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___ V~rijbeid van g.el.o.oJ _
Het humanisme vindt in dit land een ruime erkenning als dc
levensbeschouwelijke stroming die er van uitgaat dalmCllscn
zich niet aan een hogere macht onderv•.erpcn. maar in zichzelf
autonoom de bron VOOT alle waarden vinden en met elkaar
maatschappelijke nonnen kunnen overeenkomen. Om dit ge-
dachtegoed en hetgeen daaraan ontleend kan worden in stand
Ic houden en kans op verdere ontwikkeling te bieden, hechten
humanisten grole v,"aaHkaan het handhaven van hlllmmis-
tisch vonningsolldawijs (HVO). Dat is geen sinecure. Sinds
jaar en dag streven wc naar een volwaardige lerarenstatus en
een gelijk beloningsniveau vnor onle docenten. tenvijl steeds
meer gemeenten all13ken bij het verlenen van suhsidies als
tegemoetkoming aan guJsdienst- en kvenshesehouv.dijk
onderwijs.
Geen wonder dat md name Je stichting IIVO, die verant4
woordelijk is voor de betrellende beroepsopleiding, vooraan
staat bij het ovcrlcg tussen de landelijke organisaties, die met
succes gelobbyd hebben voor de kamerbrede motie die de
regering vraagt om uiterlijk voor de Voorjaarsnota 2007 een
voorstel tot rijksbekostiging van de docenten godsdienstig
en humanistisch vonningsonderwijs te ontwerpen en aan de
Kllmer voor te It:ggen. Mocht de Kamer het ook eens worden
over de flnaneiële consequenties van deLe motie, dan wordt
dit een duidelijk strategische overv•.inning in het kader van
de belangenbehaniging van onze docenten en van het IIVo.
Toch moeten wc hierbij de \"faag stellen ofwe daannee onze
idealen niet dreigen te verkwanselen.
De \'ideo die de organisaties hebben gemaakt voor hun ach-
terban begint met de verkeerde woorden als basis voor deze

mOlie: 'vrijheid van godsdienst'. Jonathan Israe1 heelt in zijn
recente Thomas More lezing gev,'ezen op het verschil tussen
de vrijheid van gedachte en meningsuiting. die ook die van
godsdienstige gedachte en meningsuiting omvat, en de 'vrij-
heid van godsdienst', die een geprivilegieerde plaats voor
de macht van religies in het openbaar leven mlStrecll Tegen
dit laatste voerde Spinoza als eerste grote verlichtingsdenker
strijd.
Is het wel juist om met staatsgelden een vonningsonderwijs IC
steunen dat (meJe) uitgaat van de wil van een wezen waarvan
op geen enkele wijze hd bestaan kan worden aangetoond en
waarvan niemand kan beweren te weten wat het \vil? Is het
humanisme nid bCLigeen paard van Troje binnen te halen?
Gaat dit de integratie bevorderen of de hokjesgeest? Zeggen
wij hiermee niet: wij zijn llis een kerk, maar dan eentje zonder
god'! Geloven ofniet geloven. doet dat cr voor ons niet echt
toe'!

Zou een in alle scholen verplichte democratische burger-
schapsvomting en god.l'dien.l'lnelllrale morele vorming niet
veel beter zijn dan de combinatie van HVO en godsdienslon-
demijs? De dialoog met gelovigen over de natuurlijke grond-
slagen van hun momal zou al een stap in de goede richting
zijn en zou de integratie kunnen bevorderen. Ook voor hen
geldt Soerates' vraag: Is iets goed omdat god (hij zei: de go-
den) het gebiedt. of gebiedt hij het omdat het goed is?

(Met dank aan Paul ,\kreken)
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VOORZITIER REIN ZUNDERDORP VAN HET HUMANISTISCH VERBOND

Rein Zunderdorp hoor en zie je sinds hij voor-

zitter is van het Humanistisch Verbond vaker

in de media dan zijn bekendere voorganger

Roger van Boxtel. Soms lijkt het zelfs, of hij

overal bij is. Toch heeft Zunderdorp een missie

die heel wat basaler is dan de meeste onder-

werpen waar hij over meepraat doen vermoe-

den: voorkomen dat het HV binnen vijf jaar is

verworden tot een organisatie zonder profes-

sioneel bureau.

jeugd. democratische ontwikkeling. Vooral voor (stedelijke)
overheid en non-profit instellingen.

Rein Zundcrdorp (1946) komt uit een 'door cn doof seculier
nest'. Seculier van generaties her. zowel aan mocdcrs- als
aan vaderszijde. al was de tot nu loc getraceerde oudste
voorvader een dominee. eind 16<ecu,",,'.Die is na de reforma-
tic beroepen in de kerkelijke gemeente Zunderdorp. bij Am-
sterdam. Zo kwam hij aan zijn naam. Er is uit die voorvader
echter geen domineesgeslacht ontsproten. In de opvolgende
generaties figureren mensen in overheidsdienst, een gemeen-
tesecretaris. een burgemeester van Vlieland. diverse functies
op de waddeneilanden. Ook iemand die in de Franse tijd
op Texel aan de zijde van de patriotten acticfv.'3S cn in een
van de eerste democratische gemeenteraden terecht kwam.
Gemeenteraadlid werd Rein Zunderdorp zelf ook. in 1978
kwam hij als fractievoorzitter van de PvdA in de raad in
Groningen. Max van den Berg was toen juist vertrokken als
wethouder na zijn benoeming tot landelijk partijvoorzitter.
Zunderdorp nam de portefeuille onderwijs over van Jacques
Wallage. die in 1981 na de verkiezingen naar Den Haag
vertrok. Zelf vertrok hij na zijn wethouderschap ook naar
Den Haag. zijn geboortestad. maar niet om in de landdijke
politiek te gaan. Zijn vrouw had een baan aangeboden gekre-
gen bij de Novib. Zelfleidt hij nu een Adviesbureau met zes
medewerkers. Beleidsadviezen op het terrein van onderwijs.
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Is er iets uitje wethoutfersperiotfe IHwrje met enige trots op
terugkijkt!

Ja. er waren een aantal dingen in de onderwijsportefeuille. al
was ik daar wel de erlopvolger van legendarische voorgan-
gers (Jacques Wallagc had bijvoorbeeld de Groningse mid-
denschool geïntroduceerd). Met namc achterstandsbestrij-
ding hebhen wij toen al tot een hot issue gemaakt. In mijn
laatste periode. van 1986 tot 1990. toen ik personed. orga-
nisatie en financiën beheerde. heb ik een groot cultuurveran-
deringsproject ingezet en daar zelf ook veel tijd cn encrgie
ingestoken. Daarvoor heb ik destijds samengewerkt met het
bureau van Tom Pauka. en toen hebben we vijf jaar voordat
dit elders gebruikelijk werd. de ambtelijke cultuur weten te
kantelen. zodanig dat deze veel meer op de burger \verd al:
gestemd in plaats van allecn de begroting uit te voeren. Dat
is tamelijk succesvol geweest. ik heb er naderhand met Tom
Paukt! ccn boek ovcr geschreven.

I let idee \'llIl de middenschool -leerlingen I/a de hasisschool
nog een aantal jarell ill één schools aart hij elkaar houden
- is in de voorhije jaren nogal in diskrediet geraakt. Staje er
nog achlt'r?



TEKSTBOUDEWIJN CHORUS
FOTO MARSEl LOERMANS (1) EN CLARA VENEMA (2)

De Groningse middenschool was eigenlijk een exp~riment
op het randj~ van de wet. Politiek heeft hct idee ge~n ingang
mogen vinden. in tegenstelling tot e~n aantal andere landen,
waar het zonder veel gekrakeel is ingevoerd. ~1Jssr.:hienhad
het ook te maken met het feit, dat de PvdA het idee als een
links politiek thema heeft neergezet. Dat heeft flink wal
\\eerstand gemobiliseerd. Dat is erg jammer. omdat veel
pogingen die daarna gedaan zijn inhoudelijk om d~zelfde
problematiek gingen. De behoefte die cr is om iets te doen
aan die eerste jaren \'an het voortgezet onderwijs - ook om-
dat de economie ~r om vraagt- is er sindsdien niet minder
op geworden, Alles bijeen is het resultaat. de basisvorming.
een halfzachte constructie geworden. w'at sterk heeft afge-

'HET GEWELDSELEMENT MOET
UIT HET PUBLIEKE DEBAT'

daan aan d~ levensvatbaarheid van het oorspronkcJijk~ idee.
In veel beleid is de tussenoplossing, het compromis. vaak
minder levensvatbaar dan elk van d~ Iw~~ polen, de ideaal-
typische opl(lssing~n. Dat heeft ons ond~rwijs de afgelopen
decennia enorm dwarsgez~ten, en zo is het nog stceds. Je
ziet h~t ook met het 'studiehuis'. een product van compro-
missen, waarbij het 'nieuwe leren' is g~combincerd meI
vcrLwaring van het programma en een betere voorsortering
voor het hoger onderwijs door ~Ieproli~len. ~laar een logi-
sche combinatie was het niet - links cn rechts hebben icder
hun deel gekregen - en zo zie je de optelsom daarna we~r
inzakken. De tragiek van de pogingen tot ondcrwijsver-
nieuwingcn is ook, dat de PvdA. die toch veel voorop heeft
gelopen en visie hceft ontwikkeld. zijn nek heeft uitgestoken
voor wrnieuwing, achtcraf dan de schuld krijgt van het falen
van het compromis.

Je hent lIog lid Hm de PrdA?

Jawel. en ik doe ook nog wel wat binnen de partij, zo nu en
dan.

.-Haar het KroOlste deel 1'011 je \'r(je tijd It.ordt opgeslokt door
je werk als ruorziller I'llll het II/lmanisti.l'ch VerhOluI?

Inderdaad,

L!NTERVIEW""

111de stukken nJOr de algemene ledem.ergadering l'UlI eind
nOl'ember slaaf dal het II V zich in 2007 voomlwil inzeilen
nwr eell bijdrage aan de maarschappelijke discussie vI'er
ull1ollolllie ell her lel'el/.\einde,

We hebben natuurlijk een hele reeks aandachtspunten. maar
dit zijn twee speerpunten. prioriteiten voor ons, Autonomie
raakt de kern van onze levensbeschouwing. Eigen verant-
woordelijkheid nemen, vemnt\\"oording afleggen over je
gedrag, is natuurlijk heel algemcen. maar raakt aan allerlei
ondef',verpen in de samcnleving. De sociale verzekering bij.
voorbeeld. We hebben het in de discussie ook O\'er de scha-
duwkamen van het begrip autonomie. Autonomie moet niet
ontaarden in egoïsme, in het alleen nastreven vallje eigen
belang. Daar willen we als HV voor waarschuwen.
Oiverse concrete maatschappelijke thema.s analyseren
we vanuit dat autonomie-begrip. Bij\'Oorbeeld de vrijheid
van godsdienst. l\1ct het actuele debat over hel al dan niet
oprukken van de religiositeit doet zich de vraag voor, wat
hct betekent voor menscn als je religie en godsdicnst op
een pluriforme manier wilt toelaten in de samenleving.
Godsdienstvrijheid is een mensenrecht, meer precies een
individueel mensenrecht. Naar mijn overtuiging moetje dal
recht zien als een recht op eigen levensbeschouwing. waar
je - net als andere grondrechten zoals vrijheid van mening,
van vergadering enz. - de ruimte voor moet krijgen, ook
om die levensbeschouwing uit te dragen. Ruimte van andere
individuen, maar ook van de staal. Je moet dat naar mijn
mening beoordelen vanuit dat begrip autonomie. Het blijft
een autonome keus. Daarom mag het bijvoorbeeld ook niet
zo zijn. dat iemand die geboren wordt in e~n bepaalde reli-
gieuze of Ievensbeschouwelijkc gemeenschap voor de rest
van zijn leven veroordeeld is om daar in te blijven. omdat er
allerlei negatieve gevolgen zijn als iemand zich daaruit los
zou maken. Het HV staat op de bres voor godsdienslvrijheid,
maar dan begrepen als een autonome keus. meI de vrijheid
om op enig moment \veer afte slappen van die keus zonder
dat dit gevolgen heeft voor de betrokkene. We doelen daarhij
beslist niet alleen op de islam, maar op alle religie en levens-
overtuigingen, inclusief seculieren. als die bijvoorbeeld hun
kinderen ge~n keuzevrijheid zouden bied~n .

Onlallgs heep de Commissie Gelijke Bchalldeling hepaald.
dal van een islamitische docente op een opcnbare vmho in
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IHIcenn»~ J1ll1l1lee om

de verlichting
liew@illlcdi te houden,

of mag het licht
gewoon weer uit?

U/recht niet gerraagd mag worden 0111 mannen de hund te
schudden. Wal "rindje mil die ui/spraak?

Die vind ik onbegrijpelijk. De uitspraak is ook schadelijk
voor het imago en de positie van mensen met uitdrukkelijke
religieuze overtuigingen. Alsje in een omgeving opereert
\vaarinjc als leraar een voorbeeld voor je leerlingen dient te
zijn. enjc als openbare school de kinderen voorbereidt op een
leven in de pluriforme maatschappij, is het goed om je aan
de meest gangbare gebruiken te conformeren. Wc kennen
in Nederland ook het hijzonder onderwijs op godsdienstige
grondslag. Daar mag men tot op zekere hoogte zijn gang
gaan, maaT zeker În het openhaar onderwijs vind ik niel dlll
men de kerlingen gedmg moet llllnkren ofontlokken Wllllr-
mee hel alleen mll:Jr moeilijker wordt om je Ie handhaven in
de samenleving. Bovendien is de lefllar daar in feite een ver-
tegenwoordiger van de overheid en die moel neulraal zijn.

'AUTONOMIE MAG NIET ONTAARDEN
IN EGOïSME'

Daarbij gaat het er niel om, dat de hier gebruikelijke om-
gangsvormen beter zouden zijn dan die van nieuwkomers.
Daar hcb ik geen moreel oordeel over. Handen sçhudden is
een algemeen geaccepteerd gebruik is in de samenleving
hier, en daar heb je de leerlingen voor op te leiden.

In de Humanist 512()()Ó heeft onderwijshistoricus Andrè de
Bruin gepleit 1'001' het voonmardelijk maken van dejinuncie-
ring van het (bijzonder) onderwijs. Een school die eenzijdig
onden~'ijst. bijl'Oorbeeld op het gebied mil godsdienst. een
school die illtolerallfie preekt zou subsidiëring moeten 1I'0r-
den ontnomen of gekort moeten worden in de jinuncierillg.

Volgens mij is dat met de huidige \vetgeving al mogelijk.
Scholen op bijzondere grondslag hebben recht op financie-
ring van overheidswege, zolang zij voldoen llan de eisen van
deugdelijkheid. De Onderwijsinspectie ziet erop toe dat die
eisen worden nageleefd. Ik ben er wel een voorstander van
om ten aanzien van de kwaliteitseisen verder te gaan dan de
overheid nu doet. De huidige omstandigheden vragen er om,
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dat de overheid zich nadrukkelijker rekenschap geeft van het
feit dat alle leerlingen recht hebben om bekend te worden
gemaakt met de plurilormiteit van geestelijke stromingen.
Ovcrigens elllimen de meeste islamitische scholen dllt ze dat
wel degelijk doen.
Alsje de kwaliteitseisen van pluriformiteit van toepassing
wilt verklaren op alle seholen. dus ook de islamitische en
bijvoorheeld de rclormatorische, dan moet je dat bevorderen
door aanscherping van de onderwijswetgeving, meI name op
hel vlak van kwaliteitsbewaking. Dat zlll ook een andere rol
voor de inspectie met zieh mee brengen. Daar ben ik wel een
voorstander van.

Tweede speerpunt van het !IV l'oor de komende tijd is een
bijdrage (wn de discussie over het vrijwillige levenseinde.
iVaarom is het elltha1/asiedehal een prioriteit \'Oor het HV'!

Dat heeft te maken met de maatschappelijke ontwikkeling
rond dit lhemll. Onze welgeving hierover heeft internationalll
enorm de aandacht getrok ken, en het ligt dlln voor de hand
dat levensbeschouwelijke organisllties zich in de ontstane
discussie daarover uitspreken.
Ook hier vormt de automie voor het HV de leidrrtad. De
beslissing van mensen zelf moet het uitgangpunt vormen,
als het gaat om een vrijwillig levenseinde. Bij ongeneeslijke
ziekte en onwrdraaglijke pijnen hebben we daar in Neder.
land nu een acceptabele regeling voor, III is hel wel zo, dllt
sedatie een soort van "vluchlheuvel" is geworden, die het
zelfstandige besluit tOl een levenseinde eigenlijk omzeilt.
Als er geen sprake is van ongeneeslijke ziekte afpijnen,
als iemand om andere redenen genoeg heeft van het leven.
gaat het al gauw om de interprelatie van de beslissing. De
menselijke wil is ook aan stemmingen onderhevig. De keuze
voor een vrijwillig levenseinde is, als die wordt uitgevoerd,
een onomkeerbaar besluit. Dat maakt dat toeh enige limi-
tering, toetsing, geboden is. Een individueel besluit nemen
over levenseinde is één ding. maar nadenken over de ge-
volgen daarvan voor anderen hoort daar ook bij. De rol van
de gezondheidszorg is daar onderdeel Vlln. De 'laatste wil
pil' is een oplossing meI veel haken en ogen. De ervaringen
die men in Zwitserland nu opdoet moeten we dllarbij zeker
betrekken. Wij zijn er in ons Illnd niet in alle opzichten uit.
maar in het algemeen vind ik dat het in Nederland redelijk
geregeld is.

Maal' eerder is hel HV "et niet eens gel~"()n/en uver een in Ie
/Iemen standpunt. WaQl'Om:ou dat /11/ anders zijn'!

Belangrijk is, dat \ve erover in gesprek blijven. I lel is een
onderwerp met zoveel kanten en waarin je zoveel afwegin-
gen kunt maken. dat het erover discussiëren op zieh al een
zinvol proees is. Wij willen de elementen die in dat debat
een rol spelen zo scherp mogelijk proberen te krijgen. Daarin
trekken we nu zoveel mogelijk samen op met de Nederlandse
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Wij



nemen in dat maatschappelijk debat wcl posities in. maar wc
zijn nu niet uit op een definitiefen eensluidend standpunt.

f:en andere aCfuele omwikkeling is die op !Iet gebied \'(111
nÎCU\I'Cal/literreunretge\'ing /:'/"is /loga/wat kritiek op al-
lerhallde maatregelen. hijn)(Jl'heeld Iraar de::e raken (/(//1 de
ITijheid WIII menÎngsuiting Deell hel HV die ::orgen?

\'-/ij zijn zeker met afwezig in die discussie. en hebben di-
verse keren van ons latèn horen, bijvoorbeeld na de mUlJrd op
Theo \'an (iogh en de gebeurtenissen met Ayaan Hirsi AlL
Essentieel Hlor ons is. dat de vrijheid van meningsuiting in
het gedrang komt op het moment dat geweld als argument
wordt gdntrodueeerd in het publiàe llebat. Als mensen gaan
dreigen met geweld. dan heeft dat een ernstig maatschap-
pelijk effec!. Dan stokt het openbaar debat, mensen gaan aan
zellèensllur doen. dat is een slechte zaak. Daarnaast treedt
een gevaarlijk proces in werking. waarbij degenen die met
geweld dreigen en dit vvellieht ook toepassen, een stereotype
beeld Hleden mer de bevolkingsgroep waar zij deel van uit-
lllllken. Daarom is het allereerst van belang, dat het geweIds-
ekment uit het publieke debat wordt gehaald.

'DE REGELS AANSCHERPEN,
OM POLARISATIE TEGEN TE GAAN'

Duarmee lijk je je up Ie II't'I]Jt'1l (lIs l'en/ediger 1'Ul1 het
aunscherpen \'(111 de wd. bijl'Uol'hceld 0/' hel pUilt WII/ hel
verhieden \'(111 her uitspreken I'all eell inlelllic lot gebruik \'(/11
gel\'eld.

Ja. Want ik ben zeer b..:zurgd uver het maatschappelijk ver-
schijnseL dat geweld zijn intrede heeft gedaan in hel po[itil.:-
ke debat. Dal is schadelijk voor de democratie. en evcneens
voor de integratie.

Aftwr daarmee \I'ordl 11'1'1 de \'rfjheid \'(111 meningsuiting
beperkt. /Iel \'t'/'biedcll I'WI beledigen, ::oals Theo \'(111 Gogh
diktdjls heinISI deed. kali dml de l'o(~('l/de stap Irort/cn.

Dat is iets anders dan geweld. Ik heh mij vaak behoorlijk
geërgerd aan de manier waarop Then van (logh zich uitte.
maar \erbaal geweld kan een terecht middel zijn. hijvoor-
beeld om publil.:ke aandacht te krijgen, Kleinzerigheid is dan
geen handige eigenschap in L'endemocratie,

Ileh je je dali ook geërgerd (/un de Ji/m 'Submissioll' die hij
met Ayaunlllaakte?

Nee. zeker niet. Die film is een emaneipatiedoeuml.:n!. Hij is
ongetwijfeld door een aantal mensen als belediging opgevat.
maar ik vind dat in de emancipatiestfijd een heellegiliem

uw steun
humanisme
goden

middel. Natuurlijk zijn er grenzen. daar hebben wc regels
voor in onze rechtstaal. Anti-discriminatîewetgeving bij-
voorbeeld. \tiaar de film is niel verboden. En terecht. want
het is gewoon een keurige film. De vorm die gekozen is, vind
ik to the poinl. Als je je erdoor belt:digd voelt, moet je cr
maar niet naar kijken.

De grens /igl dus b(j hel dreigcn met, alhel uan=etlenlot ge-
IIdd, ::egje. /Je imam die 1'001'dl' //Ioord op Thco \'(111Gogh
in e('11preek AI/ah blijkt Ie hebbel/ gesmeekt um van Goghs
lew'n Ie heiJindigen, ::011dus slraJhaol' =ijl/?

lIel vileine in dit geval is. dat hel geen rechtstreekse oproep
is. maar een wens dat Allah dit regel!. Daar moel de rechter
naar kijken. ,\laar dezl.: imam heeft de schijn. dat hij heeft
bijgedragen tot de moord op Theo van Gogh, wel heel erg
tegen zich.
liet is ook nodig. dat de regels worden aangescherpt. om de
polarisatie in de samenleving tegen te gaan. Door het optre-
den van dit soort provocateurs wordt een complete hevol-
kingsgroep gestigmatisl.:erd. Dat is ook waar zij op uit zijn.
Ze weken medestanders door een maatschappelijk klimaat
te creëren. \vaarin grote delen van de migrantenpopulatie
worden gediscrimineerd. Dan hebben ze een voedingshodem
voor nog veel meer Jihadstrijders. \Vij moeten dele pro-
vocateurs scheiden van de rest. Dat Îs lastig, maar een van
de middelen is aanscherping Hltl de wet. Daarmee kun je
hijvoorbeeld zo'n geweld-uitlokkend document als die video
van Samir A. als strafbaar aanmerken.

