
nu juist steeds meer hoger geschoold is. Ook het
beschikbare vrijwilligerswerk sluit slecht aan bij hun
kennis en ervaring.

Vooral degenen die een opleiding niet alleen volgen
voor eigen ontplooiing maar ook om de kennis nut-
tig te maken in de samenleving lopen tegen dichte
deuren aan. In het onderzoek De verjonging van de
ouderdom in een vergrijzende samenleving
(Nederlands Instituut voor Gerontologie) wordt
gewaarschuwd voor de marginalisering van ouderen
uit de samenleving.
Dit is een opkomend algemeen, en geen individueel,
probleem waar ook en juist het Humanistisch
Verbond volgens mij meer aandacht aan zou moeten
besteden. Het gaat hier immers om het belang van
sociaal-maatschappelijke zingeving en wel op elke
leeftijd.

Manda Kapil, Utrecht
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Met gezond verstand
Herstel van schizofrenie langs natuurlijke weg

Een schizofreen sluit zichzelf buiten en isoleert zich van ons door
zijn angst, zijn onmacht, gebrek aan vertrouwen en zelfrespect en
zijn soms ongewone en onredelijke gedrag.
Wat ons van hem isoleert, wat ons afstand doet houden van hem,
is onze angst, onmacht, onwetendheid en ons gebrek aan toleran-
tie en respect.

Sinds jaar en dag is de reguliere behandeling van schizofrenie
afhankelijk van symptoombestrijdende psychofarmaca en
wordt er te weinig aandacht geschonken aan het stimuleren
en begeleiden van het natuurlijk herstelvermogen.

Lambert van der Aalsvoort is psycholoog en maakte zeven-
tien jaar geleden in Taiwan kennis met Longfatang, een grote
Boeddhistische leefgemeenschap van schizofrenen.
Sinds de jaren zeventig ontwikkelde de abt er een, in de
ogen van de reguliere psychiatrie, controversieel herstelmo-
del dat ieder gebruik van psychofarmaca afwijst. Tijdens vele
korte en langere bezoeken bleef de auteur de ontwikkelin-
gen volgen van deze bijzondere gemeenschap die in de jaren
negentig tot liefst zevenhonderd leden groeide. In dit boek
doet hij gedetailleerd verslag van de praktijk van dit baanbre-
kende model dat schizofrenie weer in een menselijke con-
text plaatst en handreikin-
gen wil bieden voor wijdere
toepassing.

BOEKGEGEVENS
Met gezond verstand
Herstel van schizofrenie
langs natuurlijk weg
Lambert van der Aa/svoort
ISBN 90 6665 466 X
144 pagina's
Prijs € 16,00

Uitgeverij SWP
Postbus 257 1000 AG Amsterdam

www.swpbook.com

Voor wie de verdieping zoekt, is er het

Tijdschrift voor Humanistiek,
een initiatief van

het Humanistisch Kennis Centrum.

Tijdschrift voor Humanistiek
verschijnt 4 maal per jaar
in een omvang van 96 pagina's.
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Als U een abonnement op de jaargang 2003
neemt, ontvangt u als welkomstgeschenk het
boek 'De rechtenrevolutie' van Michael
Ignatieff (winkelwaarde € 18,-).

Bel uitgeverij SWP; telefoon 020 - 330 72 00,
of kijk op www.swpbook.com/tijdschriften
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'Entartete Kunst'
uan een godin ...

'Meisje met kat in berkebos', 'Zelfportret met barn-
steen ketting', 'Stilleven met bananen, citroen en
sinaasappel'. Drie titels van de ruim vierhonderd schil-
derijen van een kunstenares, die tijdens haar leven
slechts één werk verkocht. Pas bij haar honderdste
geboortedag zou deze vrouw als een van de grootste
Duitse kunstenaars geëerd worden.

Zij werd in 1876 in Dresden geboren, haar vader was
spoorwegingenieur, haar moeder een intelligente
vrouw met een gezonde drang tot leren en ontdekken.
De kinderen werden opgevoed vanuit een huma-
nistisch-idealistisch vormingsideaal, zoals dat eind 1ge

