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Oorlog
In het mooiste boek ooit, 'Oorlog en vrede' van L.N.
Tolstoj is de zinloosheid van oorlog aangrijpend
beschreven. De Slag bij Borodino (r8r2) verschilt
slechts in details van de slag om Bagdad. Oorlog is
altijd een misdaad tegen de menselijkheid. De mis-
daad van Bush en zijn bondgenoten is ons aangepraat
als een vergelding voor de aanslagen in New York en
Washington, een preventieve operatie tegen nieuwe
aanslagen met chemische, biologische of atomaire
wapens, een methode om democratie in Irak te
bewerkstelligen en daarmee de verhoudingen in het
al zo lang brandende Midden-Oosten ten gunste te
wijzigen. Ieder weldenkend mens weet, dat geen van
deze doelen met kil technologisch geavanceerd
geweld gerealiseerd kan en zal worden. Geloof in
(deze) oorlog is niet te legitimeren.

Wie de democratie in het vaandel voert zou zich in
alle politiek tot democratische middelen moeten
beperken. Dat is echter in het hedendaagse centrum
van de wereldmacht aan dovemansoren gezegd. Zo
wordt nu dan het lijdende volk van Irak willens en
wetens opgeofferd aan waandenkbeelden en schaam-
teloze ambities, zij het van een andere heerser dan
die waaronder het de afgelopen decennia heeft
gezucht.

Verbijsterend is ook, hoe Europa zich heeft laten mee-
slepen in deze oorlog. Groot-Brittannië voorop, met de
salonsocialist Blair aan de leiding. De definitieve ver-
wording van de sociaal-democratie in dat land. Italië
als second best met de anti-democraat Berlusconi aan
het roer. Duitsland heeft zich onder aanvoering van
Schröder lang verzet, maar de kiezers in Neder-
Saksen en Hessen hebben hem afgestraft. Nu moet
minister van buitenlandse zaken Fischer, die in zijn
studententijd het ']ohnson Mörderer' heeft meege-
scandeerd, opnieuw machteloos toezien hoe de
Amerikaanse bases in zijn land onderdeel van de
logistieke steun voor de strijd in Irak vormen. De rol
ten slotte van Nederland onder Balkenende is min-
stens zo beschamend. Wat is er over van die 0 zo
beschaafde christelijke naastenliefde in polderland?
Beginselloze slapheid, anders niet.

Op dit moment licht ontwaren in de duisternis is
schier onmogelijk. Eerst moet het ogenblik nog
komen, waarvan Tolstoj schreef, dat 'de mensen door
de ontzetting over wat zij deden overvallen worden,
alles erbij neergooien en op de vlucht slaan, zover als
hun benen hen dragen willen.'

Boudewijn Chorus

I I Bemoei je d'r mee

de beste bemoei.

Meer informatie? Vraag de wedstrijdfolder
aan!
Humanistisch Verbond
Postbus 75490, 1070 ALAmsterdam
(020) 5219093/20

P.smits@lb.humanistischverbond.nl
www.humanistischverbond.nl
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•••Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Achter de schermen van de officië.
Ie economie werken zij aan de kwaliteit van het samen leven.
Om hun inzet te belonen looft het Humanistisch Verbond elke
twee jaar de 'Bemoei je d'r mee- prijs' uit. Want humanisme staat ~
voor rechtvaardigheid en respect voor menselijke waardigheid; ~
voor een samenleving waarin mensen zich om elkaar bekomme- ~
ren en samen zorg dragen voor kwaliteit van leven, voor zichzelf -::;
en voor elkaar. Daarvoor zijn mensen nodig die zich met anderen -0

bemoeien; niet uit betutteling, maar uit respect en als brood. g
-0

nodig tegenwicht tegen onverschilligheid. -0

~
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De prijs wordt in 2003 uitgereikt aan vrijwilligersgroepen die zich
inzetten voor onderlinge verbondenheid en kwaliteit van samen-
leven, want de samenhang in de maatschappij staat onder druk.
Bent u als vrijwilliger actief bij een project dat bijvoorbeeld jon-
geren en ouderen, kansarmen en kansrijken of mensen met
diverse culturele of levensbeschouwelijke achtergrond bij elkaar
brengt? Geeft u zorg en aandacht aan mensen die in een isole-
ment dreigen te raken? Draagt u bij aan meer samenhang in de
wijk?
Tot 15 april 2003 kunnen vrijwilligersprojecten waarin zorg, be-
trokkenheid, aandacht en respect voor anderen centraal staan
meedingen naar de drie prijzen van 5.000, 2.500 en 1.250 euro.
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Roger van Boxtel voorzitter Humanistisch Verbond