Hoe ::ieje de loekol1/.lt I'al/ hef Humanistisch Verbond'
/.1'de lauK/oop ill het ledcl/lal Ie keren?

liet humanisme is een blijvende levensb..:sehouwing die
zich steeds ontwikkelt. geen tijdelijke emancipatiebeweging
van buitenkerkelijken die zijn heste tijd hl.:eft gehad, Maar
de afgelopen jaren lijn wc elk jallr per saldo wel zo'n vijf-
honderd leden kwijtgeraakt. In 2005 bijvoorbeeld h..:bben
we achthonderd lIitschrijv"ingen gehad. en lO'n driehonderd
nieuwe aanmeldingen. \Ve zitten nu net onder de tienduizend
leden, Ik vergrijzing is ons grootste probleem. liet kan zo
niet veel langer doorgaan. Als we het tij niet keren, dan kun-
nen wij over een jaar of vijf gel.:n profeSSionele organisatie
llleer zijn. en moeten wij ons bureau opheffen. We \\orden
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Hoed u
voor herders

dieeenschaap
makenvan

eenmens.

dan Loi~ts als De Vrije Gedachte nu, een sympathieke club.
muar zonder effectieve organisatie. Toch denk ik dat we dat
kunnen voorkomen. ~tijtldoel is om allereerst de afkalving
lot stilstand IlO' brengen. Als je kijkt naar de resultaten van
hel onderzoek door o.a. ;\/otÎmclioll naar de humanÎstische
gezindheid in onze samcnlc\"illg, dan is er een 'markt' van
£o'n anderhalf miljoen mensen, die zich identificeren meI
het humanisme. Het HV heeft nooit meer leden gehad dan
zoon 15,000, net 1 procent d:larvun. De aanwezigheid van die
'markt' betekent. dat we niet aan 'bekering' hoeven Ic doen.
Maar wc moeten de sympathisanten wel zover krijgen. dat
ze lid of donateur willen worden. Ik denk dat de tijd daar rijp
voor is. Dat heeft te maken met het aanzwellende openbaar
debat over de rol \.an rel igies en andere levensbeschouwin-
gen in onze samenleving, en de toenemende belangstelling
voor levensvragen. Wij moelen daar op inspelen door betere
promotie. Helaas hebben we geen geld voor een grootscha-
lige mediacampagne. Wc hebben wel 'menselijk kapitaal',
in dit geval leden die verstand hebben van reclame. Met hen
hebben we de afgelopen maanden een bescheiden campagne
ingezet. De 'Boemerang-kaarten' en kleine advertenties met
kernachtige uitspraken waren daar onderdeel van, en nu ook
radiospotjes. En het werkt. we krijgen de laatste maanden
zoveel nieuwe leden dat wc dit jaar voor het eerst niet afkal-
ven maar groeIen.

Een grote spollsor =011welkom =i.jn?

Dat zou natuurlijk mooi zijn, al was het maar voor on"e
publieksmanifestaties zoals de uitreiking van de Van Praag
prijs en Wereldhumanismedag. Maar wc hehben natuurlijk
ook leden die ons schenkingen doen en 1cgaten IIillaten.
Daardoor kan het Steunfonds ons door deze tijd heen helpen.
Een belangrijke ontwikkeling, waar wc vecl van verwachten,
is ook de vernieuwing van human.n!. Onder supervisie van
de lIumanistische Omroep wordt gewerkt aan de uitbouw
van deze \vebsite tot een platform van de humanistische
organisaties. liet netwerk van bestaande vo"ebsitesvan de
organisaties wordt gekoppeld aan de actualiteit. met een
journalistieke insteek, onder meer via de programma's van
de omroep. in een multimediale opzet. Het HV is daar nauw
bij betrokken.
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Het HV heelt ook nog een uIIder medium onder huur hoede,
dit Mad

Klopt. Een mooi blad "e1fs. En al is het niet 'ons' blad in de
journalistieke zin van het woonl- de redactie is onal1tankc-
lijk - het vormt naar mijn mening wcl in het tota1c palet een
onmisbare làdor. ~1cnsen zullen altijd willcn blij\.cn1czen
van papIer. \Vij "ijn cr als bestuur dan ook erg voor dat het
doorgaat.

,lIaar de uitgel.er heep aangekondigd de exploitatie te mol;'-
fen stoppen, naar aanleiding Vlm het intrekken I'llll depnun-
cide bijdrage l'aIl hel H V

Er is over1cg geweest met de huidige uitgever, om te bezien
hoc serieus het aangekondigde besluit was. De intrekking
van de bijdrage was naar onze indruk niet de enige red..::n.
Wij "ijn daarop gaan praten met alld..::reuitgewrs. Dat proces
is helaas nog niel afgerond. maar ik verwacht wel d"t cr op
afzienbare termijn een goed v{)orstd ligt. \\'ïj proberen hoc
dan ook te voorkomen dat cr een gat valt in de !Otale media-
exposure van het humanisme in Nederland.



ESTHER GERRITSEN

WIE KWETST WIE NOU EIGENLIJK?

Eens in de zon~dtijd is het LOver: Iemand waagt het om as-
pecten van het Nederlandse asielhc1cid Ie vergelijken met hoe
Nederland in of vlak VOOf de n\CcJc \Verc1doorlog met de
jndcll omging. Vervolgens reageert onze minister van vrcern-
ddingcnzakcll en integratie uiterst gekwetst en cisl excuses.
I\.kn is hier tenslotte niet uit op de vernietiging van mensen.
zoals in til: Twccdl: Wereldoorlog. Door ook maar een enkel
aspect uit die tijd meI nu tc n:rgelijken (ufzelfs maar een
woord) wordt cr gesuggereerd dat we cCllze1täc 'einddoel"
beogen als destijds.
Priester, dichter. theoloog en SP~lijstdu\\-er lIuub OostcrhuÎs
formuleerde precies. Hij Lei dlll "hoc de IN!) omspringt met
vluchtelingen te vergelijken is meI hoc (k collaborcrende
politie omsprong met de joden. Het enige verschil is dat de
I\ID niet uit is op vernietiging van deze mensen: I\har zijn
nuances mochten niet baten. De redelijke media. variërend
van het Volkskrantcommentaar tot en mei RTL-boulevard,
zeiden wat redelijke mensen schijnen k horen zeggcn dezc
tijd: dat de Tweede Wereldoorlog nooit als vergelijkingsma-
teriaal gebruikt zou moeten worden. Omdat het de discussie
zelden verder laU brengen en het eerder aAeidt van de kwes-
tie waarover het zou moeten gaan.

'ZE ZEGGEN DAT JE BUITENLANDERS

NIET MAG DISCRIMINEREN,

MAAR DAT MAG DUS WEL'

Hoe harder deze schijnbaar redelijke redeneringen klinken,
hoe normaler het wordt dat gekwetste politici inderdaad
weigeren te praten met mensen die zich zorgell maken over
het :-.iederlandse asielbeleid en zich daarbij de jodenvervol-
ging herinneren. Ook dit keer stopte de discussie niet zozeer;
de discussie begon niet eens. Rita Verdonk ging niet in op
de uitnodiging van Huub Oosterhuis om met hem in gesprek
te gaan. Keek iemand ervan op'? De IND diende zelfs een
aanklacht in. [Je discussie hielp het dus niet. nee. Maar had
iemand de illusie dat mevrouw Verdonk zonder deze verge-
lijkingen wél geïnteresseerd was geweest in een gesprek? De

rol die ze nu speelde leek haar eigenlijk nog het beste van pas
te komen: de gekwetste, de onterecht besmeurde. de onschul-
dige. Rita Verdonk verdedigde haar mensen van de IND.
sprak van hun gekwetstheid door deze vuige aanval en hoe
zij naar eer en ge\\'eten hun werk deden. Ze sprak met meer
hart cn Liel dan je haar ooit hoorde spreken over asielzoekers.
liet is de heprocllle tactiek wanneer je wordt \'erguisd om je
harde beleid of je harde taal: zei r het slachtotTer uithangen.
Zo is zelfs Geert Wilders (die het beleid van Verdonk veel 'te
slap' vindt) een zielige man. Bedreigd om zijn werk. én gene-
geerd door de andere partijen. Na zijn glorieuze \/erkiezings.
winst. toen dl:zeltile avond nog alk andere partijen toegaven
niets te zien in een samenwerking met de partij van Wilders,
kon hij het verheugd uitroepen: het was weer zover; de poli-
tiek luisterde nict naar hcm cnn:.lar l.ijn kiezers, een schande!
Deze man die ons waarschuwde \"(Jllreen "tsunami van
islamisering', voor 'moslims die de Nederlandse samcnleving
zullen overspoelen en criminaliteit en overlast \'cnlOrzaken'.
is een van de tekenen dal de oude taboes zijn opgehevcn. En
een a:.lnzienlijkc groep mensen - zie de winst van Wilders'
'partij voor de \'fijheid' zict zijn kans schoon. Het mag weer
hardop gezegd worden: het ligt aan de moslims!
Die nieuwe vrijheid hebben we geruild voor een nieuw taboe.
Zo moest ik maar niet zeggen dal de hedendaagse retoriek
van bijvoorbeeld de heer Wilders, soms doet denken aan een
bepaalde retoriek die velen van ons sleehts uit de geschiede-
nisboeken kennen. Ik zou dus nooit de Duitse propagandumi-
nister Goehbcls aanhalen die zelfs in 1943 nog klaagde: "Het
is Imer gekomen in Europa dat we een gevaar geen gevaar
meer mogen noemen wanneer dit gevaar door de joden is
vcroorzaakt!" Zo'n vergelijking zou de discussie niet verder
helpen. het zou alleen een sdHikbecld oproepen en waarom
zouden wc dat nu willen doen? Voor je het weet demonise-
ren we iemand en durft nicmand meer te zeggen wat Geert
Wild<.:rsnu zegt. Zou dat 11 iet vrcselijk zijn'?
Op een markt in Noord-Limburg, \"(md een televisierepor.
ter een \Vilders-stemmer bercÎd om zijn stem toe te lichten.
Dapper klaagde hij in de camera over alle slechte kenmerken
van 'de huitcnlander'. Hij voelde zich door geen ellkeltaboe
belemmerd. Want, zei dl: man zeer eloquent: 'Ze zeggen dat
je buitenlanders niet mag discrimineren. maar dat mag dus
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'Met een pinpas had
ze het gevoel dat ze
geen geld uitgaf'

TEKSTEN FOTO'S: JOSEPHINE KRIKKE

Steeds meer mensen hebben moeite om hun administratie op orde te houden.

Drie organisaties, waaronder Humanitas, hebben daarom een gezamenlijk

steunpunt opgericht waarmee zij instellingen helpen bij het opzetten van hulp-

projecten. 'Post van soms wel een jaar oud lag ongeopend op tafel.'

Cliënt Joop met vriendin
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Joop (77) raakt niet uitgepraat over zijn
turbulente verleden. Over zijn verzets-
werkzaamheden in de Tweede Wereld-
oorlog cn de verschrikkingen die hij
locn zag. Over de tijd die hij als eerste
luitenant van de militaire politie in het
Koninklijk Nederlands Indië Leger
(KNIL) doorbracht en over zijn car.
rière en de vrouwen in zijn leven. Vier
jaar geleden raakt hij in een depressie.
Het was niet zijn eerste. "Ik heb een
oorlogstrauma," vertelt Joop. "Alle heT-
inneringen aan vroeger komen terug.
Maar dat wat in het heden gebeurt, raak
ik telkens kwijt. Ik kan geen cijfers
meer onthouden."
In die kast bewaarde Joop altijd keurig
zijn financiële administratie. "Toen ik
depressief werd, had ik daar geen zin
meer in." Rekeningen. bankafschriften
en aanmaningen legde hij ongeopend
op een stapel die steeds groter groeide.
Totdat in maart 2006 een hulpverlener
van het maatschappelijk werk hem
attendeerde op het project Thuisadmi-



Cliënt Joop met vrijwilligerCor Meijer

niSlra(ie van de alèleling Humanitas
in Purmerend. Sindsdien krijgt Joop
een (ot twee keer per \veek bezoek van
nijwi11 iger eOT \kijer. "Cor verdient
een pluim:' vindt Joop. \Vaar 1Il1op de
keukentafel een kleine stapel binnen-
komen post van de afgelopen week ligt.
was het voor de komst van /l.1cijereen
enorme puinhoop. "Post van soms wel
een jaar geleden lag hier ongeopend in
op tafeL" herinnert de nijwilliger zich.
Hij zocht alles uit. liet Joop rekeningen
ondertekcnen en maakte op de eompu-

ter een o\'erzicht van de inkomsten en
uitg;.l\'cn. Die werkt hij nu elke week
bij. Joops vriendin. die ergens anders
woont, kwam zo ook in contact met de
Thuisadministratie. Zij had, dacht ze.
problemen met cffectenlease van Dexia.
Vrijwilliger l\1cijer ontdekte echter dat
ze een overschot had en hij probeert dat
geld los te krijgen.

EEN ANDERE MENTALITEIT
Negentien vrijwilligers van de Thuis-
administratie in Purmerend helpen nu

ruim honderd mensen in de omgeving
met hun administratie. Dat is bijna een
verdubbeling in vergelijking met zes
jaar geleden, toen deze hulpdienst voor
de stad en de omgeving in hel leven
werd geroepen. Coördinator Johan
Oltmans Let zich er vanafhet begin
voor in. Hij schat dat 70 procent van de
cliënten op leeftijd is. "~Iaar bij jon.
geren kan het ook cen puinhoop zijn."
Oltmans stelt dat jongeren de afgelopen
decennia een andere mentaliteit hebben
onl\vikkcld. Ze geven vaak gemakkelijk
geld uit. ze kopen producten op afbeta-
ling via een catalogus zonder naar de
kleine lettertjes te kijken. "Ze vinden
dat ze recht hebben om spullen te ko-
pen," merkt Oltmans. "Ook als ze er hct
geld niet voor hebben." Bij veel ouderen
bestaat nog een ander probleem: binnen
hun relatie houdt \'aak de man de admi-
nistratie bij. Als hij komt te overlijden,
weet zijn echtgenote niet wat ze met de
administratie llan moel.
Daarnaast merken de medewerkers van
de Thuisadministratie dat het aantal
mensen met een pensioengat tocneemt.
Vooral bij allochtonen die een deel van
hun werkendc leven buiten Nederland
hebben gewoond en gewerkt. Zij heb.
ben vaak ook moeite met de taal en
kunnen daarom niet lezen dat ze in
aanmerking komen voor bijvoorbeeld
subsidies.
De vrijwilligers leren hun cliënten zo-
veel mogelijk bij, met als doel dat die

Waar blijft het geld?

Vrijwilligersvan diverse afdelingen van Humanitas bieden allan.
gere tijd hulp aan mensen om hun financiën thuis te ordenen.
Samen met net Nationaal Fonds Ouderenhulp en Stichting Het R.e.

Maagdenhuis neeft Humanitas nu het Landelijk Steunpunt Thuis-

administratie
in net leven geroepen, waarmee zij meer mensen hopen te berei-
ken die deze hulp nodig hebben. Het steunpunt begeleidt organi-
saties in het opzetten van een project Thuisadministratie.
Het Nationaal FondsOuderenhulp signaleert een toename van het
aantal ouderen die problemen hebben met het op orde houden
van hun administratie. Maar volgens voorlichter Gabriëlla Betton-
ville van het NIBUD,het
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting,

komen de problemen onder alle lagen van de bevolking voor.
"Jong of oud. met veel of weinig inkomen: de vraag naar hulp op
dit gebied neemt toe," constateert zij.
Een van de grootste oorzaken is dat het inkomen niet meer uit

éën potje komt, legt Bettonville uit. "Mensen moeten formulieren
invullen voor bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag en voor onder-
steuning van gemeenten," Daarnaast is er meer marktwerking.
wat bij sommigen voor onrust en onzekerheid zorgt. "Je kunt te-
genwoordig uit zoveel telefoonaanbieders en zorgverzekeringen
kiezen. Voor veel mensen is dat lastig bij te houden."
En dan is er ook nog de veranderende manier van betalen. "Vroe-
ger zat geld in de portemonnee en deed je je geldzaken bij de
bank. Nu zijn er creditcards en bankpasjes en vinden veel transac-
ties automatisch plaats. Daardoor zijn mensen minder op de hoog-
te van wat er op hun bankrekening wordt af- en bijgeschreven."
Het NIBUDis het afgelopen jaar op de grotere vraag naar hulp bij
de thuisadministratie ingesprongen met het pakket 'Waar blijft
het geld?'. D<ltbestaat uit een map waarin de financiën bijgehou-
den kunnen worden. Daarbij krijgen mensen ook de tip om regel-
matig een begroting te m<lken.Uit onderzoek van het NIBUDblijkt
d<ltweinig Nederlanders <lanfinanciële pl<lnningdoen. Zo maakt
een kwart van de huishoudens eens per jaar een begroting over de
verwachte inkomsten en uitgaven.

de HUMANISTI
6200611



hun administratie na enige tijd weer
zelf kunnen bijhouden. "Maar bij ou.
dere mensen gaat dat bijna niet meer,
zij blijven hulp nodig hebben,"zegt alt.
mans. Hij wcrkt veel samen met plaats-
vervangend coördinator Rob Machiels.
Beiden vinden het opmerkelijk hoe
gemakkelijk hun cliënten hun admini-
stratie op tafcllcggcn. Oltmans: "Ze
zijn vaak bang om die enveloppen open
te maken, dus ze zijn allang blij dat wij
dat doen." Maar hetzelfde vragen aan
een familielid ligt gevoeliger. "Yoor
hun familie schamen ze zich mecr dan
voor ons. Bovendien woont die vaak
niet in de buurt."

VERZWIJGEN UIT SCHAAMTE
Instanties zoals het RIAGG, de thuis-
zorg en het maatschappelijk werk ver-
wijzen regelmatig mensen met finan-
ciële problemen naar de Thuisadmini.
stratie. "Yoor dit soort ondersteuning is
in de reguliere hulpverlening vaak geen
geld," zegt Machiels hoofdschuddend.
Toch is het volgens hem belangrijk
om deze mensen de helpende hand te
bieden. Zowel om te voorkomen dat
ze in een schuldhulpverleningstraject
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terechtkomen, als wel om te zorgen dat
mensen niet opnieuw in dit traject be-
landen. "Yeel cliënten krijgen vanwege
hun enorme schulden een bewindvoer-
der toegewezen door de rechtbank. Zij
denken dal die hen wel helpt. Maar de
bewindvoerder moet er alleen maar op
toczien dat de schuldeisers hun geld
krijgen. Met de financiële situatie van
onze cliënten bemoeit hij ofzij zich
niet."
De mensen die hulp krijgen moeten wel
open kaart spelen, benadrukt Machiels.
"Yaak krijgen we bij het eerste bezoek
nog niet het hele verhaal te horen. Bij
het tweede en soms zelfs het derde ge-
sprek blijkt dan dat er nog meer schul.
den zijn. Die hebben ze uit schaamte
eerst verzwegen." De Thuisadmini.
stratie stelt dan ook als voorwaarde
dat er na de derde ontmoeting geen
'verrassingen' meer mogen zijn. Als
daarna nog blijkt dat de diënt nog meer
schulden heeft, stopt de vrijwilliger met
de hulp. Rob Machiels heeft een aantal
keren zijn hulp moeten staken. "Soms
willen ze niet luisteren naar mijn sug-
gesties om geld te besparen, of ze haken
zclfaf." En als ze geen hulp willen, dan

Vrijwilligers Rob Machiels (links) en Johan
Oltmans

houdt het op. "Ze zijn verantwoordelijk
voor hun eigen doen en laten."

OUDERS MET SLECHT VOORBEELD
Onlangs hielp Machiels een jong stel
• hij rond de 30, zij begin 20 jaar oud-
dat in financiële moeilijkheden ver-
keerde. "Zij had een gat in haar hand en
daardoor bedroeg haar schuld 10.000
euro. Toen ze trouwden in gemeen-
schap van goederen. werd hij daar
ook mee opgezadeld." De persoonlijke
lening die het slei daarbovenop af-
sloot voor de bruiloft, was al voor de
huwelijksdag opgesoupeerd. Machiels
ontdekte echter dat de man nog geld
van de belastingdienst kon terugkrijgen
en zo werd de schuld bijna helemaal
ingelost. "Ze verkochten hun huis met
veel overwaarde en nu wonen ze zonder
schulden ergens anders."
Twee keer per week kreeg de vrouw
geld uitgekeerd van de bewindvoerder,
zodat ze haar uitgavenpatroon goed kan
beheersen. Machiels vertelt dat ze er nu
een sport van maakt om uit de schulden
te blijven. Zeker nu het stel een baby
heeft.
Machiels vindt dat er in de opvoeding.
thuis en op school, meer aandacht moet
worden besteed aan geldzaken. "Yeel
cliënten hebben een slecht voorbeeld
gekregen van hun ouders, zo ook deze
vrouw. Wanneer ze betaalde met haar
pinpas, had ze niet hel gevoel dat ze
geld uitgaf. Dat bewustzijn moet men-
sen meer worden aangeleerd." Geregeld
merken de vrijwilligers dat hun cliënten
belangrijke documenten zoals bankaf.
schriften en notarisformulieren hebben
weggegooid.

Johan Oltmans en Rob Machiels zijn
ervan overtuigd dat hun werk zinvol is.
Maar gemeentes moeten dat nog gaan
inzien, vindt Machiels. "We krijgen
weinig geld, terwijl we heel veel ellen-
de voorkomen. Het budget zou omhoog
moeten, zodat we alle onkosten van
onze vrijwilligers, die vaak van een uit-
kering leven, ook kunnen vergoeden."



MAX PAM

SARTRE, -
WAT VAN HEM OVERBLIJFT

Het hcdt niet veel aandacht gekregen. maar dgcnlijk is
het een heel mooi bodje: .Jeun-Palll Sarf!'e - De BClluvoir,
I'rijheid en terreur van Frans de Haan. Jaren lang vertaalde
De Haan het werk van Sartre, waaronder het duistere L 'étre
ct Ie neun!. Daar beet Den liaan zijn tanden op stuk en aan-
vankelijk dacht hij dal het aan hem lag.

De Haan was 'in' Sart re.
Nu beeft hij een boekje geschreven over zijn filosofi-

sche held van weleer. Je zou ook kunnen zeggen dat hij een
boekje over hem heeft opengedaan. want Jcan-PulII Sarlre
- De lJeaul'uÎr. vrijheid en terreur is een regelrechte karak-
termoord. Van Sartrc"s filosofie blijft voor De Haan niet veel
meer ovcr. Van Sarlre"s integriteit blijft voor De Haan nog
veel minder over. Het enige dat van Sartre ovcrblijft, zijn wat
romans en toncelstukken.

Sart re heeft mooie dingen gezegd en gcschrevcn, maar
die zijn vooral literair. Op het eind van zijn leven wcrd hem
gevraagd waarom hij eigenlijk nog leefde.

"Om te roken," zci hij.
Erg mooi, en dat heeft hij tot zijn laatste snik gedaan.

'VOORAL MAAGDELIJKE JONGE MEISJES

GEBRUIKTE HIJ GRAAG'

Vooral politiek gezien was Sartre gecn knip voor zijn
ncus waard, vindt De Haan. Hij gedroeg zich als een held,
maar vooral wannecr de kust veilig was. Voor de Tweede
Wereldoorlog studecrde Sartre in Duitsland en werd daar
zwaar door Heidegger beïnvloed. Volgens De Haan ging hij
in Duitsland vooral om met Fransen, en leerde hij nauwelijks
Duits. Omdat ook zijn Engels erg gebrekkig \vas, kun je niet
zeggen dat Sartre echt een internationale kijk op de dingen
had. Zijn internationalisme betrof vooral hemzelf. Hoc keken
ze in het buitenland tegen hem aan - dát interesseerde Sartre.