eeuw in bepaalde kringen in Duitsland gangbaar was.
Haar ouders vonden literatuur, muziek en kunst
belangrijk: de kunstenaar was de 'ware' mens. Toch
wilde haar vader, toen zijn dochter kenbaar maakte dat
zij haar toekomst in de schilderkunst zag, dat zij eerst
een opleiding tot onderwijzeres zou volgen, om in
ieder geval de kost te kunnen verdienen.
Nadat zij deze opleiding had afgerond, ging zij naar
een 'tekenschool voor meisjes' in Berlijn - rond de
eeuwwisseling (1900) mochten vrouwen nog niet aan
een kunstacademie studeren.
Op haar 21e voltooide zij in een kunstenaarsdorp in
Noord-Duitsland haar opleiding. Daar leerde zij haar
man kennen.
De in het dorp werkzame kunstenaars hadden zich
georganiseerd als een vernieuwende stroming in de
schilderkunst. Toch kwamen de belangrijkste impulsen
voor haar werk niet uit deze omgeving, maar uit Parijs,
waar zij in 1901 aan de École des Beaux Arts lessen
volgde.
Haar werk werd vooral beïnvloed door Cézanne,
Gauguin en Millet. Net als bij deze schilders ging het
ook haar om de eenvoudige, duidelijke vorm, om
aardse kleuren en om thema's uit het dagelijks leven.
De kunstenares ontwikkelde een heel eigen stijl en
vormgeving.
Niet alleen in de kunst was zij vernieuwend, ook haar
leefwijze - zij ging regelmatig alleen naar Parijs om te
studeren - was in die tijd zeer ongebruikelijk.
Daarnaast correspondeerde zij met de schrijver R.M.
Rilke en in hun brieven kwamen uiterst diepzinnige
onderwerpen aan bod: de functie van de kunst, de zin
van het leven, het bestaan van God.
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Het woord 'God' betekende weinig voor haar. Als er
sprake van een God zou zijn, was het voor haar geen
mannelijke, maar eerder een vrouwelijke kracht. De
schilderes beschouwde echter de natuur als een kern
van haar bestaan, als datgene waaraan alles zich kan
ontplooien, haar leven en haar kunst.
In november 1907 stierf zij kort na de geboorte van
haar dochter. In de jaren '30 werd haar kunst door de
Nazi's als 'entartet' beschouwd, daarmee werd zij
onder de groten van haar tijd geschaard.

Wie was deze kunstenares, die in haar zoeken naar
eenvoud én grote expressie haar tijdgenoten ver voor-
uit was?

Hilde van Vlaanderen

"@:$.~ ~tfa_:p lIlliIiIWWJf.:!k;'I~r@ ~':@jli@wrill
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Uw oplossing (de naam van deze denker/schrijver) ont-
vangen wij graag uiterlijk op 27 januari 2003 per post,
fax of e-mail. Redactie de Humanist, de DoorDenker,
Postbus 257, 1000 AG Amsterdam. Fax 020-330 80 40.
E-mail: redactie@humanist.ni
Vermeld duidelijk uw naam en adres. Onder de foutloze
oplossingen wordt een boekenbon van 25 euro verloot.
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OP ZOEK NAAR DE WARE

De Italiaanse regisseur Silvio Soldini won in 2000

een aantal filmprijzen met zijn film Pane e tulipani,

waarin hij de Italiaanse cultuur vrolijk op de hak

nam. Die film leek een uitstapje, want met zijn

nieuwe film Burning in the wind is Soldini weer

terug bij het psychologisch drama. De film won in

september de film- en literatuurprijs op het festival

Film by the Sea in Vlissingen.

Burning in the wind, gebaseerd op de roman

Gisteren van Agota Kristof, gaat over Tobias' obses-

sie voor liefde. De Oost-Europeaan groeit op bij zijn

moeder, in grote armoede in een piepklein dorpje

'zonder naam'. Zijn moeder is de plaatselijke prosti-

tuee en als tiener ontdekt Tobias iets wat hem doet

besluiten om te vluchten. In het nieuwe land waar

Tobias zich vestigt en zichzelf een andere naam

geeft, zoekt hij wanhopig naar de ideale vrouw. Hij

heeft zelfs al een naam voor haar: Line. De vrou-

wen die voor hem vallen voldoen echter niet aan

zijn ideaalbeeld. Totdat de 'ware' op een dag bij

hem in de bus stapt. Line blijkt het meisje te zijn

naast wie hij vroeger op school zat. Maar ze is

FILOSOFEREN MET SOFIE

inmiddels getrouwd en heeft een kind. Toch zet

Tobias alles op alles om haar te krijgen. En dat ter-

wijl hij als enige weet dat Line zijn halfzus is.

Tobias' werkzaamheden in de fabriek en zijn leven

daarnaast, inclusief depressieve momenten, komen

mede dankzij het goede camerawerk realistisch

over. De kou en nattigheid van het land voel je

bijna zelf. Enigszins cliché is het beeld van Tobias'

pogingen om een boek te schrijven, thuis aan de

keukentafel.