Weg met die heilige huisjes!
Rogervan Boxtel, minister van GroteSteden-en Integratiebeleid in 'Paars-11',
is vanaf I maart voorzitter van het Humanistisch Verbond. Hij wil van het
HV weer een strijdbare organisatie maken, die mede de maatschappelijke
agenda zal kunnen bepalen.

Boudewijn Chorus

Op zijn werkplek in Zwolle, waar
Roger van Boxtel (49) sinds begin
dit jaar als directievoorzitter Zorg
bij verzekeraar Menzis (o.a. Ami-
con, Geove, AnderZorg) werkzaam
is, is het uitzicht wijds en de licht-
inval bijzonder. Binnen enkele
ogenblikken na aanvang van het
gesprek ontpopt Van Boxtel zich
weer als de begeesterde man, die
we kennen van Kamerdebatten en
andere optredens als bewindman,
vlot maar zorgvuldig formulerend,
in een kenmerkende open stijl.

Nog geen jaar geleden, bij de verkie-
zingen van mei 2002, werd ook een
oordeel over uw ministerschap
geveld: u kreeg ruim 30.000 voor-
keursstemmen. Maar u zei vervol-
gens: 'Kiezers, fijn, bedankt, ik ver-
trek.' Was dat uit een oogpunt van
democratie wel een nette beslissing?
Dat ik feitelijk verkiezersbedrog
pleegde, daar was ik me direct van
bewust. Maar ik vond de omstan-
digheden zó bijzonder, dat ik na
ampel beraad - met goede vrien-
den en met mijn vrouw - besloot

dat ik een streep moest trekken.
Dat vond zijn grond in drie din-
gen. Allereerst de enorme neder-
laag van Paars. Dan de druk op
onderdelen van mijn portefeuille
als minister van Grote Steden- en
Integratiebeleid, waarvan ik echt
vond dat die verkeerd kwam te
liggen. En ten derde: de halvering
van mijn partij. Ik vond dat ik niet
voorbij kon gaan aan de signalen
van de kiezers, die Paars zo mas-
saal afstraften. Als je dan op zo'n
emotioneel dossier als integratie,
waar ik heel veel van mezelf heb
ingestopt, moet constateren dat
het debat 'uit je handen begint te
vallen' door een aantal omstan-
digheden van buiten, maar mis-
schien ook wel door gemiste kan-
sen van mijzelf, dan krijg je de
spiegel wel echt voorgehouden.

Tot dan toe was u minister met een
portefeuille waarvan aanvankelijk
gezegd werd dat het er een 'voor
spek en bonen' was, toegeschoven
aan D66 om die niet met niks af te
schepen.