In het bezette Parijs werden zijn toneelstukken gewoon
opgevoerd en van zijn poging om een intellectueel verzet
in het leven te roepen, kwam niets terecht. Toen hij wilde

vluchten naar bevrijd gebied, kreeg hij op de heuvels rond
Parijs de trappers van zijn fiets niet rond. Dus moesten hij
en Simone snel terugkeren. Zijn heroemd essay tegen het
antisemitisme publiceerde hij toen het ergste voor de joden al
achter de rug was. De liaan verdenkt Sartre er zelfs van dat
hij voor de oorlog licht antisemitische trekjes had.

'POLITIEK GEZIEN WAS SARTRE GEEN KNIP

VOOR ZIJN NEUS WAARD'

)\ia de oorlog stond Sartre aan de goede kant. wat de Al-
gerijnse Hijheidstrijd betrof: maar hij had totaal niet in de
gaten dat De GaulIe daarinjuist een belangrijke rol speelde.
Kritiekloos liep hij aehter het Sovjetcommunisme aan en,
anders dan Cam us, heeft hij lang geloofd dat daar een arbei-
dersparadijs werd gesticht. Zijn gellin me! het maoïsme was
zo mogelijk nog gênanter.

\laar het ergste vindt De Haan misschien nog wel
Sartre's relatie met het andere geslacht - met de !,e Dellxiè-
me sexe, om zijn levensgezellin Simone de Beauvoir Ic
citeren. Daarbij maakte Sartre rigoureus gebruik van zijn
beroemdheid. Vooral maagdelijke jonge meisjes gebruikte
hij graag, meestal in samenspraak met Simone. Soms lijkt
het ",,'Clof die twee een escortbureau runden, waarbij Simone
haar studenten 'doorgaf' aan Sarlrc. Later correspondeerden
ze dan gnuivend over hun verovering. Zelf hield Simone cr
trouwens allerlei lesbische contacten op na, waarover zij erg
geheimzinnig deed, hoewel ze naar buiten toe juist transpa-
rantie predikte. Ik geloof dat De Haan after afl nog een gro-
tere hekel heeft aan Simone de Beauvoir dan aan Sartre.

De af\.eer van De Haan wordt niet ingegeven door
preutsheid, maar door de hypocrisie van de twee. Via De
Beauvoir zijn talloze vrouv,'en tot het feminisme gekomen.
terwijl zij in haar eigen leven andere vrouwen juist atnan-
kelijk van Sartre wilde maken. Als Sartre klaar met was de
meisjes. stapte hij het bed uit en ging hij marxistische tek-
sten schrijven.
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CHINA
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CHINA'S WELVAART MONDJESMAAT BEREIKBAAR

TEKST EN FOTO'S QUERIJN CHORUS

Zoektocht
naar een beter leven

De Chinese economie behoort al jaren

tot de snelst groeiende van de wereld.

De hele wereld merkt dat, maar wat

betekent het voor de mensen in China

zelf? Delen zij in de wassende welvaart,

of is die voorbehouden aan een beperk-

te groep nieuwe rijken?

Ecn weck na haar m::hllknde verjaardag w'erd Xiao Yang
vcrkochlllan een arme boer uit de provincie Guangxi. Ze
zou mei hem trouwen. kinderen krijgen - het liefst een zoon
- en zo ecn gezin en toekomst verzekeren voor de al ouder
wordende man. Enkele duizenden yuan kostte ze, ecn paar
honderd euro. Onder het voorwendsel vun ecn goed betaalde
b<lall in de stad werd ze van haar thuis op het plattdand weg-
gevoerd, zoals zo velen voor hllur, niel wetende dat ze I\ooit
meer betaald werk zou \'crrichlcn in haar leven. Dat was de
laatste keer dat haar vriendin Ah Fei haar zag.
TOl zeven jaar later. Beide meisjes k\vamen uit hetzelfde
dorp in het noorden van Guangxi en hadden hetzeIllIe per-
spectief: óf in het dorp hlijven, en een leven lang in dienst
van hun familie, en later die van hun echtgenoot. op het land
en in huis werken: ófmet de eerste de beste gelegenheid naar
de stad vertrekken, om daar zo goed en zo kwaad als hel
ging wal geld te verdienen en een eigen leven op te bouwen.
Toen zij elkaar weer terugzagen in het dorp was Xiao Yang
getrouwd en had een zoon en een dochter, van een man die
zij niet had gekozen. Haar vriendin Ah Fei was inmiddels
eigenares van een aantal kapperszaken in de dichtstbijzijnde
stad. Liuzhou. Ze was rijk en kwam in een Buiek met chauf-
feur haar familic bezoeken, de kofferbak volgeladen met
televisies. een koelkast, en kleren als geschenken.

Foto; Dorp in het noorden van Guangxi.

LEEGLOOP PLATIELAND
Ah Fei was hiermee een uitzondering. en een \.oorbeeld voor
de andere jongeren van het platteland. Elk dorp in China
kent zo wcl zijn eigen succesverhaal, en de gevolgen zijn
vaak ernstig. Vitale mensen in de kracht \'an hun leven, tus-
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sen achttien en veertig jaar oud. ontbreken op het platteland.
Zij trekken £'lllllaSSC naar de stad. op Loek naar goud. [Je
meesten zullen het nooit vinden. [Je recente economische
opkomst en de enorme kloof tussen rijk en arm die dit tot ge-
volg heeft gehad. hebben geleid tot een sterk moreel verv,,!.
of een \.erll'OlIlI'enscrisis. zoals James Kynge het in zijn bock
'China 7et de wereld op z'n kop' toepasselijk noemt. Hd me.
rendeel van deze 'goudzoekers' is bereid erg ver te gaan in
de zoektocht naareell beter leven. en de Chinezen in de stad
maken daar gretig gebruik van,

'AAN HET WELZIJN VAN MEISJES WORDT

VANOUDS MINDER AANDACHT BESTEED'

De meest extreme wijze waarop dit gebeurt overkwam Xiao
Yang. toen zij het slachtoffer \\erd van de lucratieve mensen.
handel in China. ~kisjes zijn eerder geneigd om hun thuis
op het plalleland te verlatcn. omdat cr van oudsher minder

Foto: Reparatie van een 'Gucci'-tas op straat in Pingyao, Shanxi.

aandacht wordt besteed aan hun welzijn dan aan dat van de
jongens. In de samenleving op het plaudand worden meisjes
ded van de familie van de schoonouders op het moment dat
lij trouwen. Daarom wordt cr doorgaands minder in dochters
geïnvestcerd. Dit heeft lOt gevolg dat veel mannen op het
platteland geen partner kunnen vinden. Geen HOUW bete-
kent geen kinderen. en wnder kinderen ben je in Chinaje
toekomst niet zeker. Dat noopt sommigen van hen ertoe een
vrouw te 'kopen'. en het ontbreekt China nid aan ambitieu-
zen die daarin willen bemiddelen. voor een grote som geld.

GEEN PARADIJS
liet grootste deel van de jongeren belandt echter in één van
de vele kleine ondernemingen die de Chinese steden rijk
zijn. Zij worden obers en bedienden, kappers, kledingver-
kopers. ofin het ergste geval komen de meisjes terecht in de
prostitutie. De kleine zelfstandigen die dezc winkeltjes en
werkplaatsen beheren bieden de stroom werknemers van het
platteland gretig een plaatsje in hun onderneming aan, cn
twijfelen cr ook niet over hun het absolute minimum te bie-
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den. De gemiddelde beloning voor deze banen ligt tussen de
300 en de 600 yuan, 30 tot 60 euro per maand, vaak afhan-
kelijk van hoeveel klanten je krijgt of hoeveel producten je
verkoopt. AI deze jongeren word..:n g..:huisvest in slaapzalen
van de eigenaar, of als die niet voorhanden zijn slapen ze op
banken en stoelen die na het sluiten van de zaak bij elkaar
geschoven worden. Vaak moeten ze hier ook nog apart voor
betalen, en worden ze geconfronteerd met zaken als het be-
talen van borg, aanschaffen van werkkleding, en een eerste
onbetaalde maand. Dit zijn maatregelen die de meeste werk-
gevers hanteren om zo'n goedkope arbeidskracht voorgoed

Foto's: Atelier voor houtbewerking in Liuzhou, Guangxi.

Fietsen repareren op straat in Beijing.
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aan zich te binden. De Chinezen van het platteland hebben
weinig kans op een betere baan, en dat besefTen de stadschi-
nezen maar al te goed. Er wordt een strak regime aangehou-
den met zware straffen op falen en te laat komen. Enkele
minuten te laat op het werk verschijnen betekent vaak een
complete dag ingehouden salaris, en mocht zo'n baan uitein-
delijk niet bevallen, dan is er maar weinig wat de werkne-
mers kunnen doen. Van vakbonden is in China sowieso geen
sprake, en een andere baan zoeken lost weinig op, het zal
namelijk niet anders zijn, met als enige verschil het opniell\v
betalen van de borg. Wat kunnen deze Chinezen dan doen
om hun arbeidspositie te verbeteren? Bitter weinig.
Om het de armere bevolkingsgroepen wat makkelijker te
maken heeft de Chinese overheid bepaald dat werknemers
met een maandelijks inkomen van onder de 1600 yuan geen
percentage daarvan als belasting afte hoeven staan. Een
aardig gebaar, maar het heeft wel tot gevolg dat de over-
heid vervolgens niet meer in het bijzonder is geïnteresseerd
in de registratie van deze banen. Zonder die registratie kan
een v,'erkgever nemen en geven naar eigen inzicht. Waar er
wel een officieel minimumloon van toepassing is, wordt dit
voorschrift vaak niet opgevolgd, omdat het toch niet bekend
is wie welk werk verricht, en hoeveel uren worden gemaakt.

'ALS JE GEEN GUNSTEN

TE VERLENEN HEBT,

ZUL JE ER OOK GEEN KRIJGEN'

Het gebrek aan banenregistratie leidt ook tot een uitzichtloze
arbeidspositie voor de arme jongeren die dit werk verrÎch-
ten, aangezien er van bovenaf geen enkele druk kan worden
uitgeoefend op de werkgevers om omstandigheden te verbe-
teren.

NETWERKEN OP Z'N CHINEES
Ah Fei begon als zovelcn bij een klein kapperszaakje in een
buitenwijk van de stad. Ze had geen enkele ervaring behalve
op het land, dus ze moest on rhejob getraind worden en
dat kostte haar de eerste twee maanden aan salaris. Daarna
verdiende ze een minimum van 300 yuan per maand, met
toelages tot 600 atbankelijk van hoeveel klanten ze had be-
handeld. Daarvan werd echter 100 yuan ingehouden voor het
verblijf op de slaapzaal. Samen met al haar collega's werkte
ze van openingstijd om negen uur 's ochtends tot sluiting 's
avonds na tienen. 's Middags moesten ze op eigen kosten
iemand naar de markt sturen om groenten, vlees, en rijst te
halen, wat ze vervolgens ter plaatse klaar maakten en aten.
Dit alles speelde zich afin de jaren na 2003, het jaar dat door
Kynge genoemd wordt als het punt \vaarop de Chinese eco.
nomie echt losbarstte. Dit bracht in de steden een aanzienlijk
aantal mensen tot relatieve, nieuw verkregen rijkdom, en dat
geld moest besteed worden. Veel winkels en restaurants be-



gonnen zich te richten op dat nieuwe marktsegment. Zelfs de
goedkoopste werden duurder, en ook een knipbeurt bij Ah
Fei steeg in prijs. Taxi's en bussen werden duurder vanwege
de stijgende olieprijzen, maar Ah Fei verdiende geen cent
extrll. Had ze een geregistreerde baan gehad, dan zou haar
salaris naar boven zijn bijgesteld bij wijze van inHatiecorree.
tie, en dan had ze misschien ook nog wat meegekregen Vlln
de recent ingevoerde vijlaallgse werk\veek. Hoewel deze of-
ficieel bestaat is het alleen van toepassing op de bclllstingbe-
talende werknemers, ofwel de mensen met een opleiding en
een gerespecteerde sociale positie. Een van de grote voorde-
len van het succesvol afronden van een opleiding in China.
is datje grote kans maakt op een belastingsheffing over je
uiteindelijke salaris.

'TE LAAT OP JE WERK

KOST JE EEN DAG SALARIS'

Hoe is Ah Fei dan toch haar ongelukkige positie ontstegen'?
Dat heeft ze te danken gehad aan wat in China het systeem
van guan xi heet. Losjes is dit te vergelijken met \vat wij
onder nf;'/lI'erken vcrstalln, behalve dan dal het vcel dieper
galll en compleet is geïntegreerd in de samenleving. guan xi

Inkomen in China
Hoewel China tegenwoordig als een van de grootste eco-

nomieën ter wereld geldt, zit het bruto nationaal produ(t

per hoofd van de bevolking nog altijd in de lage midden-

klasse, Met ongeveer oE: 5,150 (53,280 CNV. 2005) staat het

op de ranglijst net boven Suriname en Venezuela, maar

onder landen als Colombia, Algerije, en Wit-Rusland. Het
wereldwijd gemiddelde is oE: 7,230. Het elfde vijfjarenplan,

nog geen jaar geleden opgesteld en goedgekeurd, voor-

ziet een toename van 4S procent van het huidige BNP tot
en met 2010. Stel dat dit per(entage ook daadwerkelijk

wordt behaald, zonder de bevolkingsgroei in die tijd mee

te rekenen, dan betekent dit voor China in 2010 dus maxi-
maal een 88e positie in de wereldranglijst, op het niveau

van Mexico en Botswana, nauwelijks boven het wereld-

wijde gemiddelde.

Voorlopig vallen dan ook meer dan 150 miljoen Chinezen

onder de internationale armoedegrens. Daarbij komt, dat

het dagelijks leven in China in de afgelopen jaren een stuk

duurder is geworden. De gemiddelde werkeloosheid in het
land wordt geschat op minimaal 20 pro(ent. Honderd tot

honderdvijftig miljoen Chinezen zijn voortdurend op zoek

naar werk, trekken vaak van stad tot stad, en vinden vaak

sle(hts tijdelijk, of alleen parttime werk. Cijfers die niet
altijd lijken te rijmen met de dagelijkse berkhtgeving over

China,

bestaat op een quid pro quo basis: wie van iemand een gunst
vraagt, staat vervolgens bij diegene in hel krijt. Op een later
moment zal die persoon beroep doen op zijn begunstigde,
en zo bouwt men het netwerk op. Voor mensen als Ah Fei
betekent het een kleine kans uit het haar toebedeelde leven.
Handig paste ze elke middag op de kinderen van de baas. en
het duurde niet lang voordat ze aan het hoofd van een van
zijn vestigingen stond. Zo betalen de Chinezen elkaar voor
gedllne gunsten af

Maar Ah Fei had geluk. Alsje geen gunsten te verlenen hebt.
zul je er ook maar moeilijk krijgen. Alleen zij die zich waar-
lijk weten te onderscheiden en slim Je juiste mensen uitzoe-
ken om zich figuurlijk aan hun voeten te werpen, kunnen via
de weg van gllan xi de armoede ontstijgen.

liet gebrek aan vitale arbeidskracht op het platteland, de
storm op de ongeschoolde banen in de stad, en de uitzicht-
loosheid van alle betrokkenen zijn slechts enkele van de
sociale problemen die op dit moment in China spelen. Inspi-
rerende cijfers en ambitieuze voorspellingen op economisch
gebied doen \'eel mensen vergeten wat aan deze groei voor-
waardelijk is: de ruggengraat van elke economie, namelijk
de arbeidspopulatie. Hoewel de situatie voor velen is vcrbe.
terd en de toegenomen \velvaart langzaam ook tot de armere
bevolkingsgroepen doorsijpelt, is er voor de gev.'one man in
China nog een lange weg te gaan.

Qllerijll Chol'us (21) wrbleefvall.l'eplember 2003 rol al/glls-
lus 2004 en van januari 2006 tOl augustus 2006 in China en
werkte o.a. mee aan het VPRO-rudioprogramma Wereldnet.
Hij spreekt ~'loeiend Chinees (Mandarijn).

Foto: Werk in de rijstvelden, Yangshuo, Guangxi.
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VRIJDENKER VAN HET JAAR

'De neutraliteit
ondergraven'

Dames en heren,
Hel is voor onze parlementaire demo-
cratÎe buitengewoon verontrustend. dat
de toch als fatsoenlijk bekendstaande
VVD uit overwegingen van louter
machtspolitiek nalaat om enkele leden
in haar bestand te Verdonkeremanen.
Het Îs fijn om dit hier tegen zoveel
mensen Iegelijk te kunnen zeggen.
Ik ga cr niet verder op in want ook ti

houdt vast van ccn einde dat in zicht is.
Mijn betoog bestaat uÎt drie delen.

Ik begin met enkele herinneringen uit
mijn jeugd en jongelingsjaren. daarna
zal ik de begrippen ijdelheid en solis-
me aan de orde stellen en ik sluit armet
wal ik graag gezegd wil hébben.

Mijn eerste herinnering is een
geleende herinnering. Mijn moeder
vertelde mij eens dat in de zomer van
1958, ik was toen zes jaar oud, de
vraag naar het bestaan van God zich
voor de eerste keer aan mij voordeed.
Hij kwam op een Duitse snehveg in

mij op, halverwege onze terugreis naar
Amsterdam, nadat we met het hele
gezin een heerlijke vakantie in Italië
hadden doorgebracht. 'Bestaat God
eigenlijk?' vroeg ik. Mijn moeder anl-
woordde: 'Wij denken van niet.'

U hoort twee dingen goed: ze zei
niet 'ik' maar 'wij denken van niet',
en ook \vas het niet iets wat wij 'niet
geloofden' maar wat wij 'niet dachten'.
Dit subtiele onderscheid ontging mij
vooralsnog maar dat 'wij' moet mij
een veilig gevoel hebben gegeven want
ik antv,'oordde ernstig: 'Als hij bestaat
is hij stom als hij niet komt want cr
staan zoveel mooie huizen op hem te
wachten!' U begrijpt: we hadden van
Italië niet alleen het strand en de zee
gezien maar ook veel kerken bezocht
en ik had begrepen dat elke kerk 'het
huis van God' was, plus dat je daar als
mens wel naar binnen kon maar er niet
zelf mocht wonen.

Twee andere herinneringen be-
helzen mijn eerste kennismaking met
mensen, voor wie religie als leidraad
van wezenlijk belang was, en van wie
ik tot mijn grole genoegen kan zeggen
dal zij mij daar op gecn enkele wijze
last mee hebben bezorgd. Voordat hij
naar Amsterdam-Zuid verhuisde en
uit mijn zicht verdween, was Wouter
Schopman in de eerste twee klassen
van de lagere school mijn beste vriend~
je. Omdat mijn \"Oomaamgenoot aanleg
voor astma had, kwam ik na schooltijd
vaker bij hem thuis spelen dan hij bij
mij. Hel was, met Italië nog in mijn
hoofdje, bij de familie Schopman dat
ik in december 1958 voor het eerst een
rijke kerststal en een fraai opgetuigde
kerstboom zag. \Vij hadden die nooit en
dat speet mij.

Dat wij geen kerstboom hadden,
begreep ik nog wel, omdat er voor mijn
geboorte eens een in de fik gevlogen
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WOUTER VAN aaRSCHOT

Jan onze staat wordt
\~as. Die was dan wel tijdig geblust
maar nlijn moeder had hd sindsdien
vertikt nogmaals doodsangsten uit te
staan. Gelukkig werd later een elektri-
sche kaarsjes-sct gekocht en kecrde de
kerstboom terug. \laar een kerststal
dan'! "Daar doen wij niet aan', ant-
woordde mijn moeder dcsgc\'magd. en
met dil bltjkbaar principiële "nee' moest
ik het doen.

Omdat ik tussen de middag ook
wel eens bij mijn vriendje overbleef.
maakte ik kennis met het ritueel van
bidden voor hel ckn. Hiervoor had mijn
moeder mij een gedragscode gegeven.
onder 100:vocging \'an één van de mij
voorgehouden 'Van Oorschot-gcboden'.
Hocvéél geboden mijn ouders erop na-
hielden heb ik eigenlijk nooit geweten
maar aan tien of meer 7ulkn zij geen
behoefte hebben gehad - en ziet II eens
wat cr een fatsoenlijke meneer uit mij is
gegroeid ...

De gedragscode kwam erop neer dal
ik tijdens het gebed eenvoudig moest
stilzitten, zwijgen en wachten tot de
familie met bidden gereed was. en dan
ook 'smakelijk eten' zeggen. liet gebod
behelsde dat ik op mijn donder zou
krijgen als Îk mij niet aan de code hield.
En zoals het een écht. om niet te zeggen
fundamentalistisch gebod betaamt, wist
ik dat al v'oordat het mij geworden was
want zonder dllt wij het daar v'an tevo-
ren over hadden kunnen hebben, ge-
droeg ik mij al zo. de eerste keer dat ik
bij de familie Schopman aan tafel nt.
Gut. ik was natuurlijk niets meer dan
een keurig blank middenstandersjochie
in die verwachtingsvolle jaren vijftig in
herrijzend Nederland!

I"\ukwam omstreeks diczel!äe tijd
bij ons thuis een dag per maand em
wat oudere vrouw die ik 'juffie Wij-
nen' noemde, en die tegen betaling het
verval v'all onze kleding met naald en
draad te lijf ging. Tussen de middag at
zij een boterhammetje mee maar ook

zij bad v'oor het eten en dan wlu;htten
mijn vader, moeder, broer en ik keurig
tot lij daarmee klaar was. Omdat ik
haar graag mocht en intussen bij mijn
vriendje thuis had geleerd hoe bidden
in zijn werk ging, bad ik met haar mee,
terwijl ik tussen mijn wimpers door
goed oplette wanneer zij klaar was. Het
:tal injanuari of februari 1959 geweest
lijn, dus vrij kort na mijn kennisma-
king met de kerststal, dat het mijn acht
jaar oudere broer Guido opviel dat ik
niel langer met juffie Wijnen meebad

'ALLEEN BOEREN EN DIEREN

ZIJN KATHOLIEK'

en hij v'roeg mij waarom. \-lijn ernstige
antwoord luidde: 'Ach joh, alleen boe-
ren en dieren zijn katholiek."

Dit leidde tot een algemene schater-
lach, behalve bij juffie Wijnen. Dat wil
zeggen: "ij lachte ook wel. maar stil en
met een vergevingsgezinde blik op mij
gericht. Tenminste een reden hiervoor,
zo vernam ik pas v'eellater, was dat
juffie \Vijnen niet katholiek doch pro-
testant was.

Een denk herinnering betreft het
najaar v'an 1965. Mijn heste vriend
toen was Paul Verhorst, die naar het
scheen van joodse at1:.0Tnstwas. Ik zeg
'scheen' omdat hij het me vveliswaar ge-
zegd had maar bij hem thuis niets mij in
het hijz<lnder opviel waaruit dit bleek.
,\-laar op zeker moment kreeg Paul na
schooltijd minder tijd om samen door te
brengen omdat hij zich moest voorbe-
reiden op lijn bar-mit7\'ah. Pas toen ik
daarbij aanwezig was, begreep ik waar
hij al die tijd mee bezig was geweest.
Van het ritueel snapte ik niet meer
dan dat hij 'officieel groot' geworden
was. maar mijn bewondering voor al
het moeilijks dat hij moelie loos kon
reciteren en zingen was groot. Vooml

zijn serieuze zingen, wat ik hem nog
nooit had horen doen, ontroerde mij
hev'ig. Daags daarna echter verz:uehtte
raul hoe blij hij was dat hij dit achter
de rug had en nadien scheen hij weer
even weinig joods te zijn als eerst: het
is nooit een onderwerp van gesprek tus-
sen ons geweest.