Ondanks de dramatische ontknoping loopt de film

aardig 'happy' af voor Tobias. Maar ook hier ver-

liest de regisseur de realiteit niet uit het oog. (JK)

Burning in the wind draait momenteel in

verschillende Nederlandse filmhuizen.

•

'Vogels en computers kunnen niet

denken. Alleen mensen weten dat

ze bestaan', zegt Sofie tegen haar

vriendin in de eerste aflevering

van De wereld van Sofie.

De achtdelige dramaserie is een

verfilming van de gelijknamige

bestseller van Jostein Gaarder,

waarin Sofie een reis maakt door

de tijd en kennismaakt met de

denkbeelden van beroemde filo-

sofen.

In de serie ziet Sofie bijvoorbeeld

Socrates de gifbeker leegdrinken

('Omdat Socrates wilde dat men-

sen zelf gingen nadenken'). Ook

wordt over Plato's vergelijking

van de grot verteld. In haar reis

door de tijd komt Sofie verder

langs beroemde figuren als

Leonardo Da Vinci en Shake-

speare en maakt ze de Franse en

de Russische revolutie mee.

Naast de gebeurtenissen in de

fantasiewereld van Sofie ziet de

kijker ook nog een het leven van

een Noorse puber die verliefd is,

een verstrooide moeder heeft en

een vader heeft die voornamelijk

in het buitenland werkt.

De IKON-serie wordt in de kerst-

vakantie uitgezonden en is een

lange versie van de eerder uitge-

brachte bioscoopfilm. De behan-

deling van zoveel denkers en tijd-

perken uit de geschiedenis maakt

diepgang praktisch onmogelijk in

De wereld van Sofie. Niettemin is

het een leuke kennismaking voor

(jonge) mensen met de wereldge-

schiedenis en de filosofie. En een

goede opfrissing voor wie zich

hier ooit in verdiept heeft. (JK)

De wereld van Sofie,

maandag 23 dec. t/m dinsdag 31

dec. (behalve 29 dec.), 13.15 -

13.40 uur, Nederland 3.
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DE WAARDE VAN CULTUURFILOSOFIE

'onze' westerse cultuur. Het

handboek Cultuurfilosofie sluit

naadloos bij deze discussie aan

door in haar analyse de mense-

lijke autonomie tot centrale

waarde van de hedendaagse cul-

tuur te bestempelen. De verschil-

lende levensbeschouwingen

waarderen haar echter zeer ver-

schillend; zo zal de humanist

autonomie toejuichen, terwijl

een katholiek er misschien moei-

te mee heeft.

Het is een aanwinst dat er nu

een boek bestaat dat de belang-

rijke levensbeschouwingen

binnen onze cultuur op een rijtje

zet. Tegelijk zijn al die verschil-

lende perspectieven bijna moe-

deloos makend voor een naïeve,

moderne geest die naar de ene

waarheid zoekt. Het besef dat

alle verschillende perspectieven

dezelfde geldingskracht hebben

kan verlammend werken. De uit-

drukkelijke oproep van dit boek

is om toch een stelling te bepa-

len en te erkennen dat andere

standpunten ook geldingskracht

hebben. Alleen dan wordt het

standpunt van de ander duidelijk

en kan er een dialoog ontstaan.

Cultuurfilosofie; katholieke,

reformatorische, humanistische,

islamitische en joodse reflecties

over onze cultuur. Redactie:

Edith Brugmans, Uitgeverij

Damon, 2002, 896 pagina's, €

42,25.

Caspar van Meel

Cultuurfilosofie is de inzet te

tonen dat levensbeschouwelijke

cultuurfilosofie een constructieve

bijdrage kan leveren aan actuele

debatten over de nijpende

vraagstukken van de westerse

cultuur.

Op de kaft van Cultuurfilosofie

staat een schilderij van Paul Klee

getiteld Hoofdweg en zijwegen

dat treffend het perspectivische

uitgangspunt van het boek

Cultuurfilosofie illustreert. De

kwesties waar wij in onze cul-

tuur mee te maken hebben zijn

dezelfde, maar krijgen vanuit

verschillende levensbeschouwin-

gen een andere invulling. Neem

het publieke debat over normen

en waarden. Verschillende bij-

dragen hierover concentreren

zich op het al dan niet doorge-

schoten individualisme van

De westerse cultuur verkeert in

een crisis. De productie van kern-

wapens en de mondiale milieu-

verontreiniging bedreigen het

voortbestaan van onze planeet.