De PvdA wilde dat deze post er
kwam, niet D66. In de onderhan-
delingen werd het het grote ste-
den- en integratiebeleid en daar
werd ik voor gevraagd. Dat vond ik
fantastisch. Ik ben mijn hele leven
al een stadsmens. Ook integratie-
beleid was mij niet vreemd, daar
heb ik in de jaren '80 ervaring mee
opgedaan bij de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. Het
waren terreinen waarvan ik
dacht: daar kunnen we echt ver-
nieuwingen op gaan doorvoeren.
Achteraf ben ik er wel eens op
gewezen, dat grote stedenbeleid
en integratie misschien geen
gelukkige combinatie was. Want
beiden werden daardoor te zeer
gezien als één en hetzelfde.
Terwijl dat maar voor een deel
opgaat. Grote stedenbeleid was
immers ook bedoeld om economi-
sche impulsen te verschaffen, niet
alleen te focussen op achter-
standswijken en problemen.
We hebben op dat terrein wel een
grote trendbreuk in het openbaar
bestuur kunnen realiseren. Eind
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1999 zijn convenanten met de ste-
den afgesloten voor vier jaar, het
ging in totaal om 18 miljard gul-
den. De winst van die benadering
zal nog moeten blijken, maar
iedereen heeft al kunnen zien dat
dit beleid gunstig werkt. De
investeringen zijn toegenomen, er
is specifieke banengroei voor
minderheden gerealiseerd. In
veel steden is positief geoor-
deeld over het ingezette beleid.
Integratiebeleid wilde ik ook
graag op een nieuwe leest
schoeien. Mijn insteek was om
de keten immigratie-integratie te
leggen. Een moeizaam, delicaat
proces dat langzaam maar zeker
vruchten begon af te werpen,
maar nog tot volle wasdom moest
komen. Helaas is het daarna vol-
ledig de andere kant opgegaan
met het kabinet dat nu demissio-
nair is. Dat het beleid zou veran-
deren, dat was duidelijk. Maar dat
nog op de laatste dag van de for-
matie werd besloten om het inte-
gratiebeleid bij Justitie onder te
brengen, dat was echt een klap in

het gezicht. Een ongelooflijke mis-
ser, die in één keer alles in een
sfeer van repressie en criminali-
teitsbeheersing bracht. Die over-
heveling naar een ministerie dat
helemaal geen affiniteit heeft met
de gevoelige bestuurlijke proces-
sen naar gemeenten, naar de

, We moeten voorzichtig zijn met

onze grondrechten'

minderhedenorganisaties, heeft
tot niets geleid: er is een heel jaar
totaal niets gebeurd op dit terrein.
Dat heeft me veel pijn gedaan.

Toch was het integratiebeleid zoals u
dat voerde al flink onder vuur
komen te liggen. Het werd graag
gekenschetst als 'te veel gedogen, te
veel naaicursus, te weinig grenzen
stellen, veel rechten, weinig verplich-
tingen'. En niet te vergeten de
kwestie EI Moumni: u had hem de

oren moeten wassen over zijn
opvattingen over homo's.
Nu geeft u subjectieve percepties
weer. De werkelijkheid is precies
een andere. Ik durf echt te stellen,
dat juist omdat integratiebeleid
voor het eerst volwaardig in een
ministersportefeuille kwam, het
ook voor het eerst in de Neder-
landse geschiedenis de aan-
dacht kreeg die het behoeft.
Dat ik daarmee ook allerlei
registers van kritiek opentrok,
realiseerde ik me ook wel. Maar
kijk naar de feiten: ik ben

begonnen met de inburgering, ik
heb het debat zelf gestart over de
gezinsvorming, heb zelf voorstel-
len gedaan om daar zwaardere
eisen aan te gaan stellen, heb
gesprekken geïnitieerd met ver-
tegenwoordigers van minderhe-
den om te proberen een gezamen-
lijk proces op gang te brengen,
waarbij ik ook op de eigen verant-
woordelijkheid van henzelf heb
gewezen, dat die niet alleen bij de
overheid kan liggen. En El
Moumni vriendelijk ontvangen, -
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helemaal niet. Ik heb die man vre-
selijk de oren gewassen! Ik begrijp
nog steeds niet waarom dat beeld
van 'te zacht aangepakt' is blijven
hangen. Waarschijnlijk zijn die
shotjes eindeloos herhaald dat ik
hem ontvangen heb. Ja, natuurlijk
heb ik hem ontvangen. Ik heb
hem ter verantwoording geroe-
pen. En ik heb na dat gesprek ver-
klaard dat de man voor mij alle
geloofwaardigheid had verloren.
Dat was een publieke uitspraak,
die ook in het NOS-Journaal is
geweest. Maar dat is iedereen ver-
geten. Wat ik wel steeds bena-
drukte, is dat ik het contact met
minderheden op gang wilde hou-
den. Dat vond ik mijn absolute
plicht als minister, dat je altijd de
kanalen open moet houden. Daar
is later het hele Fortuyn-circus

overheen gewalst, met die hele
beeldvorming van de islam als
achterlijke cultuur. In dat beeld
ben je sowieso verdacht als je met
representanten van die cultuur
praat.