TOl zover mijn jeugdherinneringen
aan bijzonder aardige, niet opdringerige
gelovigen: voor zover mijn jeugd al een
paradijs was, heeft hun lev'ensbesehou-
wing daar tenminste niets aan verpest.
Nee, daarvoor moest ik wachten op
mijn studententijd.

In hel begin van de jaren zeventig
studeerde ik op hogeschool niveau - u
kunt daarov'er lezen, onder veel meer,
in mijn warmbloedige vertelling 'Ver-
kleed als l11el1s',De door mijn ouders in
mij geplante radar voor levensbeschou-
welijke onverdraagzaamheid sloeg toen
voor de eerste keer alarm en stofte een
ander Van Oorsehot-gebod af. Ik kreeg
daar te maken met lieden die niet in
een scheppingsverhaal gc1oofäen. ma<lr
wel degelijk in de maakbaarheid v'an de
grotemensenheilstaat. Dat komt zoals u
weet feitelijk op hetzelfde neer, behalve
dat de wereld dan nÎet met een paradijs
begonnen is doeh daarmee eindigt.

Maar zeg nu zelf: een wereld die
daarmee eindigt, is nog grotere onzin:
daar hebben mensen nóg minder aan
dan een die ermee begonnen is want
dan hebben 7e tenmÎnste iets gc1uid.
Enfin u herinnert zich die glorierijke ja4

ren nog weL toen vele \"ogels af en aan
hipten op de duiventil die als ;-.lieuw
Links bekendstond. Zij werden daar
met open armen ontvangen door oude
\"ogc1rotten, die hen onderwezen in de
'methodiek v'an de klassenstrijd', Meen-
den de jonkies genoeg te hebben bijge-
tankt, dan vlogen zij weer uit omdat zij
vóór alles natuurlijk "vrije mensen' wa-
ren, die het als hun opdracht zagen om
hun blijde boodschap op grote schaal te
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I
ChJrles Huppens
De macht van Eros

!'law Symposiulll

verspreiden. Wat Jan weer hard nodig
was als tegenwicht voor het militair-in-
dustriële complex. TOl hun 'steun ende
betrouwen' vereerden zij I\farx. Lcnin,
Trolski. Mao, Ho Tsji Minh en vooral
ebc Gucvara ats heiligen mei wier
beeltenis zij. als in een iconenprocessie
maar dan in miljocnvoud, hel straat-
beeld vulden op T-shirts. petjes. shawls.
vlaggen, posters en speldjes. Dat Nieuw
Links was kortom niet meer dan een
eufemisme voor slecht bestudeerde en
bijgcvnlg nog slechter begrepen mo-
derne varianten van het marxismc-leni-
nl sme- marcu Sla nisme.

Nu was ik door mijn komaf geïm-
pregneerd tegen deze/il!!'()lIt. dus op
mij persoonlijk kreeg hij geen vat ik
kon de nieuwe gelovigen panij geven
en dilt was maar goed ook. want het
spande erom of zij kregen het in mijn
opkiding voor het zeggen. Dit is niet
overdreven want hun in••..loed reikte
destijds vcr: zelfs die brave revisionis.
tisehe Partij van de Arbeid had toen. in
de persoon van len van den Heuvel. een
voorzitster die de Berlijnse Muur een
'historische noodzakelijkheid' noemde,
een rechtstreeks aan het rode evangelie
ontleende term. En daar bleef het niet
bij: begrippen als 'comité', 'repressieve
tolerantie', 'het internationale olieka-
pitaa!' en vnoral 'solidariteit' vlogen je
om de oren met een frequentie waar je
tureluurs van werd. J\.1etdeze mensen in
mijn jmlrgroep bleek studeren dan nok
snel onmogelijk. Aan die pseudo-intel-
lectude religieuzen viden twee dingen
op. Ten eerste spraken zij állemaal met
de grootst denkbare minachting over
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mensen zmlls 1ll ijn jeugdvrienden. voor
wie het gcloofin een scheppingsverhaal
en daarbij horende leefregels iets van-
zelfsprekends was, of tenminste was
geweest.

Ten tweede, en dat was nog ergerlij-
ker. bdeden zij hun eigen geloof. waar-
in niet langer het Opperwezen maar
alleen nog de Mens met een hootèlictter
werd geschreven. met een tenen krom-
mend en agressief fanatisme. Met
uitzondcring van het facultatief gedo-
ceerde yoga. waar zij wegbleven omdal
dil 'geïmporteerde bourgeoisflauwekul'
was, saboteerden zij consequent alle
kssen met orde\oorstdlen om ook on/e
andere 'bourgeois'-Iesstof in marxis-
tisch-leninistische richting bij te sturen.

Verzet was dus noodzakelijk en nu
kwam mij dat andere Van Oorschot-
gebod van pas, namelijk: wees pacifist
zolang de gelovigen je niets in de wcg
leggen maar ded een eerste klap uit
wanneer zij dit wél doen. Anders ge-
zegd: pacifisme is alleen een optie voor
wie zich die luxe kan veroorloven en
dat kan alleen op basis van - desnoods
militaire - o\'ermacht.

Gevechten bleven weliswaar uit.
maar tot mijn geluk zaten in mijn jaar-
grocp nóg t\vee jongens die het vcr.
domden om de handdoek in de ring te
gooien. Integendeel. onder invloed van
steeds grotere joints, die wij al debat-
terend lustig draaidcn en oprookten.
kraaiden ook wijzelf veel onzin uit. Tot
onze vcrdediging houd ik tot vandaag
niettemin \"01dat onze doping slecds
wenselijker werd om de marxistische
prietpraat onder een nóg heftigcr 'fall-

out' te kunnen bedelven. En omdat ,",,'ij
tcgen de hippies aanhingen, doorspck-
ten wij onze legcn-obstructie met veel
'Iiefde-weet-je-nog-wel-vogel'. Dat was
géén onzin natuurlijk maar wél nutte-
loos als je eenmaal in gevecht bcnt. Dat
mocht echter de pret niet drukken en
wij zongen het Bob Dylan dan ook van
harte na: 'Evcrybody must get stoned!'

Ten slotte kregcn we het voor me-
kaar dat de grijze middcnmootstuden.
ten, die toch echt alken maar naar die
opleiding waren gekomen om serieus
een vak te leren. onze kant kozcn.
Daarmce was het pleit gewonnen want
wie de middengroepen niet méé heeft.
die kan zijn plannen wel vergeten, ten-
zij hij mct een gewapende revolutic de
politiestaat kan afdwingen.

Ziedaar in grove lijnen de atmosfeer
waarin mijn denken over Gods hei ls-
plan en de mensenhcilstaat zijn beslag
kreeg.

IJDELHEID EN SOLISME
Wanneer iemand op een onverwacht
moment lof toegezwaaid wordt. dan
kan hij proberen zich klein te maken
en schielijk te verdwijnen. Wie echter
lang tevoren, zoals ik. de uitnodiging
aan .....aardt om zich in het openbaar
een pluim op de hoed te laten zetten.
treedl op hetlllomelll suprême \'oor
een voetlicht dat de aanwezigen in de
cerste plaats zijn ijdelheid toont. Nu ik
mij dan ook de openbare pluim .....an 'De
Vrije Gedachte' heb laten opspelden,
weet ik mij moreel gehouden mijn best
te doen om mijn ijdelheid tenminsle
tc verantwoorden. En hel eerste wat



ik dacht •.••.as: 'Verdien ik het eigenlijk
wel. dit bewijs van goed vrijdenkerij
gedrag?'

U kent ongetwijldd het bon-mot:
'Gocde schrijvcrs worden door iedereen
bev,'onderd, behalve door hun fumilie:
Fcitelijk lOU u dus uan mijn zoons of
medewerkers op de uitgeverij moeten
vragen ofik in hel dagelijks leyen wel
lo'n vrijdenker ben. Door omstan-
digheden buiten hun macht kunt u dit
echter ntllllet doen, en uiteraard zal ik
álles doen wat in mijn vermogen ligt
om Ic voorkomcn dat u dit later wél
kUl1ldoen.

Wat is dat trouwens voor iemand:
een 'vrijdenker"? Het klinkt misschien
nt'crnd maar (lok d<lar ging ik pas over
n<ldcnken toen mij tot mijn verrassing
telefonisch werd aangekondigd dat ik er
ecn bleck Ic zijn. Een Nederl<lndse repu-
blikein die een koninklijke onderschei-
ding aarl\':tardt. verliest zijn geloofwa<lr-
digheid. dat is makkelijk, maar hoe zit
dat mei de vrijdenkerij'! Zou een vrij-
denker niet juist iemand moeten zijn die
inlijving bij de vrijdenkers principieel
afwijst? Door dit toe te staan encanail-
leert hij ZIch immers met groepsdenken
en dat is met waarachtig nijdenker-
schap natuurlijk in tegenspraak. U zou
kunnen zeggen: 'Het ware nijdenker-
schap besta:Hniet, zomin als het ware
geloof: dus maak je niet druk.'

Maar zo makkelijk komen wij niet
van elk<lar af: het ultieme doel van uw
vereniging kan immers niet zijn dat ik
mij slechts in ijdelheid wentel. ~Iij is
dan ook \'riendclijk,ja haast terloops
gesuggereerd dat ik in het openbaar op
de laudatio kon reageren. als ik daar
tenminste zin in had.

Wat nu'! Ik \'ermoed dat van de
laureaat tenminste iets verwacht wordt.
D<ladwerkelijk lid worden van [Je Vrije
Gedachte bijvoorbeeld. iets wat hij de
facto al is doch blijkbaar nog niet wéél.
dus weet je wal. we peperen hem dat
eens goed in door hem uit te roepen tot
'nijdenker van hetjaar'! En \'Crdomt
hij het dan om alsnog lid te worden. Jan
is het wel LO aardig wanneer hij op zijn
beurt iets uitspreekt. een heilwens voor
onLe vereniging bij\'Oorhec!d, of op zijn
minst d<lntoch een opbeurend. God
noch autoriteit vrezend woord.

U merkt het al. met het einde in
zicht is er spmke van enig oponthoud.

\Vc!nu. voor het aanvaarden van de
mij toebedachte pluim kon ik maar één
reden bedenken die mogelijk op een
verwantschap tusscn De Vrije Gedachte
en mijzelf wijst.

Deze is dat ik d.:nk \'oor LO\'Cfmijn
verstand me daartoe in staut stelt en
tegelijk in niet êén levensbeschouwing
'geloof', zelfs niet in de vrijdenkerij.
lIier zult u het mee moeten doen: ik
blijfsolo, Het enige namelijk waar ik
soms in 'geloof' zijn mensen die ik
persoonlijk bijzonder goed ken en die
ik bijzonder aardig vind. De oorsprong
van dit geloof ligt. vennoeu ik. deels
in mijn genen: ik ben, als mijn moeder,
vlot in de omgang en heel wel in staat
veel mensen aardig te vinden maar als
het erop a<lnkomt vertrouw ik er hooguit
enkele tientallen. maar juist met hén zal
ik hij \'Oorkeur niet ergcns lid van zijn.

'STAATSSTEUN VOOR

ONDERWIJS OP RELIGIEUZE

GRONDSLAG DIENT TE

WORDEN AFGEBOUWD'

Voor het andcre deel ligt de oor-
sprong - ik zinspeelde hier al op - in
mijn opvoeding. DeLe komt, ontdaan
van alle fratsen. erop neer dat ik mij
het beste thuis \,(lel bij mensen die, net
als ik. aanvaarden dat de ultieme kos-
mologische en menselijke Lijns\'ragen
nooit kunnen worden beantwoord. en
dat zelfs in momenten van de grootste
nood het 'gelovcn' in een goddelijke
schcpping of de maakbaarheid van een
heilstaat hienoor g.:.:n alternatief is.

l-kt is mede hierom dat ik. uit on-
\fede met de omschrijving 'atheïst'.
voor ll1 ijzdf Io.:nslotte ben uitgekomen
op de begrippen '<Iceidentalist' en 'ac-
eidellluiisme'. De/e neologismen staan
voor de beredeneerde overtuiging dat
het ontstaan van leven waar dan (Jok op
louter tocval herust. Wanneer ik in het
vervolg dan ook deze termen gebrlllk.
gelieve u hiervoor desgewenst 'atheïst'
en 'atheïsme' in te vullen. Tot Lover

mijn persoonlijke verantwoorJing om
hier vandaag Ic kunnen staan.

JANUSKOP
Ik had en heb evenwel ook een meer
algemene reden: het biedt me de kans in
het open haar mijn verontrusting uit te
spreken over een ontwikkeling in onLe
samenleving die mij absoluut niet zint.
Ik vind namelijk dat de neutraliteit van
onz.e staat. die ik koester. ondergravcn
wordt, enerzijds door mensen die ik
vrees. anderzijds door mensen die dat
toelaten.

Voor I,over er zoiets als 'maatschap.
pelijk geluk' bestaal, heb ik mand dat
ik deel uitmaak van ecn zelfbewuste
s<lmenle\'ing waarin kerk en staat en
de drie machten van elkaar gescheiden
zijn. Om zover te kunnen komen is vol~
gens mij. met wellicht als enige uitmn-
dering hierop de Verenigde Staten, door
burgers de ultieme politieke prijs be-
taald: Lij gaven hun privé-wapens op en
stonden toe dat de staat het monopolie
op de ge\vapende macht vcrwierf De
énige reden \va<lrom dc burgers hiertoe
langlamerhand bereid bleken. \vas dat
de staat hen met dit machtsmonopolie
maximale bescherming van hun leven
én het recht op een eigcn kvensbt:-
schouwing bleek te kunnen garanJeren.

Vanzelfsprekend is dit vertrouwen
in de staat als beschermheer van lijn
burgerij per dclinitit' voorwaardelijk: de
heersende elite die de controle op het
Ill<lchtsmonopolie belichaamt, zal zieh
Jit vertrouwen permanenl waardig moc-
ten tonen. Er breken dan ook snel kwa-
de tijden aan wanneer zij daarin faalt.

Ren ik nu een onhcilsprofcct wan~
neer ik zeg dat de heersende elite in
onze samenleving mijn vertrouwen
in ha<lr heschcrmendc rol aan het on-
dermijnen is? liet is aan u daarover te
oordelen maar 7e1fhoud ik me voor
een realist. \Vat ik in onze machts-
centra waarneem is dat onbeschofte
kapitalisten onder het mom \'an 'vrij-
heid en eigen verant\voordelijkheid',
en fundamentalistische exploitanten
van de christelijke God ondcr het mom
van 'zingeving en naastenliefde' hand
in hand aan een gezamenlijke opmars
bezig zijn, oferger nog. aan een we-
deropstanding, Deze combinatie. van
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TWEE VORSTINNEN
EN EEN VORST

mensen die nog bereid zijn hun eigen
ondergang te bewerkstelligen zolang zij
er maar aan kunnen verdienen, en van
mensen die de in het Nieuwe Testament
voorzegde Apocalyps als onal\vendbaar
beschouwen, vormen cen Icvensgevaar-
lijke kongsi voor al degenen die zij daar
zonder enig moreel bezwaar in willen
meeslepcn.
En dit zou nog tot daar aan toc zijn,

wanneer onze politieke leiders zich
daar maar met voldoende steun in de
rug van de intellectuele elite ferm tcgen
zouden verzellcn. Mij bekruipt echter
het gevoel dat zowel de politieke als de
intellectuele elite de door mij aan hen
toevertrouwde controle op de macht.
geleidelijk aan het vcrliczcn zijn of. ac-
tiever gezegd. bezig zijn prijs te gcven
aan die Januskop van onbeschofte kapi-
talisten en fundamentalistische christe-
nen. Ik meen óók te weten dat cultuur-
relativisme de onbewuste drijfveer van
dat prijsgeven is.
Nu ben ik tamelijk gesteld op

mensen die onze Westerse cultuur als
alleenzaligmakend voor de planeet rela-
tiveren maar ik word achterdochtig als
men daarin doorschiet. Exemplarisch
voor dat doorschieten in cultuur-re-
lativisme vind ik degenen die mij te
verstaan geven dat ik, omdat ik niet in
God geloof. weliswaar denk dat ik een
accidentalist ben maar dat ik in feite
óók een gelovig mens ben 'omdat het
accidental isme zelf een geloof is'. Dit
retorische trucje komt in wezen neer op
geringschatting van mijn niet-geloven,
omdat men hiermee uitsluit dat mensen
tot niet-geloven in staat zijn ~ wat dan
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weer neerkomt op intellectuele luiheid.
'Ach'. is de tegenwerping dan, 'jou is
eenvoudig de mogelijkheid onmomen
een religieus mens te worden toen je
ouders je """'ij denken dat God niet be-
staat" voorhielden.' Maar dat bestrijd ik:
zij hebben cenvoudig nagelaten mij een
levensbeschouwing op te dringen. wel.
ke dan ook. die weigert te aanvaarden
dat de ultieme zijns\'fagen nooit kunnen
worden beantwoord. In plaats daarvan
stimuleerden ze mij om zélfover die
\'fagen na te denken en mijn eigen con-
clusies te trekken, Daartoc hebben zij
mij attent gemaakt op muziek, litcra-
luur, filosofie, beeldende kunst. geschie-
denis en politiek én, inderdaad, het ver-
schijnsel religie als bron van wijsheid
voor velen. óók voor ons. maar óók als
bron van politiek en militair gevaar voor
vele anderen. Zij hebben. kortom, hun
best gedaan mij tot ecn zélf denkend
en tegelijk principieel niet-pacifistisch
mens op te voeden en mochten zij daar
onvoldoende in zijn geslaagd, dan is dit
niet aan hen maar louter aan mijn eigcn
onvennogcn te danken.
\),,!elnuik geef mijn eonelusies voor

betere maar als ik beweer dat de mo-
notheïstische Jhwh. God of Allah niet
bestaat. en ik zolang het nog kan pleit
voor het invoeren van de begrippen
'accidentalist' cn 'accidentalisme' voor
een levensbeschouwing die stelt dat het
ontstaan van leven op toe\'al berust en
dat de ultieme zijnsvragen onoplosbaar
zijn, dan maakt dit mij net zomin tot een
gelovige als dat ik niet kan bewijzen dat
er geen vliegende dromedaris bestaat
die nooit op mensenhootaen piest.

OPROEP AAN DE INTELLIGENTSIA
Intussen zijn het de beroerdsten niet die
mij voorhouden dat ook accidcntalisme
een geloof is.
Ik houd echter staande dat dit e;\;em-

plarisch .•..oorbceld van Westers cultuur-
relativisme. hoc impliciet ook, ruimte
laat voor degenen die minder ophebben
met de scheiding tussen kerk en staat
en de vrijheid van meningsuiting dan
met godsdienst .•..rijheid. En daarom
.•..erontrusten juist deze minst beroerde
mensen mij: zowel de gelovige als de
niet-gelovige elite moet krachtiger op-
komen voor het grondwettelijk recht
van burgers om Ic leven naar hoe zij
dcnken of geloven, en v,'el uit puur ei-
genbelang: ik hoef hen immers niet uit
te leggen dat mijn recht gelijkstaat aan
het hunne?
Intussen echter verheffcn te weinig

stemmen zich tegen de terugkeer van
die Januskop van onbeschoft kapita-
lisme en christen fundamentalisme in
de machtscentra van onze samenleving.
Hopeloos verdeeld als wij in Europa
nu eenmaal zijn. moelen wij ons wat
dit betreft zeker zorgen maken over
hoe het er momenteel in de Verenigde
Staten aan toegaat, omdat ons welzijn
nog steeds beslissend met dat van de
VS verbonden is. Daar zijn sinds het
presidentschap van RonaId Reagan
hebzuchtige rijken, leugenachtige havi-
ken en fundamentalistische christenen
een monsterverbond aangegaan, dat
de afgelopcn 25 jaar bijzonder sterk is
geworden. Was dit fenomeen in Néder-
land als nieuwe variant van de Hollan-
ditis ontstaan dan had geen haan ernaar



gekraaid: nu het de Verenigde Staten
betreft. ligt dat een fractie anders.

Ik vind daarom dat juist de Europe-
se intelligentsia. helst /0 snel mogelijk.
een transatlantisch charme-initiatid-
moet ontplooien om haar Amerikaanse
vrienden. dat wil zeggen de tegenstan-
ders van deze levcnsgcvaarlijke kongsi
een hart onder riem te steken,

U zou dit ecn lofwaardig voorstel
kunnen vimten milar hoe krijgje dat
\'an de grond in ons land. waar minister
Maria van dcr I loe\en straffeloos h:iür
kant van de Januskop kon tonen met
haar voorstel om 'intelligent design'
een vaste plailts te geven in onderwijs
en ,,"etcnsehap'? Wie zegt dat dit \erge-
leken met wat in de Verenigde Staten
aan de hand is een peulesehil is. vergist
zieh want Viln der Iloevens voorstel
vertegenwoordigt in essentie tóch een-
zeHöe soort hijlslag aan de wortel van
dc neutrale staat. en álle nieH:onfes-
sionele fracties in de Tv\"eedeKamer
h<ldden dan ook direct haar aftreden
moeten eisen. ~1aar zie: alwéér uit
O\erwegingen van louter machtspoh-
tiek. deed de VVD alsof haar neus
bloedde cn toonde daarmee dc andere
kant van de Januskop.

Of neem mijn opponent Hans van
den Broek in het televisieprogramma
Buitenhofvan het <lfgelopen voorj<lar.
Deze zich christen-democraat noemen-
de ex.minister van Buitenlandse Zaken
zou tegenover mij hebben moeten be-
amen dat niet-gelovigen óók gerespec-
teenl moeten worden en stelling hehhen
moeten nemen tegen reli-fanatisme
van ,,-elke herkomst ook. dat immers
ook hém bedreigt. Hij zal het ontken.
nen maar wie zijn óverdiplomatieke
formuleringen nogrmlals beluistert.
hoort in plaats daan'an dat vrijheid \'an
godsdienst hem ten slotte liever is dan
vrijheid van meningsuiting - dan wel
dat hij liever zoete koekjes bakt met
theocratische maehthehhers ter behoud
van zijn westerse machtspositie. en hel
spijt mij dat ik daar destijds de vinger
niet op heb kunnen leggen. Zeker is
intussen dal zijn standpunt voor iemand
die ZÎI:hophoudt in het hart van de re-
gerende I\'ederlandsc elite. hoe zah'elld
geformuleerd ook. méér dan kwalijk
moet worden genoemd. 0 ik wil best

aannemen dat Van dcn Broek en de
zijnen niet willen of kunnen begrijpen
waarom accidentalisme geen religie is.
Zolang zij hun machtspositie maar
blijven gebruiken om de pijlers waarop
onze staatsvorm en democratie rusten
conselJoent Ie verdedigcn voor álle
hurgers. gelovig ofniet. in plmlls van te
heulen mel 'broeders in de oecumene'
enfullhlmn/ kapitalisten die zich met
leugenachtige haviken omringen om
hun belangen \'eilig te stellen.

Dit is kortom wat ik van mijn poh.
tieke leiders. gelovigen en niet-gelO\.i.
gen v'crwacht - en ik heh daarbij zowel
de Verklaring van de Rechten \'an de
1\1I:nsals de grondwet van het Konink.
rijk der l'\cderlanden aan mijn lijde.
Ikl gaat in onze samenleving al heel
lang niet meer om wat individuele bur.
gers al dan niet gclown of denken: hel
gaat wél om een neutrale staat die ie.
ders recht te gelO\en of denken wat hij
wi1. met argusogen bcwaakt. en die ik
compromisloos in stand gehouden wil
zien. Mijns inziens hebben \\ij daarmee
namelijk ecn toppunt van heschaving
bereikt die op het hoogste diplomatieke
niveau en als hcl niet anders kan met
militaire macht moet worden verdedigd.