De ontwikkeling van gentechno-

logie voedt de angst dat het

leven wordt omgezet in een

beheersbaar systeem, elektroni-

sche communicatienetwerken

overschrijden de grenzen tussen

publiek en privé, geweld op

straat is aan de orde van de dag

en de kloof tussen rijk en arm

wordt steeds groter.

In hoeverre zijn deze problemen

exemplarisch voor onze heden-

daagse cultuur? Wat zijn de

gevolgen van deze problematiek

voor ons beeld van de cultuur en

de mens? Dit is het uitgangspunt

van het onlangs verschenen

overzichtswerk Cultuurfilosofie;

katholieke, reformatorische,

humanistische, islamitische en

joodse reflecties over onze cul-

tuur onder redactie van Edith

Brugmans. Een hele trits voor-

aanstaande Nederlandse acade-

mici leverde een bijdrage waar-

onder Paul van Tongeren, Paul

Cliteur en Rob Tielman. De opzet

en omvang van het boek is

imponerend. In negenhonderd

pagina's wordt een kritische ana-

lyse geleverd van onze westerse

cultuur en worden onze normen

en waarden onder de loep geno-

men. Het gros van de analyses

van de hedendaagse cultuur

blijft volgens Brugmans steken in

negatieve kritiek. In
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ONDERZOEK NAAR ZELFBEELD, GELUK EN MOTIVATIE

www.zelfbepaling.nl, e-mail:

zelfbepaling@psych.kun.nl, tel.: 024-3612688

101 Alledaagse filosofische avon-

turen. Roger-Pol Droit, Uitgeverij

Atlas, € 18,50 .
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Caspar van Meel

pen en haar te overtuigen van haar

schoonheid. Dit alles met het oog

op de bevordering van het goede

leven .

De onbewogen blik waarmee ik

het tafereel bij de huisarts gade-

sloeg kwam voort uit een gevoel

van onwerkelijkheid. In de filosofie

is deze ervaring geconceptuali-

seerd in het begrip gemedieerde

werkelijkheid, maar tot op dat

moment had ik dat begrip nooit

werkelijk begrepen. Een begrip

werkelijk begrijpen betekent

namelijk het begrip ervaren. In 101

Alledaagse Filosofische Avonturen

wordt de lezer aangespoord om

precies dit te doen. Pol-Droit laat

zien dat filosofie niet louter

bestaat uit abstracte bespiegelin-

gen en ingewikkelde concepten,

maar letterlijk uit het leven gegre-

pen is.

Vanaf december kunnen belangstellenden via inter-

net aan dit onderzoek meedoen. Deelnemers worden

gedurende ruim vier maanden gevolgd. In de onder-

zoeksperiode worden op verschillende tijdstippen via

internet vragenlijsten afgenomen.

Diegenen die tot het einde aan het onderzoek blijven

meewerken, kunnen een verslag van de resultaten

krijgen en een profiel van hun persoonlijke gegevens.

lijkheid overvallen. In 101 alledaag-

se filosofische avonturen van de

filosoof Roger Pol-Droit worden tal

van dergelijke ervaringen beschre-

ven met het verschil dat de lezer

wordt aangespoord om ze voor

zichzelf te creëren. De korte hoofd-

stukjes dragen titels in de vorm van

vreemde opdrachten zoals 'Jezelf

pijn doen', 'Een lofrede op de

kerstman houden' of 'Op zoek

gaan naar blauw eten' .

De intentie van Pol-Droit is dat de

lezer 'aan den lijve ondervindt dat

zijn zekerheden wegvallen'. De

illusie van de continuïteit van het

'ik' wordt op losse schroeven

gesteld door de lezer te verzoeken

een zoektocht te ondernemen naar

de oorsprong van zijn 'ik'; een bij

voorbaat hopeloze onderneming

waarbij de filosofische avonturier

gedoemd is teleurgesteld achter te

blijven. Gelukkig zijn er ook

opdrachten die een minder ver-

vreemdend effect hebben. De lezer

wordt gevraagd te glimlachen

tegen voorbijgangers, of op een

willekeurige schoonheid af te stap-

Soms kunnen alledaagse beslom-

meringen aanzetten tot vreemde

filosofische bespiegelingen.

Onlangs moest mijn hand gehecht

worden als gevolg van een kleine

ingreep. Onbewogen zag ik toe

hoe de huisarts zwijgend zijn naald

in mijn huid stak terwijl ik mij

afvroeg waar ik dit beeld eerder

had gezien. Plots schoot mij een

scène uit de film Terminator I te

binnen. Arnold Schwarzenegger

speelt daarin een robot met een

menselijke huid die naar het verle-

den is gestuurd om de hegemonie

van de robots in de verre toekomst

te verzekeren. Na een hevig vuur-

gevecht is te zien hoe de Termi-

nator voor de spiegel zijn eigen

wenkbrauw aan elkaar hecht.

Wanneer we een film bekijken

hebben we altijd een kleine reser-

ve die ons in staat stelt de meest

vreselijke scènes te bekijken; we

beseffen dat 'het toch niet echt is'.

Wanneer we plots een beeld dat

we alleen kennen van tv in de wer-

kelijke wereld tegenkomen kan

ons ook een gevoel van onwerke-

Wie ben ik? Ben ik gelukkig? Ben ik tevreden met wat

ik heb? Met wat ik ben? Wat wil ik bereiken? Doe ik

datgene wat ik zelf echt wil?

Roos Vonk, hoogleraar psychologie aan de Univer-

siteit Nijmegen, is een grootscheeps internetonder-

zoek gestart naar de vraag hoe mensen denken over

zichzelf, over hun leven, hun relaties met anderen.

Over wat hen gelukkig maakt, wat hun doelen zijn,

hoe ze zich voelen als ze die al dan niet bereiken.

Kortom, een onderzoek naar de fundamentele vraag:

wat beweegt de mens?

UIT HET LEVEN GEGREPEN
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ROB TIELMAN

Godsdienstwaanzin
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Rob Tie/man

Ik begin mij inmiddels te schamen voor het feit

dat ik mij als voorzitter van het Humanistisch

Verbond jarenlang heb ingezet voor de grond-

wettelijke 'vrijheid van godsdienst en levensbe-

schouwing behoudens ieders verantwoordelijk-

heid voor de wet'. Want er is kennelijk geen wet-

gever meer in Nederland die de verdraagzaam-

heid, het non-discriminatiebeginsel en het recht

op menselijke zelfbeschikking wil verdedigen

tegen mensen die menen op grond van hun gods-

dienst hun wil aan anderen te mogen opleggen.

De recente doodsbedreigingen tegen Neder-

landse moslims die van hun geloof afscheid wil-

len nemen, kan niemand verrassen die de islami-

tische wetgeving kent. De Nederlandse justitie

blijkt helaas deze feiten te negeren. Daarom is

onze volksvertegenwoordiging aan zet om onze

Grondwet en de internationale mensenrechten

te beschermen. U bent als kiezer binnenkort in

staat om te laten weten dat het afgelopen moet

zijn met de dreigende rechteloosheid van men-

sen die zelf zin en vorm willen geven aan hun

bestaan zonder de mensenrechten van anderen

te schenden. Gebruik uw stem om het paard van

Troje te ontmaskeren dat zich kennelijk binnen

onze grenzen bevindt zonder dat Justitie dat wil

zien!

Het gevolg is dat nu de indruk is ontstaan dat

iedere godsdienstwaanzinnige alles mag roepen

wat hij maar wil. Wie weet wat voor mensen-

rechtenschendingen bepleit worden in de 'heili-

ge' boeken mag terecht bevreesd zijn voor de

'heilige' oorlogen die ons in Nederland te wach-

ten staan.

Mei 2001 heeft het Humanistisch Verbond een

klacht ingediend omdat de Rotterdamse imam EI

Moumni heeft verklaard dat homoseksuelen en

goddelozen 'minder zijn dan honden en var-

kens'. In zijn culturele traditie betekent dit dat

zij ter dood gebracht mogen worden.

Vervolgens begint het Openbaar Ministerie (OM)

een vervolging maar negeert de ongodsdiensti-

gen en kijkt alleen naar de homoseksuelen.

Bovendien staart het OM zich blind op één uit-

zending van NOVA en sluit het de ogen voor het

feit dat veel preken van EI Moumni in een boek

zijn uitgegeven waaruit overduidelijk blijkt dat

hij onze Grondwet en de internationale mensen-

rechtenverdragen niet respecteert. Telkens pro-

beert hij zijn werkelijke opvattingen te verdoe-

zelen. Terecht heeft de toenmalige minister en

toekomstige voorzitter van het HV Roger van

Boxtel hem daarom een leugenaar genoemd.