'WEES PACIFIST ZOLANG

DE GELOVIGEN JE NIETS

IN DE WEG LEGGEN'

Voorts bcn ik van de Franse slag in die
zin dat staats-subsidic voor bijzonder
onderwijs op religieuze grondslag bin.
nen maximaal tien jaar moet worden
afgebouwd. en dal is naar mijn mening
lang genocg. Het betekent niet dat ik
légen elke vorm van godsdienstles in
het openbaar onderwijs hen. integen-
deel die moet \vat mij betreft \wplicht
worden gesteld. maar dan uitsluitend
in het kader van de behandeling van
de grote wereldrcligies als maatschap.
pelijk \erschijnscl. Ten slotte zou hel
mij een lief ding waard zijn wanneer
geloofsijv.er op de openbare weg tot
een minimum beperkt bleef: ik zil daar

niet op te wachten. Het lie\"Cding dat
ik hiertegenovcr stel. is dat ik op mijn
heurt en'an afzie om gclo\'igen op de
openbare weg aan de kaak te stellen
met als enige argument dat zij aan dén-
ken de voorkeur zouden moelen geven.
Ik zie daar trouwens al mijn le\'en lang
van af en daar \vil ik zo langzamerhand
door gdovigen wel eens om gewaar.
deerd worden. Ik hen het. kortom. vol.
strekt eens Fh::mming Rose. chef kunst
\an de Deense krant Jyllands-I'osten.
waarin cartoons verschenen dw \ oor
sommige Arabische machthebbers als
Allahgeschenk dienden om rellen \'an
hun onderdanen te kunnen regissercn,
en die te\'ens de aanleiding schijnen te
zijn waarom ik u hier moehl toespre-
ken. Flemming Rose stelde kort en
krachtig: 'Als een gelovige eist dat ik.
als niet. gelovige. in de openbare ruimte
zijn taboes in acht neem, dan vraagt hij
niet mijn respect maar mijn onderwer.
ping: En deze stelling geldt uiteraard
voor álle gelovigen. maar ook atheïsten
en Iélfs voor accidentalisten. Tegelijk
is het zo dat de nijheid van menings.
uiting mensen weliswaar toestaat om
anderen zo vaak mogelijk te beledigen.
maar dal degenen die daaraan toegcwn.
niet als kampioenen van die vrijheid
kunnen worden aangemerk t en daarom
smaak moet worden bijgebracht.

Dames en heren: het einde van mijn
heloog en daarmee uw verlossing is in
zicht. Toch moet deze vraag nog '.','or.
den gesteld: kunnell mensen eigenlijk
wel denken'? Voor een antwoord hierop
neem ik mijn to~vlucht tOl de even be.
roemde als beminnelijke :\'ieo Frijda.
die al in 1965, bij de aanvaarding van
zijn hoogleraarschap aan de Universi.
teit van Amsterdam_ het vcrlossende
woord sprak: 'Kunnen mensen denken'?
Ja. een beetje. Wc doen ons best: Maar
kunnen mensen dan óók 'een heetje
vrijuit denken'? Zeker is dat niel maar
we kunncn ons best doen. ofwij nu ge.
100ig zijn ofnieL Laten we elkaar dan
maar beloven dat wij ons bcst zullen
doen en daarop een glas heffen.

WWWVANOORSCHOT.NL
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Wat doen ideële organisaties In de praktlJk7 Deze keer

het Wageningen Ethiek Centrum dat zich Inzet om

het ethisch debat tussen wetenschap en maatschappij

te bevorderen.

WERK
IN UITVOERING

'Een nieuwe graansoort
gooi je niet over een
muur de maatschappij in'
Wetenschap is niet pcr definitie goed. Een wetenschappelijk
onderzoek moet enerzijds betrouwbaar zijn, maar zou men
tegelijkertijd ook ethisch moelen kunnen verant\\'Oordcn.
Aan de Universiteit van Wageningen hehhen ze dat goed be-
grepen. Wageningen Uniwrsireil en Researchcelllnlm (UR)
leidt mensen op en ontwikkelt kennis op hel gebied van life
Kiences elll/lITl/ral resources", De werkvelden zijn Voeding
& Voedselproductie, Plant & Dier. Omgeving & Klimaat en
Economie & J\.laalschappij. Daarbinnen is hel onderzoeksdoel
om bij tc dragen aan de kwaliteit van leven. Voor een univer-
siteit een hijzondere missie waarmee ondermeer wordt be-
doeld dal er voldoende, veilig en gezond voedsel en drinkwa-
ter is voor iedereen. Verder staat men voor dat iedereen kan
wonen, werken en recreëren in een evenwichtig ingerichte
groene ruimte met een grote variëteit aan plamen en dieren.
Onderwek dat bijvoorbeeld ongelijkheid. armoede of honger
zou kunnen bevorderen "'ordt zoveel mogelijk huiten de deur
gehouden.

DOLFIJNVRIENDElIJKE TONIJN

Ondanks de door de universiteit gestelde missie. kregen zo-
wel studemen als dü<:enten het gevoel dat er meer met ethiek
gedaan zou moeten worden. Het besef groeide dattechnolo-
gische ontwikkelingen deel uitmaken van de maatschappij.

Ide HUMANtST24 62006

Hoogleraar toegepaste Iilosofie Michiel Korthals zegt daar-
over: "Een nieuwe graansoort gooi je niet over een muur de
maatschappij in. De mensen reageren erop en stellen vragen.
Het zou goed zijn als je daar als onderzoeker op l.OUkunnen
amiciperen. Door in contact te staan met de consument kun
je het product verbeteren, llIaar ook het gesprek aangaan over
evelllueic ethische bezwaren. Ik zie te vaak dat ingenieurs
mei de mond vol tanden staan en soms zelfs bruusk en grof
reageren

'Samen eten onder de juiste
omstandigheden verbroedert'

Op het gebied van voeding. dieren, landhouw, landschap en
milieu waren er in Wageningen voldoende ethici in huis.
maar men miste een 'loket'. Een plek waar de kennis van die
verschillende ethici samen zou komen en waar men zo\vel
binnen als huiten de universiteit gebruik van zou kunnen
maken. Op dit moment is men hard aan het werk om l.O"n
loket te realiseren. In verhand met onderwijs en onderzoeks-
werkzaamheden kost dat nog veel tijd en moeite, maar het



TEKST YANAIKA ZOMER

begin is er. Onder kiding \"an hoogleraren Frans Brom, Eis-
beth Stassen en ~1i(;hicl Korthals Let het \l/ageniIlXell EI!lil'k

Cell/noN 7.kh in om hel niveau van het ethisch debat omtrent
de onderzoekswerkzaamheden van het UR te verbreden en Ic
verhogen.
Korthals: "Er is LOvecllc doen. Het is moeilijk om prioritei-
ten te stellen, Vanuit wClcnschapslilosotisch opzicht ""'orden
cr bijvoorbeeld heel overdreven claims gelegd op onder7.0ck
naaTJe werking van gewndheidsdrankcn. In werkelijkheid
stellen die onderzoeken vaak helemaal niet zoveel voor, maar
mensen leggen er wel veel vertrouwen in. Of Olll een ander
voorheeld te noemen: Ab je dol fijnvricndclijkc tonijn koopt.
weel je nog helemaal niks over de manier waarop de vissers
behandeld lijn."

ETHIEK OP JE BORD
Een van de eerste initiatieven van het centrum is het Buf.fet-
Pell.l"I'lIt. Michicl Korthals vertelt: "Ol1lkr de juiste omstan-
digheden verbroellt::rt samen eten. Het is heel bcvonk'rlijk
voor een goed gesprek. Vandaar dat wc een serie diners
organiseren om te discussiëren over verschillende ethische
vr<lagstukken. Elk diner wordt ingeleid met een lezing, Zo
was cr iemand die iets kwam vertellen over concrete oplos-
singen voor het wereldhongervraagstuk, ma,lr we hebben ook
al een milieuactivist gehad en ecn lezing over het broeikas-
effect. Die laatste lezing ging erover dat de VS de grootste

De openbare I ngen pn Bujf, tPen,<1 H "d 11pl,l<1H

Ikt'lIude ,\uE'fl,ddq ViJflUt'mildlld
AIII' kongen vLT1den plaab '11 je Lr. u venb ,th

HolI.mdww q 1 ,ol Wilgl;'rllr1q<?n

Voor meer IflfO'llhlt'f> m,l I nildr bPd.pllJn .v,,, nl

w. hP"':llrlil over I et centrum

V\.WI.\ <;0' 'als lence<; Wllr nl tf

veroorzakers zijn. terwijl de lasten van het hroeikaseffect hij
veel armere landen liggen." Ook zijn er buffetten ge',','ijd aan
Hagen rond biotechnologie cn mensenrechten.
Korthals ziet er geen bezwaar in dat er tijdens het eten gedis-
cussieen.! wordt owr onder mecr de verdeling van voedsel.
"Je moetje geen overdadige buffcnen voorstellen hoor, En
daarbij zijn de buffetten gesponsord door een charitatieve in-
stelling, Stichting UWl'a. die het debat graag wil bevorderen.
De deelnemers betalen niets voor het eten. maar moeten van
te voren wel een schriftelijke motivatie indienen:' De buffet-
ten zijn alleen Ioeg:ankel ijk v(lor diegenen die verbonden zijn
aan de uniwrsiteit, maar er worden ook openbare lezingen
georganiseerd. Deze lezingen zijn daar qua thematiek mee
verhonden,

ETHISCHE ONLINE HELPDESK

Het Wageningen Ethiek Centrum zit nog in het beginstadium.
~lichiel Korthals; "Het opzetten van wiets kost een hoop tijd
en moeite cn ook een hoop geld. Wij werken hieraan naast
onze gebruikelijke onderwijs- en onderzoekswerkzaamheden,
maar eigenlijk zou er wel iets tegenover moeten staan. Ik zou
bijvoorbeeld graag een echt onderwijsprogramma zien rond
deze thema's, maar op deze manier is dat onmogelijk."
Verder vertelt Korthals dat er ook plannen zijn voor een
website waarop ethische vragen worden behandeld. "Als bij-
\'oorheeld eenjournalist iets zou willen weten over de ethiek
van genetisch gemodificeerde sprinkhanen. bn hij die Haag
neerleggen via de \vebsite, Wij zoeken dan uit wie die vraag
het beste voor hem kan beantwoorden. We willen ant\v{)orden
brengen bij vragen uit de maatschappij en omgekeerd. vragen
stellcn bij antwoorden uit de mamschappij."
Al met al moel er nog ecn hoop gcbeuren om het centrum
volledig van de grond te laten komen. De linancië1c kant
vormt het grootste obstakel. f\.1aarhet begin is er. De behoefte
aan dialoog is groot. zowel aan de uni\'ersiteit als in de maat-
schappij. :\lct het Wageningen Ethid: Cell/rulII wordt een
eerste poging gedaan de dialoog op gang te hrengen.
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TEKST ANDRÉ DE BRUIN

Waren de
eigenlijk

Van middeleeuwse schilderijen leert men meestal wei.
nig of niets over het leven van gewone mensen. Daarin
waren de opdrachtgevers niet geïnteresseerd. Wie mid-
deleeuwse kerken bezoekt krijgt misschien de indruk
dat de mensen toen erg godsdienstig waren. Mensen
die al vroeg spontaan lot het christendom waren over-
gegaan. Dat is een vertekening van de \verkelijkheid.
Sommigen denken misschien dat de samenleving toen
erg overzichtelijk gestructureerd was. Ook dat is niet
juist. De marges van de samenleving kenden chaotische
situaties en daarom een streng strafrecht. Wic er nu
nóg zo nostalgisch over denkt bevindt zich in 't gezel-
schap van romantici uit een vcr verleden. Van auteurs.
kunstenaars, architecten. theologen en politici die zich
in de IÇJ<eeuw afzeilen tegen de Verlichting, de Franse
Revolutie. Kortom tegen alles wat strijdig was met de
christelijke leer. Een tijd waarin de basis gelegd werd
voor een nieuwe samenleving, met mondige mensen.
Voor de reactionairen was de Verlichting. zoals gezegd,
echter de albraak van een ideale samenleving. Niet toe-
vallig is dat katholieke bouwmeesters als Violet Lc Due
(1824-'79) en Cuypers (1827.1921) met kerken, profane



Jeroens familie
Jeroen stamt uit de familie Van Aken, een naam die in

Den 80sch al in de 13"0eeuw voorkomt. Het is een echte

kunstenaars familie. Jeroen wordt geboren in een gezin

dat 5 kinderen zal tellen. Zijn vader kan zich de aankoop

van een stenen huis aan de Markt permitteren.
De doopnaam van Jeroen is Hiëronymus, naar de beroem-

de heilige (230-214). Deze theoloog stelde de Latijnse bij-

bel (de Vulgaat) samen en wordt beschouwd als een van

de grondleggers (Kerkvaders) van de R.K. Kerk. Jeroen

huwde een welgestelde dame en zou ook haar grondbezit

erven, waardoor hij nog onafhankelijker werd. Hij over-

leed kinderloos. Uit reclameoverwegingen zou hij zich

naar zijn geboortestad noemen.

middeleeuwen
wel zo christelijk?

JEROEN BOSCH GEEFT ANTWOORD

houw\\erkcn cn restauratics in n<.::ogotischestijl de Middel.
ceuwen wilden doen herlevcll.

JEROEN CORRIGEERT
Inmiddels is veel onderzoek g..:dalln naar h..:tdagelijkse le-
ven, naar maatschappijkritische idee~n (opstanden van bur.
gers ..:nbueren). I'\u is ook duidelijk geworden dat de chris-
telijke waarden cn normen vooral gedragcn werden door
elites. Dat 'kerstening' iets geheel anders was dan 'bekering'.
Kerstening werd bepaald door een besluit van de vorst
- zoals Clm'is - en werd gevolgd door wetgeving om 'de hei-
dense" riten te verbieden, Toch bleef 'de gewone man" heel
lang vasthouden aan zijn Germaanse geloof Bekering tot het
christelijk geloof. ecn innerlijke 'revolutie" (conversie), bleef
lang schijn en kwam bijvoorbeeld in :\ederland heel wel la-
ter op gan!,t, nadat Kerk en Staat de heidense rituelen hadden
gdncorporeerd in de christelijke godsdienst (1. Schuyf, Hei.
dens ?\'ederland). Wic nu van mening is dat de \liddc1eeu-
wer /0 \Toom was, 1cetäe volgens christelijke waarden en
normen, kan in elk ge\'al door Jeroen Bosch - die autonoom
oordeelde - uit de droom gcholpen wordell.

De werken van Jeroen Bosch
Het meestal niet gesigneerde en ongedateerde oeuvre

van Jeroen Bosch omvat:
Drieluiken: 7 (alle in het buitenland)

Zelfstandige werken: 10

(Nederland: 2 - St. Christoforus en de marskramer) - 8el-
gie:3 - Spanje: 3 -Engeland: 1 -Duitsland. 1)

Betwiste werken: 6

(1 in Nederland - De bruiloft van Kana)

Tekeningen: 33
(4 in Nederland).

De werken in Nederland bevinden zich alle in museum

Boymans van Beuningen.
Over de betekenis van de door Jeroen gebruikte symbo-

len zou vanaf de 16de eeuw gebrainstormd worden. Ma-

rijnnissen*) telde wel 260 verschillende interpretaties.

*) Roger H. Marijnissen m.m.v. Peter Ruyffelaere, Hiërony-

mus Bosch Het volledige oeuvre (Antwerpen 1987).
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DE ZEVEN HOOFDZONDEN
Jemen lijkt zijn tijdgenoten allereerst duidelijk hebben willen
maken hoe het kwaad in de wereld is gekomen om daarna te
verbeelden volgens welke waarden en normen men mocst Ie.
ven. Bekijk daartoe de drieluiken De Hooiwagen en De tl/in

der/listen. Op de linker panelen verbeeldt hij het Paradijs en
het ontstaan van de erfzonde. De middenpanelen tonen al-
lerlei variaties van zondigheid. De rechter luiken tonen helse
verschrikkingen. Op De ZeI'en!lOoj(!=onden • bedoeld als
tafelblad, later in bezit van Filips IJ - opgehangen ... in zijn
slaapkamer ""''Ordendeze zonden en de bijbehorende bestraf-
fingen weergegeven. De hebzuchtigen zouden in een ketel
gekookt worden. de toornigen konden doorboring met het
zwaard verwachten, hoovaardigen zouden eeuwig in de spie.
gel van de duivel moeten kijken en de wellustigen zouden
voortdurend belaagd worden door monsters. De afgunstigen
werden verscheurd door honden en de luiaards "'lUden steeds
worden afgeranseld. De guLdgaard moest slangen en padden
eten.
Christenen waren overigens niet de eersten die opriepen tot
een deugdzaam leven. In de westelijke wereld waren dat 50-
erates, Plato (wijsheid, moed. bezonnenheid cn reeht\'aardig-
heid), de Stoïcijnen (zellbeheersing, matigheid, maatschap-
pelijke betrokkenheid) voorgegaan. Zij dreigden niet met hel
en wrdoemenis!

EVA, DE BRON VAN HET KWAAD
Hoe idyllisch verbeeldde Jeroen het paradijselijke leven, met
Adam en Eva. Adam, voor wie God een vrouw had gescha-
pen. Beiden was verboden \'Tllchten te etcn van "de boom
der kennissc'; anders gezegd zelfstandig denken en handelen
was hun strikt verboden. Eva, verleidt door een slang (hij
beloofde het eeuwige leven gelijk God, met kennis van Goed
en Kwaad) deed dattoeh en haalde Adam over, waarna God
beiden uit het paradijs verjoeg. Een verhaal uit Genesis
waarmee tevens vooruitgelopen wordt {lPde komst van Gods
Zoon. Gezonden om de mensen te leren hoe ze, ondanks hun
aangeboren zondigheid, wél moesten leven. Om hen aan te
sporen beloolae hij nog voór zijn kruisdood spoedig terug
te keren om allen - de doden en levenden - aan de zijde van
zijn Vader te beoordelen.

JEROEN BOSCH (CA.1453.1516)
Bosch kreeg, door zijn !amilie en omgeving, de schilder-
kunst met de paplepel ingegoten. Eenmaal als kunstenaar
erkend legde hij contacten in de betere kringen. In elk geval
was hij lid van de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe,
een wreniging met missionaire bedoelingen. Minder duide-
lijk is of hij ook relaties heeft onderhouden met de Bossche
dependance van de Broeders des Gemeenen Levens, een de-
vote gemeenschap waartoe mogelijk ook Erasmus korte tijd

De Zeven Hoofdzonden ka. 1480), waarin Jeroen Bosch in een tot dan toe ongebruikelijke compositie de door paus Gregorius J in de

zesde eeuw opgestelde basis van alle zonden uitbeeldt: afgunst, hoogmoed, hebzucht, onkuisheid, vadsigheid. vraatzucht, en toorn.
Museo del Prado, Madrid.
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behoord hedt. Zeer speculalief is of hij lid is geweest van de
:\ederlandse tak van de Katharen of de Broeders en ZusIers
van de Vrije Geesl. vrijdenkcrs die ook een ongebonden sck.
suele moraal Hlorslondell.
Wel/eker is dal Jeroen Bosch Icc!{le in een tijd dat de Rooms
Kalholieke Kerk door allerlei sehrijn:rs gekritiseerd werd.
J\knigeell dachlloen dal Chrislus elk momo.:ntop aank kon
terugkeren om, mei Zijn vader. Ic oordeio.:n. Niet zo'n vreem.
de gedachle. als men in de Openharing \"011 Johmme.\ Ieesl
over de rampen en legen slagen die aan die wederkomst voor.
afzouden gaan ~n die tOdsl aan de Ie\cnsomstandigheden
\"an eind 15J< eeuw, met /iekten. oorlogen o.:n '71l1ldigheden'.
Owrigens werden de laalste ook in salires cn moralistische
tonl."dspdo.:n naar buiten gebracht. Dal hd ook op kerkelijk
gebied begon Ie gisten blijkt één jaar voor hel overlijden van
Jemen Bosch. toen Luther zijn stdlingen lam:eerde (1517). Is
hel verb:uingwekkend dat ook hij zich het horen'! Ook dreig-
de md hel en verdoel11l."nis'!Of ...\reesde hij, als \\e1geslc1d
burger. dat de onrusl ook naar Den Boseh LOl! overslaan'!

t!'55AY1

DE HOOIWAGEN
De hooiwagen is nielzo nUlUreen bm;ro.:nkar. \looi stond
voor geld. hebzucht. l1lateri~lc vergankelijkheid. De hooiwa-
gen van Jeroen is wat dat bel ren zeer inleressant. De wagen
wordl door duiwlse gedrochten riehling hel getrokken.
Rondom \Hlrdt gevoehlen, gemllord, verkraehl en bedrogen.
Men \'erlrapt elkaar. Sommigen proberen alsnog wat "hOOI
Ic belll;lehtig('n. Onderaan een veile monnik die zuipt en
ook lIog wat "rijkdolll' vcrg<lart. Een keisnijder die een zieke
\ rouw bedriegt. Links eo.:n"blinde' bo.:del<l<lrmeI z'n hulpje.
Op de hooiwagen een luitspeler die eellnun probeerl Ic
verleiden en daar:lchter een stel dat elkaar kust, een (symbo-
lisch) aal1\~ijzil1g dat Je cupulatic aanslaande is, lerwijl een
duivel daMtoe mu/ikaal inspireo.:rt. Achter de houiwagen een
stoet van hoog\\'aardi~heidsbo.:kkdo.:rs. De paus, Je keizer. Je
Franse koning. de hertog van Bourgondië.
liet linkerpaneel geen ook hier o.:enimpro.:ssie van het Par<l-
dijs, Adam en Eva. maar ook Je strijd \an de engelen legen
de 0pslandige LuciIer en haar helpsters die zich niel willen
neo.:rleggcn bij het besluit Gods dat engelen de mindere wa.
ren \an de 11100011S.Uitera<lnl zullen ook zij hellewaarts gaan.
Eell hel rcehlerpaneel? \-Ict welk een s;l\anische lust lijkl
Boseh hio.:rde verdoemden IChebben ;lfgebeeld.

De Hooiwagen (ca. 1490), een werk dat de tot verderf leidende domheid tot onderwerp had, de zondigheid en bekrompenheid van

lieden van alle rangen en standen, inclusief wereldlijke en geestelijke leidsmannen, monniken en nonnen. Museo del Prado, Madrid,
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Den Bosch

Den Bosch was een economisch centrum bij handelswegen

waar van alles geproduceerd, verhandeld en verscheept

werd. Het was - met veel kloosters, drukkerijen, kunste-
naars - ook een cultureel en bestuurscentrum (o.m. recht-

spraak). De stad telde echter niet alleen hardwerkende

ondernemertjes, men trof er ook - net als andere mid-

deleeuwse steden allerlei criminelen; oplichters, zakken-

rollers. kwakzalvers (keisnijders), moordenaars. hoeren

en pooiers. Lieden die een gemakkelijk leventje zochten

konden dus ook wel terecht in een van de vele kloosters.

Het leven in de stad is meerdere malen verstoord door
ziekten, en grote bronden. Op het plattelond, rondom,

had men ook steeds te maken met militaire confrontoties

tussen Brabantse en Gelderse troepen. Met benden die

boerderijen in brond staken, weerlozen vermoordden,
nonnen verkrachtten.