In eerste aanleg wordt EI Moumni vrijgesproken

op grond van de vrijheid van godsdienst. Het

OM gaat in beroep om jurisprudentie te krijgen

over de vraag hoe ver de vrijheid van godsdienst

gaat. Tot ieders verbijstering bepleit het OM op

4 november 2002 vrijspraak. De rechter kon ver-

volgens weinig anders meer doen. Weg kans op

jurisprudentie bij de Hoge Raad. Was dat omdat

het OM bang was voor een vernietigend oordeel

bij de HR over het geklungel met de klachten,

het negeren van de humanisten en de weigering

om het boek met de preken van EI Moumni te

bestuderen?

Mag EI Moumni verkondigen dat humanisten ter

dood gebracht mogen worden? Volgens mij niet.

De indruk is ontstaan dat dit volgens Justitie wel

mag. Wat is er fout gegaan?
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LEZINGEN EN SYMPOSIA

Brandhaarden
3 tlm 6 jan. - Amsterdam
Toneelgroep ZT Hollandia vult 'alle hoeken en gaten' van
de Stadsschouwburg met toneelvoorstellingen, g~sprek-
ken, redevoeringen, muziek en beelden. Hiermee willen
de Stadsschouwburg en ZT Hollandia 'hete hangijzers van
onze maatschappij aanraken, zaken die mensen beroeren
en treffen'. Info: www.zthollandia.nl. bespreken: 020-
6242311

Informatie of manipulatie?
6 feb. - Rotterdam
Debat over 'media, geweld en kosmopolitisch huma-
nisme', georganiseerd door het Humanistisch
Vredesberaad. Over de invloed van de media op onze
beeldvorming van de wereld om ons heen. Tijd: 20 uur .
Toegang gratis. Zaal de Unie, Mauritsweg 35.

CURSUSSEN

Ganzen
Elke zondag in jan. en feb. (behalve 5 jan.) - Nijmegen
Wilde ganzen die vanuit het noorden komen overwinte-
ren van dichtbij bekijken met Natuurmuseum Nijmegen.
Start excursies: 12.30 uur, Gelderse Poort. Inschrijven min-
stens een week van te voren. Info:
www.natuurmuseum.nl. telefoon: 024-3297070

Praten over de dood
Vanaf 6 feb. - Amsterdam
Cursus 'Praten over de dood, van uitvaartverzekeraar
Yarden, Humanitas en het HV. Richt zich op diverse aspec-
ten van de dood; de laatste fase, het overlijden, het
afscheid en de rouwperiode. Iedereen welkom .
Locatie: Mozeshuis, Waterlooplein 205, elke donderdag,
19.30-22.00 uur. Kosten: € 30 (7 avonden) voor leden van
Yarden, Humanitas of het HV. Niet-leden: € 45. Info:
petra.vuyst@yarden.nl, 036-527 86 66

EXPOSITIES

Fatale vrouwen
19 jan tlm 4 mei - Groningen
In het Groninger Museum is de tentoonstelling Fatale
Vrouwen (7860-1910) te zien, mede samengesteld door
Henk van Os. De femme fatale uit de laat-negentiende
eeuw staat centraal. In deze tijd werd veel aandacht
besteed aan de relatie man-vrouw, met veel gebruik van
Griekse mythologie en bijbelse verhalen. Informatie:
www.groninger-museum.nl

Van Gogh
14 feb. tlm 12 okt. - Otterlo
Het Kröller-Möller Mueseum viert de 150e verjaardag van
Vincent Van Gogh met de tentoonstelling 'Vincent &
Helene'. Te zien zijn de driehonderd werken van Van
Gogh, die Helene Kröller-Möller, oprichtster van het
museum, verzamelde tussen 1908 en 1929. Info:
www.kmm.nl. tel. 0318-591241

TELEVISIE

De achtste dag
Elke woensdag - Ned. 3
Magazine met originele reportages, gemaakt door jonge
programmamakers.
Human, tijd: 20.00 uur

Ratcathcher
20 dec. - Ned.3
Film over jongen die in isolement raakt omdat ouders het
te druk hebben met overleven. Over belevingswereld van
een kind.
VPRO, 00.00 uur

Nationale Wetenschapsquiz
24 dec. - Ned. 3
In de negende editie van de Nationale Wetenschapsquiz
gaat een team van hoogleraren de strijd aan met een
team van kunstenaars. Wim 1. Schippers stelt hen op
kerstavond twintig vragen .
VPRO, 22.15 uur

Nationale Wenschapsquiz junior
29 dec. - Ned. 3
Voor leerlingen van de basisschool weer de Nationale
Wetenschapsquiz Junior. Presentator Wim 1. Schippers
voelt zeven kinderen aan de tand. Vragen uit voorgaande
jaren waren onder andere: Waarom zweten we, en: zijn
tomaten groente of fruit?
VPRO, 9.45 uur