DE TUIN DER LUSTEN
Seksuele uitspattingen in optima forma in De tllin der IU.\len
- op het middenpaneel - ingeleid op het linker door een para-
dijselijke impressie met liefelijke taferelen van dieren. zelfs
een eenhoorn en Adam en Eva, net nadat Eva geschapen was
en nog niet \'erstoten. Konijntjes .vruchtbaarheidsymbolen.
achter haar rug. Een olifant. met aap op zijn rug en de cen-
hoorn, symboleo voor Adam en Eva's zonde .., De driekop-
pige vogel, een ibis. als tekcn van de drie-eenheid? Bosch
gebruikt zoveel symbolen. de duiding daarvan is een discus-
sie zonder eind.
Het centrale paneel is overduidelijk ecn verbeelding van de
verdorven seksualiteit. Het rechtse paneel geeft de hel weer.
met de duivel op de kakstoel. Een monsterlijk wezen dat ver-
oordeelden opvreet en uitkakt. \Vie nu door Den Bosch een
boottoehtje maakt komt zo'n albeelding tegen. \,-lensen wor-
den er gespietst. alsof ze bereid worden voor een barbecue.

De Tuin der Lusten (offideellS04fOS, maar dendrochronologisch onder.wek situeert het ontstaan tussen 1470 en14BO), oorspronke-
lijk in bezit van Hendrik 111van Nassau en later Willem de Zwijger. Op het linker paneel het Paradijs. Middenpaneel: uitbeelding van

zonden. Op het rechter paneel enkele straffen. Musea del Prado, Madrid.
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Eva feministisch gewogen

Seksualiteit als lust was sinds kerkvader Augustinus (ca.

500) taboe. Eva zou de mensheid met zonde belast heb-

ben. feministische theologen beweren dat zij Adams

tweede echtgenote is geweest. Volgens een joodse bron

zou haar ene Lilith vooraf zijn gegaan. Die weigerde een
ondergeschikte rol te spelen en verliet Adam en zijn Para.

dijs. De zondige Eva en Adam creëerden tevens een the-

ologisch dilemmd. Wdren Mdrid, moeder Vdn Christus en

haar moeder, Anna, dan ook zondig? En Christus? Christus

werd dus Gods zoon en Maria de 'draagmoeder'. Jozef

stond dddr geheel buiten. Daarmee werd de weg ge-
opend voor de ultieme verheerlijking van Maria. Voor de

negatieve beeldvorming en beoordeling van de vrouw in

de christelijke cultuur, EVden Lilith. zie: H.L.M Defoer e.a.

Helse en hemelse vrouwen. Schrikbeelden en voorbeelden

van de vrouw in de christelijke cultuur (Utrecht 1988).

L!'sSA0

HET SCHIP DER KERK/HET NARRENSCHIP
Niemand ontkomt aan de kritiek van Jeroen Bosch. I/oog en
laag. wereldlijke en Kerkelijke gezagsdragers moeten eraan
geloven. De dragers van de Roomse Kcrk kregen nog een
eXlra beurt met He/ Narrenscilip. nok bekcnd als He/schip
der Kerk. We zien liederlijk gedrag van geestelijken. mon-
niken en nonncn.
Een lierspelende non maakt ecn monnik het hof. Een ander
lijkt een man te willen verkmehtcll. Kruiken zijn leeg en
wordcn gevuld. alsor de rivier gevuld is met drank. \lcn
drinkt. lalt. vreet en kotst.

Het Narrenschip, ook bekend als Het Schip der Kerk. Het zou

een geheel gevormd hebben met de Allegorie op de gulzigheid,

twee luiken Vdn een triptiek waarvan het middendeel tot nu
onbekend is. Uitbeelding van geestelijken in liederlijke stadt. Het

louvre, Parijs.
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HEILIGEN
Heiligen hebben voor Jeroen een bijzondere betekenis. spe-
ciaal de bekendste. Onder hen lIiëronymus (naar wie hij ver-
noemd was). Johannes de Doper. die de komst van Christus
voorspelde. mensen doopte in de Jordaan en tenslotte ook
Christus. De legendarische reus Christopher (acht met,;-r)
die. tot inkeer gekomen. deemoedig mensen over de Jordaan
zette en zichtbaar gebukt ging onder de last van Christus.
Antonius die wel erg veel verzoekingen doorstaan had. Wat
moesten zij geleden hebben voor de heilige status te hebben
bereikt. Levend in \voestijnen. in afzondering. vastend en
sprinkhanen etend. Hallucinerend, gebeden preveh:nd. Als
AnlOnius steeds opnieuw beproefä. Of zoals Johannes de
Doper die. lenslotIe, op wens van lIerodus' dochter Salomé
- als beloning voor haar dansen - onlhoolä zou worden. Je-
roen kende deze heiligenlevens uit bloemlezingen. onl1cend
aan de Gouden Legenden (nu herdrukt door SUN).

Christoffel gebukt onder de 'last' van de jonge Jezus.

321
de HUMANIST
62006

Beeldentaal bij Jeroen Bosch

Enkele voorbeelden, ontleend aan De Hooiwagen en De

Marskramer, vermeld door Eric de Bruyn.

De duivel: hagedis, de bazuin, de hond, het insect, de
kraai, de padde, de vis, zwarte vogel.

Zondigheid, erotiek; blindheid, dorheid, de haan, luitspe.

Ier, muziek, struik, kussend koppel, de steenuil, doedel.

zakspeler, kleur blauw.
Achteromkijken (zie de marskramer): het zich berouwvol

bezinnen op een zondig leven.

Bordeel: duivenhok, huis met ZW3an

Hoer: duif, kat,
Gelovigen: schapen

Vuurpot; 3t1ribuut voor brandstichters

De hemel: de weide

Jood: spitse hoofdbedekking, met onguur uiterlijk.

JODENHAAT
Ketters, leprozen. heksen. sodomieten, invaliden, vreemde-
lingen. buitenstaanders en ... joden. Allen werden in de Mid-
deleeuwen veracht, zo leert Jacques Le GolT. Joden, eeuwen-
lang werden ze als potentiële criminelen, als onbetrouwbaar
beschouwd. Jeroens Kruisiging laat aan duidelijkheid niets Ie
wensen over, met ongure koppen. kromme neuzen.

Joden, gezien als ver3ntwoordefijk voor de Kruisiging van Jezus
Christus.



BOSCH EN ERASMUS
Hoewel tijdgenoten. hebben ze elkaar nooit ontmoe!. Bosch
was ccn dcrtigjaar ouder en overleed twintig jaar voor Eras-
mus. Beiden hebben een plek in de narrenliteratuur verwor-
ven. Me! schrijvers die autoriteiten als narren kenschetsten.
Wijsheid een deugd noemden. Zo ontstond "een vloedgoW'
(Valldenbroeck) aan publicalÎes. groot en klein (toneelspelen,
pamfletten) en houtsneden. Het volkse geloof in keisnijders
gold daarbij wel als het summum van dwaasheid,
Burgers oordeelden: vanuit hun ivoren toren, zoals Jeroen
Bosch. welgesteld. materieel onaflulnkclijk. Niemand in Den
Bnsch kon hem een strobreed in de weg leggen. bewonderd
als hij werd door zijn opdrachtgevers: De Onze Lieve Vrou-
we Broederschap. \velgestelde burgers, hoge adel. geestelijke
orden.

Moiii enëömiüm~Er.1(mi. Roûiöllrnl
dtclam.1rio... '""P '.Ull'. J.4"11ll'CI!

nl.ll"'ljn. n•••d ••• "j~ d,"". o,,,,,,Io.n.nin Uil I. P.'V'
bij GiI/.o. d. G"",m""l

L!'SSAYl

LITERATUUR

Wie meer wil weten over Jeroen Boseh adviseer ik allereerst
Eric de Bruyn, De vergelen bee/dentaal I'ml J!reronimlls
/Jo.l'c!r,verschenen bij Adr. HeÎnen (Den Bosch). De Bruyn
bespreekt vooral de llooÎI\'agcfI en de Jlarskramer. Bij uit-
geverij Ludion verscheen de fraaie catalogus Jhcronymus
Bosch. Alle schilderijen lekeningen. Adriaan 11.Bredero
geeft in zijn De oll/kerslelling der middeleeuwen (2001) een
helder overzicht \;an de moderne historische literatuur. waar-
onder het standaardwerk van Richard Fletcher, The com'cr-
.I'iOIl (?f Europl!,ji"om paganism to chrislianily (1997). Ook
venvijst hij naar het hardnekkige Germaanse (bij)gcloofin
Nederland dat tenslotte door overheden ingelijfd zou worden.
\Vie een uitstekend leesbare studie over de middeleeuwse
cultuur zoekt wordt geattendeerd op de recent bij de wereld-
bibliotheek herdrukte Jacques Le Gol{ De culwur van mid-
deleel/ll".\'Europa (2006).

Jemen surréalist?

In 1970 besloot het Museum Boymans van Beuningen
werk van de surrealist Salvador Dali en anderen aan te

kopen. Er zou verwantschap bestaan met Jeroen Bosch.
Van hem had men al belangrijk werk. Gegeven het feit
dat het surrealisme zich onderscheidt door bovennatuur,

lijke, psychoanalytische en symbolische interpretaties van

de werkelijkheid is daar wel wat voor te zeggen. Ook is er

een overeenkomst tussen de problematische tijd waarin
Jeroen leefde en de Eerste Wereldoorlog, waarin een

voorhoede van 'protesterende' kunstenaars en schrijvers
zich als dada isten en surrealisten profileerden. Sommige

van hen zagen, onder invloed van de Russische Revolutie,

uit naar een nieuwe samenleving. Hoopte Jemen ook

niet op een paradijs? Keerde hij zich ook niet tegen het
materialisme? Toch lijkt het een anachronisme om een

laatmiddeleeuwse schilder met zijn specifieke metaforen

zoveel eeuwen later te beschouwen als een 'voorloper'
van het surrealisme dat zich pas in 1917 voor het eerst

manifesteerde. Dit heeft echter het Rotterdamse gemeen-

tebestuur dertig jaar geleden gelukkig niet weerhouden
in te stemmen met de aankoop voor Boymans_
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BOTSING DER BESCHAVINGEN WEERLEGD

11 De ,.
IS lamitisch e

wereld' bestaat
TEKST DIRK VERHOFSTADT helemaal niet 11

Mensen zijn niet lid van één bepaalde groep en hebben niet
één specifieke en vastomlijnde identiteit. In werkelijkheid
behoren we tot diverse groepen die voortdurend de diverse
aspecten van onze complexe identiteit bepalen en dat is een
goede zaak, zo betoogt Amartya Sen. Het tegendeel is pas
gevaarlijk. Juist de opdeling en opsluiting van mensen În één
specifieke identiteit leidt tot gevoelens van meerderwaardig-
heid en geweld. Heel wat barbaarse conflicten die in de loop
van de geschiedenis gebeurden, kwamen voort uit de ver-
onderstelling van het bestaan van een unieke en surcricure
identiteit. Daarvoor hoeft men zelfs niet vcr terug te gaan in
de tijd. Amartya Sen haalt het voorbeeld aan van de genocide
in Rwanda waarbij Hutu's talloze Tutsi's afslachtten met ma-
chetes, de conflicten tussen de Serviërs en de moslims in de
Balkan en recent de toenemende conflicten tussen militante
islamieten cn het Westen. Door mensen te herleiden tot lid
van één specifieke groep vallen morele barrières weg, De
stelling dat we maar één identiteit zouden hebben is dus vals.
Zo is een Hutu-arbeider uit Kigali niet alleen een Hutu, maar
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ook een Rwandees, een Afrikaan, een arbeider en vooral een
menselijk wezen.

COMPLOT TEGEN DE VRIJHEID
Hiennee gaat Amartya Sen ook in tegen communitaristische
denkers als Charles Taylor en Will Kymlicka die stellen dat
mensen altijd een dominante gemeenschappelijke identiteit
hebben omdat ze op deze of gene plaats geboren worden en
wonen. Zij zien het lidmaatschap van een gemeenschap als
een soort expansie van hun eigen zelf. Voor de auteur is juisl
de vrijheid om zelf onze bindingen met groepen te bepalen
heel belangrijk. Met zijn stelling schaart de auteur zich aan de
zijde van de Peruaanse schrijver Mario Vargas L1osa. Aehter
elk pleidooi voor de verdediging van de identiteit van een
groep vennocdt die een complot tegen de individuele vrijheid.
In welke mate kan men spreken over de 'Franse identiteit'
of welke identiteit dan ook, zo vraag hij zich afin zijn boek
De faal van de hartstocht. In elk land zal mcn steeds meer
tegenstellingen tussen de individuele burgers aantreffen dan



overeenkomsten. Jawel. een gemeenschappelijke taal en een
geografische omschrijving, maar is dat identiteit? l\ationale
of regionale identiteiten eroderen door de toegenomen kansen
om als individu kennis te nemen van andere zaken. Identiteit
is aldus getransformeerd van een collectieve naar een hoogst
persoonlijke maatstaf. En de enkele waarden die men alsnog
gemeenschappelijk aanvoelt, houden verband met universele
rechten, vrijheden en plichten. Zoals respect voor het k\'Cn,
vonr eigendom. voor vereniging, voor een eigen mening.

WIJ TEGEN HEN

Dat m:cmt niet weg dat er de voorbije jaren, zeker na \1
september 2001, een nieuw wij-tegen-hen gevoel bestaat dat
wordt gevoed door tànatieke religieuze leiders in de moslim-
wereld, in de hindoewen:ld (de Ilindvuta), bij evangelische
christenen, onder orthodoxe joden, maar e\-eneens door
conservatieve intellectuelen die roepen dat het christelijke
Avondland, zelfs het ganse westen in gevaar is. Amartya
Sen heeft het hier over Samuel Huntington die beweert dat
de 'westerse beschaving' op Hlet van conflict staat met de
'islamitische beschaving', de 'hindoebcschaving', de 'bocd-
dhistische beschaving', en anden:. Deze denkwijze beïnvloedt
ook de dagdijkse politiek. Zo is men in Groot-Brittannië
voorstander om naast christelijke scholen ook speciale scho-
len te openen voor moslims, hindoes en sikhs \vaardoor men
kinderen juist opsluit in een bepaalde groepsidentiteit. Een
evolutie die Sen betreurt want opvoeding moet ervoor zorgen

dat kinderen kritisch kunnen nadenken en zelfbeslissingen
kunnen ncmen op basis van doordachte keuzes. De auteur
benoemt waarom sommigen aansturen op de verdediging van
een zogenaamd gemeensehapsge\Oel. Vaak hedi hel politieke
redenen, ,mals de beschenning en instandhouding van be.
paalde tradities en gewoontes, de minderwaardige positie van
vrouwcn of specifieke stratl"en als amputaties van ledematen
en steniging van zogenaamd ovcfspelige vrouwen. Daar moe-
ten wc tegenin gaan zegt Sen. Iemand bestempelen als lid van
'de westerse wereld', van 'de islll1nitischc wereld' oh'an 'de
hindoewereld' reduceert mensen tot één dimensie en maakt
hem kwetsbaar.

'DE STELLING DAT WE MAAR ËÉN

IDENTITEIT ZOUDEN HEBBEN IS VALS'

Arnartya Sen beseti heel goed dat gevaar. In 1944. op elfjari-
ge leetiijd, was hij persoonlijk getuige van moordpartijen tus-
sen moslims en hindoes, Een man kwam zwaar gewond in de
tuin van Sens ouders en smeekte om hulp. Amartya riep zijn
vader die hem naar het ziekenhuis bracht waar hij aan zijn
verwondingen overleed. Het slachtotli::r was Kader "tia, een
anne islamitische dagloner die van zijn vrouw de raad kreeg
zich niet op straatte begevcn maar dat toch deed omdat zijn
familie niets te eten had. !lij werd met messen afgeslacht dOOf

'Wat nou botsing der beschavingen?' (Dan Readel, Los Angeles Times)
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hindoes die hem helemaal niet kenden. Hij werd vermoord
omdat hij een moslim was, terwijl hij evengoed en nd als veel
van zijn moordenaars ook een arbeider was. Het was een dra-
matisch voorval dat veel indruk maakte op het denken van de
latere Nobelprijswinnaar. op zijn visie over vrijheid, identiteit
en zijn theorie over het invullen van de basisbehoenen van
mensen. De visie van Huntington dat India bij 'de hindoewe-
reld' behoort is volgens hem ge\voon absurd. In dat land leeft
de grootste groep moslims na Indonesië en Pakistan. Er leven
ook heel wat sikhs.jains. christenen en atheïsten. Sinds de
verkiezingen van 2004 wordt het land bestuurd door een sikh
als premier en een christen als president. Even onterecht vindt
Sen de stelling van Huntington dat het Westen zo een enorme
traditie heeft van individuele rechten en vrijheden. Wat dan te
denken van nazi-Duitsland. van de Britse en Franse kolonies,
van de autoritaire denkbeelden van Aristoteles en Plalo'?

HETZENDE VOLKSMENNERS
Ook 'de islamitische wereld' bestaat niet. aldus Amartya Sen.
Hij wijst op het verschil in vrijheid cn lcvenswijze tussen bij-
voorbeeld plattelands vrouwen in Saoedi-Arabië en stedelijke
vrouwen in Turkije, tussen sociaal actieve vrou\l,en in Bang-
ladesh en diegenen die binnen moeten blijven vanwege con-
servatieve tradities. In elke godsdienst zijn er steeds gruwelij-
ke strijders geweest en kampioenen van de vrede. Probleem is
dat de voorbije jaren de exclusief religieuze identiteiten weer
opgang maken waarbij de zelfverklaarde vertegenwoordigers
van God geweld prediken in naam van hun absolute waarheid
en volksmenners hun aanhangers opstoken in naam van 'ons

Door de ophef over de Deense islam-cartoons heten vele cartoonisten
zich inspireren. (Andy Davey, The Gardian)
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eigen volk'. Dat betekent niet dat alle moslims gewelddadig
zijn. Sen citeert de koning van Jordanië die stelde dat diege-
nen die terroristische acties plegen in naam van de islam juist
tegen de principes van de islam ingaan. En hij verwijst naar
Akbar, de islamitische Indische keizer op het einde van de
zestiende eeuw, die de rede belangrijker achIIe dan hct geloof.

'MENSEN REDUCEREN TOT ËËN DIMENSIE

IS ONJUIST'

Op dat ogenblik draaide de redeloosheid van de inquisitie
in Europa op volle toeren. Maar je begrijpt wat de fanatici
nastreven. Zij willen dat moslims vergeten dat ze ook andere
identiteiten hebben net zoals ook bepaalde neoconservatievc
en extreem rechtse politici in het westen willen dat menscn te-
rugplooien op hun eigen christelijke identiteit als onderscheid
met de 'slechten'. Daarbij wakkeren ook westerse regeringen
de antiwesterse gevoelens in anne landen aan. Zij zijn de
belangrijkste leveranciers van wapens, zij sluiten hun markten
af voor producten uit het zuiden waardoor - zoals de auteur
terecht opmerkl- de westerse landen de 'individuele rechten
en vrijheden' van mensen in andere landen schaden.

Het lidmaatschap van een groep kan belangrijk zijn, aldus
Amartya Sen. maar nog belangrijker is het recht het van elke
mens om zelf zijn identiteit te bepalen. Het gaat niet om groc-
pen, maar om mensen. In die zin verwerpt hij de Amerikaanse
politiek in Irak die het land beschouwt als een verzameling
van religieuze gemeenschappen en niet als een verzameling
van burgers. Hierdoor verdwijnt de mens met zijn recbten
en vrijheden opnieuw op de achtergrond. Om fundamenta-
lisme te voorkomen is het dus noodzakelijk dat men beseft
en aanvaardt dat mensen diverse identiteiten en loyaliteiten
(kunnen) hebben. en dat ze die zelf kunnen kiezen. "Ik kan
tegelijk een Aziaat zijn, een burger uit India, een Bengaal.
een Britse resident. een econoom, een liefhebber van filoso-
fie, een schrijver, een Sanskriet. een overtuigde seeularist en
democraat. een man, een feminist, een heteroseksueel, een
verdediger van de rechten van homo's en lesbiennes, met
een nÎet-religieuze levensstijl, met een hindoe achtergrond,
een niet-brahmaan. en iemand die niet gelooft in een hierna-
maals," zo beschrijft de auteur zichzelf. En zo kent elke mens
een mozaïek van identiteiten. Naar gelang de omstandigheid
zal de mens deze of gene identiteit belangrijker vinden of
niet. Vanuit een Kantiaanse visie is er echter één identiteit die
niemand kan en mag ontkennen en die steeds als belangrijkste
zou moeten gelden, namelijk dat alle mensen gelijkwaardig
zijn, dat elke mens een wereldburger is. en dat elke mens
beschikt over onaantastbare rechten en vrijheden.

Amartya Sen, ldentity and violence, Norfon & Company, New
Vork 2006.

Dirk Verhofstadt is kernlid van de onafhankelijke liberale
denktank Liberales. www.liberales.be
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MOHAMMED BENZAKOUR

FASCISTEN, JEHOVA'S EN ROALD DAHL

Ze bestaan echt. Ze krijsen niet allatcnd dat radicalisme enkel
te bestrijden is met veel AIVD, veel Justitie, veel politie. Op
camera's en afluisterapparatuur zijn ze dol en op beveili-
ging en bewaking geilen ze stiekem. Deze lieden dragen in
hun genen sporen van fascistoïde rudimenten, al zullen ze
dat schuimbekkend ontkennen, Om deze perverse aanleg te
verduisteren, valt om de haverklap de lenn 'grondwet', 'vrij-
heid' of 'dcmocmtic', Dal staat fatsoenlijk en geleerd. Ook
grossieren ze graag in namen als Kant en Spinoza, maar dat
Kant en Spinoza spontaan vlekken in de nck zouden krijgen
bij het zien van zoveel totalilaire crfcnisverkr<lchting, dringt
niet door. Ze hangen voornamelijk om en rond de VVD, of
nog iets Wilderser, \•...at niet gek is. (Over het algemeen zijn
ze ook nog behept met een uiterlijk dat weinig uitnodigt tot
geslachtelijk •...erkeer, maar dit fysionomisch gebrek laat ik
hier terzijde, ofschoon ik wel zeker meen dat lelijke gedachten
hooJänkclijk door lelijke mensen worden geproduceerd - is
daar weleens iemand op gepromoveerd?)

[n dezelfde fascistoïde lijn liggen de types die geloven dat de
wereld alsmaar beter wordt. Ze kennen een rotsvast geloof
in kennis en technologie. Ze zien elk nieuw snulje op de
markt als een triomf van de wetenschap, of het magnetrons,
drumcomputers of kernJyseia betreft. Maar dat magnetrons,
drumcomputers en de kernfysica respectievelijk culinaire,
muzikale en menselijke rampen zijn, telt niet. [k noem ze
vooruitgangjehova 's.
Neem Sinterklaas. De goedheilige man behoort met zijn
schimmel te lopen over rode pannendaken in puntvorm. Zulke
huizen zijn mooi en schilderachtig. Maar •...andaag duiken
steeds vaker kale, pannenkoekplatte Vinex-woningen op.
Een beetje Sinterklaas bedankt. Zijn boezemvriend, de Kerst-
man, staat eveneens voor een kras probleem. Als hij met slee
en rendieren op de proppen komt, moet er minimaal 35 cm
sneeuw liggen. Helaas. Wel treft de arme man een nat mie-
zerig hondenweertje aan. Zelfs eind december. Met dank aan
onze fijne klimaatopwannende markteconomie en zijn geam-
bieerde jaarlijkse 3-procent-groei.