'Knor", Human, 22 januari - Ned.2

Knor
22 jan. - Ned. 1
'Knor, 110 kilo in 25 weken', documentaire over vleesvar-
ken met officiële naam 26.571 .
Human, 22.53-23.42 uur

Reisverhalen
Vanaf 29 jan., elke woensdag - Ned.1
Vijftien gerenommeerde Nederlandse filmmakers gingen
op reis naar landen als Vietnam, Suriname en Iran. Per
trein, met kleine camera .
Human, 22.50 uur
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Dagelijkse ergernis
Mensen zijn erg bezig met bewonderd willen wor-
den, ze zoeken continu naar bevestiging en worden
daar heel materialistisch van. Maar ze moeten juist
verwonderd willen zijn. Als je naar verwondering
zoekt, verveel je je nooit.

Mooiste gebouw
Ik denk niet in superlatieven. Een gebouw is mooi
of lelijk als het een bepaald gevoel oproept. Een
hutje kan op die manier ook mooi zijn. Ik vind Felix
Meritis in Amsterdam mooi.vooral 's avonds geven
die lichten en de gracht eromheen een mooi effect.

SPREKEND
lEZERS AAN HET WOORD

Margreet Baron (56) uit Utrecht leest sinds vijf jaar
de Humanist.

Inspiratiebron
Ik lees veel tijdschriften en kranten, ben nieuwsgie-
rig en ik bezoek bijvoorbeeld ook filosofische bij-
eenkomsten. Nu ik in de WAO zit heb ik tijd om
alles nog meer te volgen. Daardoor voel ik mij
betrokken bij de wereld om mij heen.

Mijlpaal
Voor mij bestaan er geen mijlpalen, maar fases. De
fase waarin mijn kinderen werden geboren heb ik
als erg bijzonder ervaren, ineens was daar dat
gevoel van verantwoordelijkheid. Ik kijk altijd met
plezier terug op de goede dingen die zijn gebeurd,
en verlang soms terug naar 'die goeie ouwe tijd',
maar ik blijf er niet in hangen.

Humanisme betekent voor mij
Naar thema's kijken waarvan ik dacht dat ik daar al
veel over wist. De absolute waarheid bestaat niet en
voor humanisten is niets de mens vreemd.

Geen dag zonder
Het besef dat ik het na veel problemen overwonnen
te hebben toch getroffen heb.

Wim Kok
27 dec - Radio 1
Marathoninterview met oud minister-president Wim
Kok.
VPRO,9.00-12.00uur.

Annie's Dood
24 dec. - 747 AM
Hoorspel gebaseerd op het boek Annie's box van
Randal Keynes,een nazaat van CharlesDarwin. Het
boek verschijnt in 2003 in de.Nederlandse vertaling en
gaat over de sterke verstrengeling van het persoonlijk
drama en de wetenschappelijke ideeën in het leven van
CharlesDarwin.
Human, 14.02-15.00uur

Blikken en blozen
24 dec. - 747 AM
Aan elkaar verknochte paren vertellen hoe zij elkaar
gevonden hebben.
Human, 16.02-16.45uur. Herhaling op Radio 1, 00.02-
00.45 uur

Het Ei van Erasmus
Elkemaandag - 747 AM
Bert Boelaarsover humanistische activiteiten in onze
samenleving.
Human, tijd: 19.00-19.10uur

Dinsdag Desmet
Elkedinsdag - 747 AM
Rechtstreeksradioprogramma over cultuur, politiek en
moraal. Presentatie: Theodor Holman. Geen uitzending
op 24 en 31 december.
Human, tijd: 14.00-16.00uur

De ontboezeming van Abel
17 dec. - Radio 1
Een radiovertelling van en door Helmert Woudenberg
over het menselijke onvermogen om een paradijs op
aarde te scheppen. (Herhaling van 1 jan. 2002.)
Human, tijd: 00.02-00.45uur

de HUMANIST DECEMBER 2002

RADIO

Levens en lopen
31 dec. - 747 AM
Voorjaar 1985maakte een groep randgroepjongeren
een tocht van 2000 kilometer door Noorwegen. Met
looptochten hoopte de organisatie de jongeren weer
op het rechte pad te krijgen. Programmamaakster
Dorothée Formaorganiseerde na zeventien jaar een
reünie.
Human, 16.02-16.45uur