Email, ook zo iets. Een knappe uitvinding, absoluut, gemak-
kelijk en snel. Maar er kleeft een pijn lijk offer aan: de brief.

De waardige klassieke handgeschreven brief. Waarmee dus
ook het mOOIe'brievenboek' verdwijnt, alsook de 'brief-
archieven'. Ja, a[[e intermenselijke tekst dreigt op te [ossen
in de omnivore cyberspace. I-Icelwat postbodes cn postiljon
d'amours zijn a[ naar huis gestuurd. En schitterende poëti-
sche films als 11Poslino zullen niet meer worden gemaakt.

Vooruitgang is badwater weggooien met het kind erin. [k
moest hieraan denken toen ik onlangs de verhalenomnibus
van Roald Dahl weer es uit de kast pakte en bleefkauwen op
het prachtige Lall1h ro the SIal/gIJler. Op een avond vertelt een
mlln zijn zWlIngere echtgenote dllt hij haar gaat verlaten. Zijn
lieve wederheln, die bezig was eten Ic hereiden, \vas perplex.
In shocktoestand pakt ze een bevroren lamsbout uit de \Tie-
zer, en slaat hem cr in het voorbijgaan snoeihard mee op het
hoofd. De man zijgt ineen en overlijdt. Ze legt vcrvolgens de
lamsbout in de oven en gaat doodleuk boodschappen doen.

'VOORUITGANG, EEN RAMP VOOR DE
KUNST EN HET GOEDE LEVEN'

A[s ze thuiskomt, vindt ze het wanne lijk. Ze slaat alann. De
politie arriveert en begint druk te zoeken naar het moordwa-
pen. Dan biedt ze hen het diner aan. En als de inspecteuI'$ hun
tanden zetten in het sappige lamsvlees merkt er een op: 'Ik
heb zo'n vermoeden dat het Viapen niet ver kan liggen. Een
ander: 'Misschien zitten we d'r wel met onze neus bovenop.
Wat denk jij, Jack?'
Een onvergetelijk einde. Maar tegenwoordig zou zo'n sinis-
tere grap niet eens kunnen. Men zou het DNA van het lam
op de schedel van de man aantreffen, alsmede microscopisch
kleinc b[oeddruppeltjes op de dame haarzelve. Ook zou het
huÎs hermetisch zijn afgesloten voor het forensisch sporenon-
derzoek.
Mooi hoor, vooruitgang, maar cen ramp voor de kunst en het
goede levcn.
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Horizontaal
1. ziet het humanisme als dé factor van de
westerse neergang; 7. schoonmaakgerei;
12. etenbereider; 13. afscheidsgroet; 14.
European Air Transport (afk.); 15. algemene
voorschriften (afk.); 17. strook grond langs
een autoweg; 19. tocht (trip); 21. reverendus
dominus (afk.); 22. bladgroente; 24. tuin met
een bepaalde bloemensoort; 27. hok waarin
op vissersvaartuigen de gevangen vis in het
ijs wordt gelegd; 28. vrouw van Abraham;
30. plaaggeest; 31. Europees Monetair Stelsel
(afk.) 32. siervogel; 33. plaats in Gelderland;
35. buideldier; 37. bewonderaar van een
zanger; 38. hoop (tas); 41. sacra romana
ecdesia (afk.); 42. vorken, lepels en messen;
44, plaats in Noord.Holland: 46. luizenei; 47.
zelfingenomen; 48. persoon die zicht op het
fokken van vee heeft toegelegt; 49. land in
Aziè; 50. zangvogel; 52. voedsel; 54. sanl(>
(cheen); 56.waarnemend (afk.); 58. sierplant:
61. Europeaan; 62. omlijsting; 64. Verenigde
Arabische Emiraten (afk.); 6S. ongewenst
bestanddeel van geluid; 67. meestergraad bij
judo; 68. el(plosieven opruimingsdienst (afk.);
70. Keuring van Elektrotechnische Materialen
Arnhem (afk.); 72. vaarwerk; 73. Europeaan;
76. Regionale Omroep Zuid (afk.); 77. in voce
(afk,); 78. boomsoort; 79. spits stootwapen;
81. rivier in Italië; 82. afgemat; 83. vriend
(lat,); 84. algemene ouderdomswet (afk,);
86. ziekte veroorzaakt door een bacteriële
wondinfectie; 87. Nederlands weekblad voor
vrouwen.

Verticaal
1. het onderstel van een auto; 2. godsdienst
(afk.); 3, zeehond; 4. berggeel; S. slome vent
(lammeling); 6. telwoord; 7. kosmopolitische
cultuurcriticus van Nederlandse komaf; B.
zuiver; 9. sluiskolk; 10. bekende Nederlandse
motorrace; 11. voornaam nieuwe directeur
Humanitas; 16. nagerecht; 1B.vurig moedig
paard; 20. vordering: 21. mannetjeshond;
23. begrensd gebied (plek); 25. god van de
liefde; 26. ver (in samenstelling); 27. fijn licht
weefsel van linnen garen; 29, bijgerecht
van gekookte appelen; 32. pinksternakei
of witte wortel met anijsachtige smaak; 34.
plechtige belofte; 36. siera.-.d;37. sprook-
jesfiguur; 39. hartelijk (innig); 40. sanitaire
inrichting geschikt als bad. en wasgelegen-
heid; 42. meisjesnaam; 43. verdieping; 45.
snijwerkluig; 46. ontkenning; 51. Europea.-.n;
53. en zo verder (afk.); 54. kooivogel; 55.
voorheen (lat,); 56. handschoen zonder vin-
gers; 57. dooreengekneed meelmengsel; 59.
gelooide huid; 60. vrouw die paard rijdt; 62.
geraamte; 63. kudde van edel wild; 66. Unie
van Onafhankelijke Vakorganisaties (afk.);
67. droog (kaal); 69. deodorant (afk,); 71. bak
(gr.-.p);73. wortel; 74. (ver}bond; 75. mors.
doekje; 78. reuzenslang; BO.herkauwt'nd dier;
82. megaton (afk.); 85. westerlengte (afk.).
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PUUEl AD VANDUN

Als u wilt meedingen naar de boekenbon van (20,- die onder de goede inzenders
wordt verloot, ontvangen wij graag uiterlijk 21 januari 2007 uw oplossingen.
let op: alleen wie beide oplossingen instuurt komt in aanmerking voor de prijs.
U schrijft op een ansicht- of briefkaart het sleutelwoord van De Doordenker 1
(hierboven) en tevens de naam die in De Doordenker 2 (bladzijde hiernaast) wordt
gevraagd. Stuur uw oplossingen naar Redactie De Humanist. Postbus 257, 1000 AG
Amsterdam.

Oplossingen De Doordenker in
de Humanist 5/2006
Puzzel 1: Verlichting
Puzzel 2: louise (lou) Andreas-Salomé
Winnaar: Treeske Taconis, Bolsward

1



TEKSTHILDE VAN VLAANDEREN

EEN LEVEN VAN DROOM EN DAAD
In de periode 1934-1940 redigeerde hij een onafhankelijk links blad voor politiek,

economie, cultuur en literatuur. Hij sloot zich aan bij de Jongeren Vredes Akties,

waarin hij voorvechter zou worden van het idee van geweldloze actie en geestelijke

weerbaarheid. Vijfentwintig jaar geleden, toen dit blad nog in blauwe letters op

kringlooppapier gedrukt werd, stond zijn foto op de cover.

2

..... lIet is het besef van de onvervangba-
re waarde der I'rijc, mCllselijke P('YWOI1-
lijkhrid: van de nOlldzallk om te strijden
\'Oor een wereld. wllarin die vrije per-
soonlijkheid lot ontplooiing kan komen.
Het is. ten tweede, dl' l"Oepinx lol (lit'lIsl

I/al/ de Xl'lIIl'l'l/schil{l, het besef dat \vij
niet voor ons zelf mogen leven. maar
voor de gemeenschap der mensen. \vant
wij zijn geroepen om de beste krachten
van hoofd. hart en handen in dienst te
stellen van bovcnpersoonlijke \vaar-
den .. ."
Dit fragment stond in een artikel ruim
611jaar geleden in een he\Tijdingsnum-
mer vlIn lier Parool in Eindhoven. De
titel \'lIn het lIrtikei was: 'Waar levcn
\vij voor'!'
Het was niet alken deze tekst, maar tal-
loze andere, die geschreven v.'enlcn om
de overtuiging te delen. dllt het mogelijk
mOöt zijn een nieuwe nmatsehappij in
te richten op hllsis van gelijkwailrdig-
heid. vrijheid. verbondenheid.
Zijn vader was gymnastiekleraar, zijn
Illoeder onderwijzeres ilall een Fröhel-
school, zoals dat destijds heel1e. Hij
was kJein en kwetshaar en mOl"sthet
gel,egde 'wil" niet stl"rk is Illoel slim
ûjn' in praktijk brl"ngl"n. Omdat hij niet
robuust en sportief was, werd hij veel
geplaagd en door groepjes klasgenoten
helaagd. Op een dag werd hij uitge-

daagd door de sportiefste jongen van de
klas om hard te lopen: 'drie keer om het
perkje heen'. Hij nam de uitdaging aan.
maar op voorwai.mJc. dat ('f twintig keer
gelopen zou worden. En won. Hij wist
dat hij een groot uithoudings\'ermogen
had, V,lIl:lf dat moment werd hij niet
meer geplaagd.
Bij hl't vcrlaten van de Lagere School.
kreeg hij het lId\'ies om llallr de Mulo tl"
gllan. I.df vond hij dllt hij dl" HBS wel
aan kon. Mct instemming vlIn zijn ou-

'MENSEN INSPIREREN TOT
EEN CONSTRUCTIEVE
LEVENSOPBOUW'

dcrs volgde hij die ook en ging zelfstan-
dig \'erder met het gymnasium. Van zijn
\'ader kreeg hij een complete uitgave
\'an ,'vlultatuli. die hij helemaal las. Hij
had grote hewondering VOOT deze schrij-
ver en werd daarnaast geïnspireerd door
een hoek van Alber! Sehweitzer CulIuur
1'11 f'thid:.
Om zijn gedachten vorm te geven.
schreef hij brieven aan zijn \Tienden en
zijn toekomstige \TOUW,die weer lIit-
gehreid heantwoord werden. El"n soort
schri ftelijke discussÎcs ...

In de periode 1l.)~4-19.j.()redigeerde hij
het maandhlad FlIlldalllf'lIl. een onaf-
hankelijk links hlad voor politiek, e\:o-
nomie, cultuur en literatuur. Later heeft
hij gezegd, dat hij nooit meer redac-
tiesecret:lris wilde zijn: iedere maand
een hlad vol zien te krijgen ... Hij sloot
I.ich aan bij de Jongeren Vredes Akties,
waarin hij \'oorveehter IOU worden \':ln
het idee van gewddloze lIefie en gl"este-
lijke weerbaarheid.
Vijfentwintig jaar geleden, toen dit
hlad nog in hlau\.\'e lellers op kring-
looppapier gedrukt werd, slllnd op de
\'\\(}rpagilla een foto \'lIn dezl" man, die
zijn kvclI in dienst stddc van 'droum
en d;lad', die niet zozeer een onverbe-
terlijke optimist was. als wel een realis-
tische idealist. "k moet de mensen lelf
iets positiefs geven. Je moet de mensen
inspireren tot l"en eonstructil"vc le\'ens-
ophouw \'oor zichzelf (en de ander):' zei
hij in een uitgehreid interview.
In een mooi uitgege\'en hiografie is te
zien hoc on\'ennoeihaar en intensief hij
zijn idealen heeft getr:lcht vorm te ge-
ven: het overzkht \'an zijn werk heslaat
~~ pagina's. Artikelcn. enkele boek-
titels. ontelhaar de vergaderingen en
hesprekingen, lessen en colleges. Over
Ilithoudingsverrmlgen gesproken.

Wie was dele inspirerende man?

de HUMANIST I
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Richt zich op het snijvlak van maatsch<tppelijke
ontwikkelingen. culturele vragen en existentische
thema's in relatie tot praktijkvelden waarbinnen

humanistische organisaties actief zijn.
Het verschijnt viermaal per jaar.

Kijk ook op de vernieuwde website

www.humanistiek.net

11Voor meer informatie'

Uitgeveril swp I Postbus 257 { 1000 AG Amsterdam I T 020 3)0 72 00 I F 020 330 80 40 I wwwswpbook.com

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

"

mN

telefoon

pc/woonplaats

adres

JA ik wil meer informatie over
l'en executeur-testamentair \lan het
Steunfonds Humanisme

naam

-...-"",,,.

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

Na een overlijden moet er in korte tijd veel
geregeld worden. Dat gaat gemakkelijker
als u 2elf al maatregelen heeft genomen.
Veel mensen vinden het moeilijk of onaan-
genaam om daar over na te denken. Toch
is het belangrijk dat op tijd te doen, want
het geeft veel rust als deze zaken van te
voren goed geregeld zijn.

Stuur de bon in een envelop
zonder postzegel naar;
Steunfonds Humanisme.
Antwoordnummer 10938,
1000 RA Amsterdam

Als
nalaten
u een

•
ZOr.g IS
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VERS VAN DE PERS

GOD NOCH AUTORITEIT

De vrijdenkersbeweging in Nederland

bestaat 150 jaar. Ter gelegenheid van dit

jubileum is op initiatief van het Humanis-

tisch Archief een fraai boek uitgebracht

waarin de geschiedenis van de vrijden-

kersbeweging beschreven wordt. Een

bespreking door hoofdredacteur Hans

Ramaer van De A5.

'Vrijdenkers stonden vooraan in de strijd

tegen militarisme, oorlog en fascisme'

In 1856 werd in Amsterdam De Dage.
raad opgericht. een vereniging die van
starl ging mei 44 kden, en sinds een
halve ecuw bekend staat als De Vrije
Gedachte die het hlad De Vrijdcl/kel"
uitgeeft. In 1956 en in 1981, wenkn
jubilea gevierd md gedenk bundels die
door de nijdcllkcrs zelfv"arcn samen-
gesteld. Ditmaal is gekozen \"OOT een
indrukwekkende bundelmct bijdragen
van twaalfwctcnschappcrs. meren-
deels historici. I-kt initiatief daartoe
kwam van hel Humanistisch Archid'in
Utrecht.
Vrijdcnkcn was (en is) een vorm \'llll

ondogmatisch denken over k\'\~ns-
beschouwelijke en maatschappelijke
vraagstukken waarbij met voorbijgaan
aan door God geopenbaarde waarheden
of theologische beweringen go.:z()chl
wordt naar "het ware, het goede en het
schone". Tegenover God, Christus en
de Kerk stelden de vrijdenkers de men-
selijke rede en soevereiniteit. Natuur

en wetenschilp namen de plaats in van
godsdIenstige leerstellingen.
Oe wortels van de vrijdenkerij liggen in
de Verlichting, m:l:lr "het denken zon-
der dogma's" I'oals de vrijdenkers het
zelf IOrJlluleerden, ontstond toch \'ooml
in re:lctie op natuurwetl.:nsehapPl.:lijke
kennis. [Je kerken hadden zich zolang
legen wetenschappelijke ont\vikke-
lingen \'erzel, dat wil.:daarin belilng
stl.:lden bijna vanzdfbuiten de gods-
dienst kwamen Ie staan. En zo werd

het wereldbeschouwelijke materialisme
onder indoed van radicale niltuurwe-
tenschappers als Ilaeckel. Oarwin en
/l.lolescholt al spoedig gemeengoed bin-
nen de jonge vrijdl.:nkersheweging.

VAN 'NATUURRELIGIE' NAAR
ATHEïSME
Het kan dan ook niet verhazen dat de
stoot lot het oprichten van De Dageraad
juist uitging \'an een in die tijd versche-
nen boek on~r Java van de arts en etno-
loog Junghuhn die de natuur als bron
van waarheid zag. Daarom ook vorm.
dl.:natheïsten bij de oprichting nog een
minderheid en spraken de eersle geor-
ganiseerde vrijdenkers vooral van na~
tuurreligie ..'vlultatuli vertolkte met zijn

'Gebed van de onwetende' de overgang
naar een atheïstisch wereldbeeld dilt tot
op de dag van vandaag door de meeste
vrijdenkers wordt onderschreven.
Velen van hen zagen het atheïsme

de HUMANIST I
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VERS VAN DE PERS

'De drang naar kennis is kenmerkend

voor de vrijdenkersbeweging'

overigens als een sociaal ideaal. een
zich ontworstelen aan bevoogding door
kerkelijke en wereldlijke machten. Vrij-
denken was altijd een levenshouding
waarbij hel streven naar gerechtigheid
centraal stond. Dat verklaart de grole
maatschappelijke betrokkenheid en uit-
straling van de beweging. Vrijdenkers
stonden vooraan in de strijd tegen mili-
tarisme, oorlog en fascisme. op de bres
voor democratie en mcnscnrcçhtCll. En
daarnaast behoorden zc tot de eersten
die vooruitstrevende standpunten inntl-
men op terreinen als feminisme. crema-
tie, geboorteregeling, homoseksualiteit
en euthanasie.

Tegelijk was dc vrijdenkerij een cu 1-
tuurbeweging. Aanvankelijk was De
Dageraad nog overwegend een organi.
satie van de kleine burgerij. in politiek
opzicht overwegend liberaal. Na 1900
veranderde dit: stecds vaker kwamen
vrijdenkers uit de arbeidersklasse. De
voormalige predikant Ferdinand Do.
mela Nieuwenhuis staat model voor
deze verschuiving en geeft tegelijk
weer dat de vrijdenkersbeweging zich
in anarchistische richting ontwikkelde.
Daarmee is ook de titel God /loch auto.
riteil van de bundel verklaard.

ONAFHANKELIJKE EN KRITISCHE
OPSTELLING
Men kan de marginaliteit van de vrij-
denkersbeweging benadrukken zoals
lIans Blom in zijn inleiding doet. maar
zal toch mocten erkennen dat het de
vrijdenkers niet ontbroken heeft aan
invloed op sommige maatschappelijke
ontwikkelingen. Hun onalltankelijke en
kritische opstelling dwingen bewonde-
ring af, zeker als men bedenkt dat veel
vrijdenkers autodidacten waren. De
drang naar kennis is immers kenmer-
kend geweest voor deze beweging.

Ide HUMANIST
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De keuze voor een wetenschappelijke
bundel met een verscheidenheid aan
bijdragen kan nadelen hebben. Geringe
overlappingen zijn meestal niet hinder-
lijk, maar ingrijpender is de kans dat
zo'n geschiedschrijving op onderdelen
verbrokkeld raakt ofzelfs witte plek-
ken vertoont. Helaas heeft men die in
dit boek niet geheel kunnen vermijden.
De invloed van het wijsgerig denken
van Spinoza blijft bijvoorbeeld onder-
belicht, zo ook is het jammer dat de rol
van voormalige priesters en predikan-
ten (soms bleven zc zelfs op de kansel
staan zoals Nieo Schermerhorn) in de
vrijden kersbev.'eging onvoldoende uit

de verf komt en het meest opvallend
is wel dat de periode na 1945 er een
beetje bij hangt.
Daar staat gelukkig tegenover dat de
grote bloeiperiode van de vrijdenkers-
beweging tussen de beide wereldoor-
logen uitgebreid aan de orde komt. Het
was niet alleen de tijd dat de ontkerkc.
!ijking in de grote steden om zich heen
begon te grijpen en de problematiek
van de scheiding tussen kerk en staat
(bijzonder onderwijs, Zondagswet,
beloften in plaats van eed. godslaste.
ring. etc.) bovenaan de vrijdenkersa-
genda stond, het was bovendien de tijd
waarin de vrijdenkers de confrontatie
met de confessionelen niet meer uit de
weg gingen. De roemruchte propagan-
datochten naar de 'donkere' provincies
beneden de rivieren dateren uit die
periode.
Evenzeer traden de vrijdenkers in die
tijd naar buiten met hun debatten en
lezingen. vaak gehouden op de zondag-
ochtend. Deze bijeenkomsten trokken
veel publiek. Een zeer populaire spre-
ker en debater was Anton Constandsc.
Indruk maakte ook voorzitter Jan
Hoving met zijn radioredes tegen het
antisemitisme.

VRIJDENKERS EN HUMANISME
Een onderwerp dat ook meer aandacht
had verdiend is de onderlinge relatie
van de vrijdenkers en de in het Hu-
manistisch Verbond vcrenigde huma-
nisten. De oprichting van dat verbond
in 1946 kwam voorde vrijdcnkers
on\'crwacht, zeker omdat de wijsgerige
en ethische grondslagen niet zo veel
van elkaar verschilden. ~:laar de geor-
ganiseerde humanisten hadden een veel
ruimere doelstelling, te weten een ge-
lijkwaardige plaats in de samenleving
voor onkerkelijken. Hun pragmatisme
straalde ook een ander kleur en poli-
tieke atmosfeer uil.
Terwijl De Dageraad een kleine orga-
nisatie bleef groeide het verbond als
kool. Dil gescheiden optrekken leidde
onvermijdelijk tot fricties en wedijver.
Niettemin ontstond er geen broeder-
strijd en groeiden de organisaties in
dc loop van de tijd tcn dele naar elkaar
toe. Het leil dat kopstukken als Anton
Constandse en Piet Spigt van beide
bewegingen deel uit maakten zal daar-
bij een belangrijke rol gespeeld hebben.
Ook in latere jaren was dat het geval.
waarbij men kan denken aan filosofen
als Paul Cliteur en Wim van Doorcn
(die overigens in dit boek ongenoemd
blijft). Daarnaast zijn de veelal goede
verhoudingen terug te voeren op prak-
tische samenwerkingsverbanden zoals
het Humanistisch Archief en de oude-
renzorg. Zo bood ook de Humanisti-
sche Omrocp plaats aan de vrijdenkers
toen deze in 1995 hun zendmachtiging
verloren.

IJ. Gasenheek, J.c.H. Blo11l.J.1f<,t{ Na-
hUl/r.l'(reduclie). God noch autoriteit.
Geschiedenis I'an de vrijdenkersbc\I'c-
ging in Nederland. Uitgn'erij Boom.
Ams/crdam. JJ6 hlz., geïllustreerd. f'
24.50.
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I'aul eliteur, !/um(/nisme. Et'n hoorcol-
lege on'r a/hdl'me, rrijJenkt'n, II/o/'(/al
en poliliek, \"ier amliv-CD 's. Ilomc
Acatkm.l' Pliblishcl's, /Jen /laag.

DE SCHEIDING VAN KERK EN STAAT
C1iteurs laatste lezing is een krachtig
pleidooi \'oor een religieus neutrale
staal. De juridische achtergrond van
Cliteur treedt op de voorgrond wanneer
hij \1<Idison hehandelt met zijn pleidooi
\ oor een rdigieus neutrale staat in de
Federalisl Papers.