Derk Sauer
3 jan.- Radio 1
Marathoninterview met Derk Sauerover zijn loopbaan
en over ervaring van deze ex-links radicale ondernemer
in het 'wild-west-kapitalisme van de gesneefde heil-
staat'.
VPRO,9.00-12.00uur.
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Wij en zij
Intolerantie en verdraagzaamheid in 21 eeuwen
Auteur: A. Hoogerwerf

Nederland is niet zo verdraagzaam als men vaak veronderstelt. Intolerantie lijkt onuitroeibaar.
Toch is de verdraagzaamheid in de loop van de eeuwen op vele gebieden toegenomen.
In de multiculturele samenleving van deze tijd staat de verdraagzaamheid tussen mensen uit
verschillende culturen en religies in het centrum van de aandacht.
Dit helder geschreven boek biedt een overzicht van het Europese denken over verdraagzaamheid
en intolerantie sinds het begin van onze jaartelling. Aan de hand van grote denkers komen
argumenten voor en tegen diverse vormen van verdraagzaamheid aan de orde.
Daarnaast wordt de actuele problematiek van de hedendaagse multiculturele samenleving geana-
lyseerd. De auteur belicht het zoeken naar oplossingen langs de wegen van de vrijheid. de gelijk-
heid en de solidariteit.

Isbn: 90 5573 3644. Pagina's 192, Prijs € 15,90

Terwijl de meeste publicaties op het gebied van de cultuurfilosofie zich beperken tot een kritische en
negatieve analyse van de hedendaagse westerse cultuur en hooguit enkele suggesties voor een positieve
benadering bevatten, wil dit boek meer. De inzet is te tonen hoe een cultuurfilosofie vanuit levens-
beschouwelijke perspectieven een positieve bijdrage kan leveren aan de toekomst van onze cultuur.
De auteurs van dit boek zijn: /.B.H. Abram, WAchterberg (t 2002), K. Boeg. A. van Bommel.
J.A.M. Bransen. E.HL. Brugmans. P.B. Cliteur, WP.C.M. Derkse, WJ. van der Dussen.
HG. Geertsema. P.A.HM. van Gennip,. B. Goudzwaard. S. Griffioen. A. van der Heide.
J. van der Hoeven. F.C.L.N. Jacobs. P.HA./. Jonkers. V. Kal, A. Karagül, R. Kuiper.
HA.M. Manschol. E. Schuunnan, R.A.P. Tielman, P.J.M. van Tongeren, J.M.N. de Valk,
B. Vedder, G.A. van der Wal, WB.S. van de Wetering. R. van Woudenberg.

Militaire ethiek
Morele dilemma's van militairen in theorie

en praktijk
A. H.M. van Iersel en
Th.A. van Baarda (red.)

De uitvoering van vredesoperaties
plaatst militairen voor morele
dilemma's. In dit boek worden de
achtergronden van deze dilemma's
besproken. Het biedt een ethisch
kader voor de interpretatie van
dergelijke dilemma's. Tevens
wordt aandacht besteed aan vraag-
stukken die aan de orde zijn bij
de klassieke verdedigingstaak of
bij de bestrijding van terrorisme.
Het boek gaat zowel in op metho-
disch-ethische vragen als op

onderwijskundige aspecten. Met dit laatste legt het ook de grond-
slag voor een onderwijskundig verantwoorde voorbereiding op
deze dilemma's in de vorm van dilemmatrainingen.

Isbn: 90 5573 310 5, Pagina's 398, Prijs € 18,90

Cultuurfilosofie
Katholieke, reformatorische, humanistische,
islamitische en joodse reflecties over onze cultuur

Over (de) verlichting
Een inleiding tot het boeddhisme voor humanistisch
geïnspireerde mensen
Auteur: A. van Dijk

Dit boek wil mensen die intense
aandacht hebben voor de mens en
de sociale en individuele zoektocht
van mensen naar een waardig en
zinvol leven uitnodigen tot een ken-
nismaking met wat de leer en de
geschiedenis van het boeddhisme
daarvoor kunnen betekenen. Het
presenteert vanuit een kritisch-geën-
gageerde houding de boodschap
van de Boeddha en de geschiedenis
van het boeddhisme als een zoek-
tocht naar zinvervulling en wijst
vandaaruit op historische beperkin-
gen en mogelijkheden van het
humanisme.

Isbn: 90 5573 048 3, Pagina's 160, Prijs € 15.84

Redactie: Edith Brugmans

Isbn 90 5573 290 7, Pagina's 896, Prijs € 42,25, Fraai gebonden uitvoering
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