Floris \'(//) den Berg isfi/uso(?!,CfJ hc-
sllwrslid Hili rrijdel/kerSl'crclliging De
Vrije Gcdacl1ll?jlorismlJdellherg@
ddS,nl

DE SCHEIDING VAN MORAAL EN RE-
LIGIE
Clitcur stelt in de derd..: lezing dat er
ten aanzien \"lm de fundering van de
moraal twee opties zijn: of god is de
baas en stelt de wetten (theonomie), of
god is niet de baas en de mensen moe-
Ien zelfzien uit te \'inden hoc ze met
elkaar willen omgaan (autonomie van
de moraal). Er zijn echter meer opties.
zoals het idee dat er in de kosmos een
morele orde zit (al dan niet door god
ingebakken). Dit is een idee dat athe-
isten. vrijdenkers en veel humanistcn
verwerpen, maar dat in de 'volksethiek'
toch populair is. In de contemporaine
filosofie is cr geen serieuze filosoof te
vinden dIe uitgaat van dc theonomie
v<lnde moraal. Dat Cliteur de auto.
llomie van de moraal bij Soerates laat
beginnen is \vat ongdukkig gekozen,
Soeratcs \\"as de man die meende een
goddelijke influistering gehad had die
hem vertelde te doen wat hij deed. So-
crates kreeg zijn roeping tot het stellen
van vragen van bo\"Cnen stelde zich
boven de seculiere wet van Athene. liet
klinkt raar om over Je 'heilige van de
humanisten' te zeggen. maar Sonates
heeft cenzelliJe houding als een Moslim
terrorist voor wie het goddelijke gezag
ook hoger is dan het wcreldlijk gezag.

VRIJDENKEN
Clileur definieert Hijdenken in zijn
tweede lezing aan de hand \'an t\\ee
kenmerken. Enerzijds wordt nijdenken
geken merkt door het besef 'dat gods-
dienst niet alken een factor ten goede
is. maar ook ten kwade'. Anderzijds is
de vrijheid \'an meningsuiting een be-
langrijk ideaal. Ook hier is de opvalling
van Cliteur wat beperkt. Vrijdenken
kanl1lijn inziens worden gezien als een
vorm van kritisch rationalisme dat Ha-
gen stelt bij a//e \wmen van kennis- en
machtsclaims. Vrijheid van menings-
uiting is een noodzakelijke, maar geen
voldoende voorwaarde voor vrijdenken.
Religiekritiek is een belangrijk onder-
deel van vrijden ken, maar er zijn \'eel
meer opvallingen en i(kologie'::n waar
nijdenkers kritiek op uiten. Vrijden-
kers zetten zich in voor het behoud van
een open samenleving en verzetten zich
tegen elke vorm \'an totalitarisme.

\'an atheïsme, zoals verwoord door Paul
Kurtz in diens werk Tht' TranS("t'n-
del1lal Templa/ioll en in het beknopte
boek Alllnlelligelll PeI"Jun's Guidl? 10
Athci.I'1II van Daniel Harbour, staat \'(lor
een opvalling waarin atheïsme gelijk
wordt gesteld aan naturalisme waarin
geen ruimte is voor wat \llOr soort van
bovennatuurlijke kradllen dan ook.
Kew Age valt in Je brede definitie van
atheïsme ook ar.

ttN HOORCOLLEGE OVER

VRIIOENKEN, ATHEiSME, MORAAL

EN POLITIEK

ATHEïSME
In de eer~te lezing ziet Cliteur atheïsme
als een a-theïsme, een ontkenning van
hetthei"sme, dat wil zcggen het god-
bedd vanjodelldom, christendom en
islam waarin god bepaalde eigenschap-
pen heeft. zoals almachtig, persoonlijk.
heilig, algoed en alwclcnd. Een atheïst
is. volgens Cliteur, Iemand die meent
dat de argumenten voor het bestaan van
die god niet steekhoudend zijn. Dat is
nogal een smalle defïnitie van atheïsme.
doordat het ruimte laat voor een geloof
in alle andere soorten goden en vormen
van transcendentie. Een bredere vorm

MORAAL ZONDER RELIGIE ALS KERN
VAN HET HUMANISME
In vier lezingen van een uur, op cd
uitgebracht, ~dlclst fi1o~oor. vrijden-
ker, athcï~ti~ch humanist Paul Clitcur
cnkc1e bc1angrijke facetten van h..:t
vrijden ken ell humanisme, Het lijkt niet
aannemelijk dat de kalme academische
colleges zullen leiden tot ved "bekerin-
gen'. ,'-laar het is denkbaar dat er men-
sen zullen zijn die luistcrend naar deze
en andere uitgaven van Home Aca-
derny, zoals de serie godsdienstlïlosofie
van Herman Philipse, geïnteresseerd
raken in (georganiseerd) vrijdenken en
humanisme. Jammer is ook dat Cliteur
die in zijn geschreven werk enorm vcd
verwijzingen opneemt, karig is gewCl:st
met de lijst van aanbevolenliteratuuL
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VIJF FilMS DIE ERTOE DOEN
De stichting: ,'l4ovies ,har matrer, die
wordt ondersteund door Amnesty
International, Stichting DOEN cn
Hivos.NCDO Cultuurfonds, wil pu-
bliek met films raken cn bewust ma-
ken van mensenrechten en situaties
waarin deze rechten en menselijke
waardigheid in het geding zijn. Die
zinvolle doelen ""'orden ongctwijtèld
bediend met de prachtige rlvd-box
'De verdieping van Movies that mat-
te", De box beval vijf films. elk in
zijn soort een mccsterv.'crk. Aller-
eerst de historische speelfilm l/otel
Rwanda, over een hotelmanager die
tijdens de Rwandesc genocide van
1994 onderdak biedt aan meer dan
duizend TUlsi-vluchtelingen. In de
honderd dagen dat zij in het hotel
verblijven worden meer dan een half
miljoen Tutsi's en gematigde Ilutu's
vermoord. Veel van de getilmde
mensen waren overlevenden die de
moed hebben gehad de gebeurtenis-
sen voor deLe film als figurant na te
spelen.
Darll'În'.\' Ilighlmare vertelt op in-
drukwekkende wijze het verhaal
van de vissers op het Vietoriameer,
die dagelijks tonnen nijlbaars uit het
meer halen, die met vrachtvliegtui-
gen naar Europa en Japan \vorden
gevlogen. In ruil voor de vis keren de
vliegtuigen met wapens en munitie
terug. terwijl de lokale bevolking
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o AMOR NATURAL
Over Heddy lIonigmann is in de
lIumal/isl 2/2006 uitgebreid gepubli-
ceerd naar aanleiding van de uitrei-
king aan haar van de Van Praagprijs.
Daarbij is ook gerefereerd aan haar
prachtige film 0 Amor Nalliral. een
melancholische ode aan de seksuali-
teit en de poëzie van Carlos Drum-
mond de Andrade. Prettig is dat deze
zwoele, levenslustige documentaire
tilm nu ook op dvd is uitgebracht.

zich niet eens de consumptie van de
zelf gevangen vis kan veroorloven.
De Amerikaanse documentaire liIm
Promises volgt zes jongens en een
meisje die nauwelijks een kwartier
rijden van elkaar leven in Jeruzalem,
maar in totaal verschillende werel.
den. Hoe politieke strijd jonge levens
kan bezetten.
Tl/rlles canj7y is de eerste speelfilm
uit het Irak na de Amerikaanse inva-
sie. De tilm documenteert het lot van
Koerdische kinderen in een vluchte-
lingenkamp in het grensgebied van
Irak en Turkije. Veelal verweesde en
door landmijnen verminkte kinderen
in een klein bergdorp. De kinderen
verzamelen de mijnen en bieden ze
tegen betaling aan de VN aan. Gaan.
deweg verdringt de nieuwe oorlog de
vonge.
De vijfde film in de reeks is getiteld
Osama, de eerste Afghaanse film
na het verdrijven van het Taliban-
regime. De Iilm volgt hel verhaal
van een 12-jarig meisje en haar moe-
der, een huisarts, die zich proberen
staande te houden onder het bewind
van de Taliban.
Een monumentale reeks!

De verdieping val/ ,Ho~"ÎesIhal ma/-
fel'. Vijfdvers in l'er=amelbox. Voor f
49.50 te hestellen op 1I"1\'II'.amnesty.
nl!~hop

In de film dragen op verzoek van
Honigmann oudere Braziliaanse
mannen en vrouwen voor uit de ero-
tisch geladen poëzie van Drummond.
Daarbij komen ze vanzelf op hun
eigen herinneringen, en die zijn bij
sommige aanstekelijk vurig.

Heddl' HOlligmaJln, 0 Amor Natural.
IDFA '5delicale.uen. Te hestellen à E
9,95 du I\'\\'wfilmfreah.nl.



DE VROUWELIJKE STEM

In de column 'Trouwen is geen pretje' in dl' HUII/t/llist 5/2:00fi
heschrijft Mohammed BCluakour mei wel zeer grove pen hel
verschil in beleving en status "'<ln hel huwelijk in Nederland
en Marokko.Met het vergo<,']ijkcn. ja zelfs aanprijzen van
huiselijk geweld wordt cchler een grens overschreden. Ik
citeer: "Een Arabisch koffichuisgczcgdc luidt immers: 'Geef
elke avond jl.' vrouw een lel. als jij niet wilt. wil!.ij het "'cl'
- vrij naar rijm. Vrouwen welen dat en zijn daarop berekend.
Sterker, ze verlangen cr stiekem naar,"
1\.1<'1deze passage wordt ~ ook wanneer deze niet lelterlijk
"'orul opgevat - de suggestie gewekt ual een ongclijkwaar~
digc verhouding lussen echtgenoten ICverdedigen is. Naar
mijn mening hoort een dergelijke stellingname niet thuis in
het blad van het Humanistisch Verbond. aangezien binnen
hel humanisme dc gelijk\\'aardigheid van mcnsen voorop
staal meI in het verlengde daarvan de daarop aansluitende
wijze van leven meI elkaar.
Wanneer u deze problematiek in uw blad Ier discussie wilt
stellen. zou ik daarovcr mcerdere mcningen willen lezen.

De vrouwelijke stem dient da:lrbij in het bijzonder aandaehl
Ie krijgen.

Crietje dl' jOl/g. Groningcll

NASCHRIFT REDACTIE

Wij kennen .\lohammed Benzakour als een man zonder
vooroordelen en menen te weten. dat hij de Arabische kotlie-
buisgezegden evcnmin scrieus necml als de anachronislischc
voorschriften dic aan de koran ontleend kunnen wurden. Hij
voert het vergoelijken van fysiek geweld tegen vrouwen ze-
kcr niel in zijn \'a1ll1del.cn heeft zijn column veeleer bedoeld
als een prikkelende discllssiebijdragc over de onevenredige
waarde die aan het contract 'huwelijk' wordt toegekend in
een samenleving waar scheidingen vrijwel de status \'an
gcwoullle(rcehl) hebbcn verworven. Ecn discussie dic helaas
Ie weinig gevoerd wordt.

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW' NIEUW' NIEUW' NIEUW' NIEUW' NIEUW - NIEUW

Atheïst, maar niet goddeloos
Verkenningen en evaluaties

Hein Thijssen

Dit nieuwe boek is het resultaat van een persoonlijke zoektocht naar de
waarde en houdbaarheid van het monothe"isme.De auteur, Hein
Thijssen, weigert de drie monothe"istische stromingen - het jodendom,
het christendom en de islam - religies te noemen,
Het atheïsme behelst volgens Thijssen niet alleen een gezonde levens-
houding, maar inspireert bovenal tot diepe inzichten en een ongekende
spiritualiteit. Zonder de verlossing van de god van het monotheïsme zal
er geen verlossing zijn uit de ellende waarin de mens zich momenteel
bevindt. Hij moet de god van Rome,]eruzalem en Mekka verliezen om
zijn eigen god te vinden.

U,tgaven van U"geveroj SWP zIJn verkrijgbaar "' de boekhandel

.\THHST m.w :--,;rETGL1l)DEU)OS

ISBN 90 6665 794 4
112 pagina's

E: 15.90

11Voor meer Informatie'
Ultgeverl] SWP f Postbus 257 I 1000 AG Amsterdam IT 020 ]30 72 00 ( F 020 330 80 40 I www.swpbook.com
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Socrateslezing over zelfspot als ideaal

In een volle Rode Hoed in Amsterdam
werd dit jaar de Socrateslezing verzorgd
door Evelien Tonkens en Tsjalling Swier-
stra. Het thema: zelfspot als vorm van
beschaving.

Onder meer naar aanleiding van hun artikel in

Krisis getiteld 'Een link.s beschavingsoffensief'
heeft het Humanistisch Verbond Evelien Tonkens

en Tsjalling Swierstra uitgenodigd de Socrates-

lezing 2006 te verzorgen. Tonkens en Swierslra
proberen een niet-paternalistische vorm van
beschaving te doordenken. Beschaving en VOf-
ming maken een belangrijk onderdeel uit van

autonomie, het thema dat dit jaar op de agenda

van het HVslaat.

In hun lezing geven Tonkens en Swierstra aan
dat autonomie twee relaties betreft: (1) de relatie

tussen het individu en de ander, en (2) de relatie

van het individu ten opzichte van zichzelf. Beide
relaties kunnen fundamentillistisch Viln ilard zijn.

Overtuigingsfundamentalisten menen dat hun
eigen overtuiging onwrikbililr is en aan anderen

moet worden opgelegd. Behoeftefundilmen-
talisten nemen de ei~jen behoeften als leidraad

voor de inrichting van de samenleving. De eerste

vorm Viln fundilmentalisme - overtuigingsfunda-

mentalisme - is streng: het hogere ik dicteert het
lilgere ik, en de ultieme, onwrikbare waarheid

moet verdedigd worden tegenover degenen die

een andere overtuiging aanhangen, De tweede
vorm van fundamentalisme neemt het 'Iilgere ik'

als leidraad. Het 'lagere ik' dat geen overtuigin-

gen milar vooral behoeften heelt.

Tonkens en Swierstra bepleiten tegenover deze

twee vormen van fundamentalisme zelfspot als
alternatieve vorm van beschilving, Onze samen-

leving vraagt vooral om individuen die kunnen

omgilan met pluriformiteit (cultureel, levensbe-
schouwelijk) en voortdurende veranderingen.

Zelfspot als relatie tussen de verschillende 'ik-

ken' die in de mens huizen en tussen het zelf en
de ander. De houding Viln zelfspot vrilagt het

vermogen en de wil om van een zekere afstand

naar het eigen hilndelen, behoeften en de eigen
overtuigingen te kijken. Deze afstilnd milakt hel

mogelijk de eigen overtuigingen en behoeften
niet als ultieme Wililrheden te zien, maar erover

te reflecteren

Daarbij is zelfspot te prefereren boven vier
andere, soortgelijke levenshoudingen; die van

zelfkritiek, ironie, zelf relativering en cynisme.

Deze vormen zijn ilchtereenvolgens te streng, te
afstandelijk, te nihilistisch en te bitter. Zelfspot

daarentegen, is een houding wilarin de mens

zich rekenschap geeft van de complexiteit Viln

de wereld en de samenleving. De zelfspotter zet

zich geëngageerd in voor eigen overtuigingen
en idealen, vanuit het besef dilt deze niet ab-

soluut geldig zijn. Het wordt mogelijk gemaakt

ideillist te zijn, zonder strijdlustige verbetenheid.
De zei/spotter is mild, zowel nailr zichzelf als

nailr de ander, en houdt hiermee het gesprek

open. Er is geen strenge, ascetische hiërarchie
tussen het hogere ik en het lagere ik, en in het

verlengde daarvan geen agressieve neiging de

ander te verbeteren.

Dick Pelsziet veel in een dergelijke invulling

Viln ilutonomie, terwijl Gabriel van den Brink

- beiden coreferenten - dit alternatief weliswaar
sympathiek maar ook elitair en uiteindelijk on-
werkbilar vindt.

Tonkens en Swierstra hebben met deze Soera.
teslezing een bijzondere bijdrage geleverd aan

het debat over autonomie Autonomie door

zelfspot combineert een actief idealisme met
zelfreflectie.

De volledige tekst van de Soerateslezing en een
verslag kunt u vinden op

www.humanistischverbond.nl

Woonplaats: ç~:::::::::~Geboortedatum:

voorletter(S):C::::::::::J~M~N[I

Naam~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Adres:

Postcode:

T,',foo""omm"
Datum:

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

Word nu lid en ontvang De Stu;fzandsamenleving van Kees Schuyt (winnaar J.P. van Praag-prijs 2005) als welkomstcadeaul

Ik word lid van het Humanistisch Verbond en betaal € per jaar. "'Als lid ontvang ik 4x per jaar het ledenblad Humus.

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

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

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

Stuurt u deze bon naar het Humanistisch Verbond, t.a.v. afdeling
publieksvoorlichting, Antwoordnummer t0938, 1000 RA,
Amsterdam. Voor meer informatie kunt u ook bellen met (020)
521 9090 of kijken op onze website www.humanlstischverbond.nl

http://www.humanistischverbond.nl
http://www.humanlstischverbond.nl


AGENDA
1 j<lT HVO eraren
Scholingsbijeenkomst voor leraren HVO
en levensbeschouwing met als thema 'De
levensbeschouwelijke competentie: net iets
extra!'. Hoe hou je de benodigde profes-
sionaliteit bij om je bijdrage aan de leven-
beschouwelijke identiteit van de school
waar te kunnen maken? De cursus wordt
gegeven door Mareo Otten. Zalencentrum
Vredenburg, Utrecht. Kosten (; 35,00. Aan-
melding via hvo@hvo.nl of 030.285 68 56.
www.hvO.nl

15 ~n Paleslln£T
IKV-symposium over het Palestijnse vluch-
telingenvraagstuk. Hoe wordt in Israël
naar de verschillende aspecten van het
vluchtelingenvraagstuk gekeken en welke
obstakels aan beide zijden zorgen ervoor
dat dit vr<lilgstuk onopgelost blijft? En hoe
functioneert het internationaal recht in
een politieke context als dit decennia oude
conflict? Aanvang 14.00 uur, Perscentrum
Nieuwspoort, lange Poten 10, Den Haag.
Aanmelden vóór 10 januari 2007 per e-
mail rduijvetter@ikv.nl of telefonisch 070-
3507100.
www.ikv.nl

1 jl' 11'1 'J ,I

Het is 1980 en we vragen een willekeurig
aantal buitenlanders het volgende: noem
in een aantal steekwoorden waar je aan
denkt bij Nederlanders. Het antwoord zal
zijn: ze zijn tolerant, open en vriendelijk.
We stellen dezelfde vraag in 2006. Wat zou
het antwoord zijn? Streng. strak en rechts.
Wat is er in de tussentijd gebeurd? Studium
Generale lezing door prof. dr. H. Ghorashi,
bijz. hoogleraar management van diver-
siteit en integratie, VU Amsterdam. Aula
Minderbroedersberg 4-6 Maastricht.
www.sg.unima.H.n/

16 Fis' df
Iedere derde dinsdag van de maand: Filo-
sofisch Café in Felix Meritis. Keizersgracht
324, Amsterdam, Toegang vrij. Vanaf 19.30
uur.
www.fe/iJ(-en-sofie.nl

7 an E Jf pa

Debat over Europese besluitvorming in de
Nederlandse democratie. Het democratisch
tekort in Europa heeft vele kanten. De (Ne-
derlandse) politiek bemoeit zich te weinig
met de beleidsvoorbereiding en ziet zich
bij de feitelijke politieke besluitvorming

te vaak geplaatst voor een onomkeerbaar
proces. Er bestaat grote behoefte aan
vroegtijdige democratische controle. Maar
ook aan een betrokkenheid van de bur-
ger die zich vaak overvallen voelt door de
Europese regelgeving. Aanvang 20.15 uur,
Toegang vrij.
www.fe/iJ(.meritis.n/

29 Jiln As elzoeker
Dies Natalis van de Universiteit voor Huma-
nistiek, thema: de Rechten van Asielzoe.
kers. Ottone, Kromme Nieuwegracht 62
van<lf 15.00 uur. Afsluitend is er een borrel.
Toegang vrij. www.uvh.nl

27 feb Ch n
De grenzen van de groei zijn voor China
als geheel nog niet in zid1t, maar lokaal
zijn er problemen van watervoorziening,
erosie en milieuvervuiling die om krachtige
politieke maatregelen en grootschalige
projecten vragen. Het nieuwe vijfjarenplan
stelt duurzame economische groei centraal,
maar hoe effectief zal dat zijn? Studium
Gener<lle lezing door dr. E. Vermeer, his-
toricus en sinoloog. Aula Minderbroeders-
berg 4-6 Maastricht.
www.sg.unimaas.nl

NIEUW - NIEUW. NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW. NIEUW. NIEUW' NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

Tao Teh King
LaoTzu

AI meer dan vijfentwintig eeuwen putten mensen kracht en inspiratie
uit de 81 bespiegelingen van de Tao Teh King, wereldwijd erkend als een
van de meest toegankelijke en tegelijkertijd meest diepzinnige verhan-
delingen over mens en natuur, wijsheid en onwijsheid. vrede en onvre-
de, afhankelijkheid en onafhankelijkheid.
De vertolking van Archie J. Bahm. waarvan deze uitgave de eerste
Nederlandse vertaling bevat, is baanbrekend vanwege zijn vernieuwen-
de interpretatie van Tao als Natuur en Zijn.

ISBN 90 6665 726 x
96 pagina's

€ 11,00
Uitga.en van Ullge.er I SWP Zl}n '(ul<"}gDoar, de boekhandel

11Voor meer Informatie:
Ultgevenl SWP I Postbus 257 J 1000 AG Amsterdam fT 020 330 72 00 I F 020 330 80 40 ( wwwswpbook.com
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LU UITDE UIT DE
(,) EERSTE
Z HAND EERSTE<t Ad de Visser

(/) HAND(/)-<t NIEUW
Z
LU -- Ad de~issera:
LU '-,.0 , , •

Ruim veertig teksten verschijnen voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met o.m. Petrarea's beklim-
ming van de Mont Ventoux; Alberti over de schilderkunst, brieven van lsabella d'Este en de kunst-
kritiek van Aretino; Dürers Dagboek van de reis in de Nederlanden en de première van Edipo Tiranno.

Uit de eerste hand is een reeks bronnenboeken, bestaande uit: De Grieken, De Romeinen (en vroege
christendom), De Middeleeuwen (2 delen) en De Renaissance. In voorbereiding zijn delen over de
zeventiende tot en met twintigste eeuw.

Trouw over De Middeleeuwen:
'Twee delen lIit een prachtige 5erie met s/tlJlelteks/en uil de EUfOpnt

cultUUf. Eerder venchenen De Grieken en De Romeinen. Die wuren ui
mooi. Muur De Middeleeuwen zijn nog verrassender; veroveringen van
Karel de Grote. een rei~gid~voor net Heilige Land, teksten van de grote
mystici, tneologen en filosofen, dichters, enlOmort~. OpeerJ5 ~ta je mel

beide benen in de Middeleeuwen.'

Gegevens 'Uit d ••.••.••.rste hand'
0 ••.Griek ••.n.lsbn 978 90 55735075,256 pp .. € 19,90
De Rom ••.in ••.n. Isbn 978 90 5573 5570,256 pp., € 19,90
D••.Midd ••.I••.••.uw••.n I. Isbn 978 90 5573 597 6, 256 pp .• € 19,90
D••.Midd ••.I••.••.uwen 11.Isbn 978 90 55735983,256 pp., € 19.90
D••.R••.naissanc ••..lsbn 978 90 55737352,256 pp .• € 19,90

www.damon.nl
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Verkrijgbaar in de bo ••.khandel of rechtstreeks biJ Uitgeverij DAMON, Postbus 201 4, 6020 AABudel,
telefoon 0495 - 499 319, fal( 0495 - 499 889, info@damon.nl,www,damonnl

http://www.damon.nl
mailto:info@damon.nl,www,damonnl
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