Zag u zo'n EIMoumni inderdaad als
een representant van een brede stro-
ming?
Welnee. Ik wist heel goed dat het
om een obsolete imam ging, een
voorganger van een gebedshuis
die met beelden komt van hon-
derd jaren her en daarmee leden
van een gemeenschap bestookt
die in een vrije en moderne
samenleving hun weg moeten
zien te vinden. Dat geeft natuur-
lijk spanningen, dat zag ik ook
wel. Wat trouwens pas na het
gesprek duidelijk is geworden,

was dat hij tegen mij glashard
gelogen heeft. Hij heeft ontkend
dat hij gezegd had dat
Europeanen lager zijn dan hon-
den en varkens. Dat heeft hij in
Rotterdam in een moskee gezegd
in een 'preek' die later ook in een
gebedsboek is gepubliceerd in
Marokko. Dat boek circuleerde
hier ook.

Nu heeft het Openbaar Ministerie de
rechtsvervolging van die 'obsolete
imam' gestaakt, omdat zijn uitspra-
ken over de ziekte die homoseksua-
liteit volgens hem is, als een zaak
van godsdienstvrijheid worden
gezien.
Ja, dat is bijzonder spijtig. Je zou
kunnen zeggen: een treurig gevolg
van een positieve ontwikkeling
die ons met de Verlichting essen-
tiële grondrechten heeft gebracht,
die echter onderling ook spannin-
gen kunnen opleveren: vrijheid
van godsdienst, vrijheid van
onderwijs, vrijheid van menings-
uiting, verbod op discriminatie.
Wat op grond van artikel I van de
grondwet verboden is, kan dus
wel worden toegestaan in het
kader van een ander grondrecht.
Dat is voor menigeen moeilijk te
aanvaarden. En toch zullen we
voorzichtig moeten zijn om op
basis van één zo'n uitspraak te
gaan knagen aan zoiets essenti-
eels als een grondrecht.

Maar doet u dat zelf ook niet met
uw pleidooi voor afschaffing van het
bijzonder onderwijs?
Dat is geen pleidooi voor het
inperken van de vrijheid van
onderwijs. Als de pastoor in zijn
parochiehuis, de imam in zijn
moskee, de dominee in zijn
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achtertuin godsdienstles wil
geven, moet hij of zij dat zelf
weten. En de ouders of leerlingen
die dat willen, moeten dat ook
vooral zelf weten. Maar wat ik heb
voorgesteld is, dat we naar een
stelsel van algemeen vormend
onderwijs voor iedereen gaan -
met alle differentiëring in
methodieken die maar gewenst
is - en dat daarboven ouders
andere lessen, zoals gods-
dienst, arrangeren als ze dat
willen. Ik heb niets tegen die
vrijheid, en ik heb al helemaal
niet - wat me op hoge toon van
CDA-zijde en klein rechts prompt
verweten werd - de bijl aan de
wortel van goed functionerende
bijzonder onderwijsscholen wil-
len leggen. Maar ik verzet me wel
tegen de drempels die scholen
opwerpen bij de toelating van -
bijvoorbeeld - allochtone kinde-
ren. En dat gebeurt nog al te vaak,
- met name in het bijzonder
onderwijs. Dát vind ik misbruik
van de vrijheid van onderwijs, en
dat wil ik uitbannen door het
godsdienstonderwijs uit het stel-
sel te halen en tot een zaak van
ouders en leerlingen te maken. En
begrijp me goed, het gaat me niet
om de financiering, je kunt extra
lessen zonodig zelfs subsidiëren
als daar goede redenen voor zijn.
En voor mijn part wordt ook het
schoolgebouw er na de reguliere
schooldag nog beschikbaar voor
gesteld. Maar ik wil de verhoudin-
gen weer helder hebben en onei-
genlijk gebruik van het gods-
dienstonderwijs tegen gaan.
Overigens zou je wel heel veel
kunnen besparen met de afschaf-
fing van het bijzonder onderwijs.
Want vergis je niet, wij hebben

een van de duurste onderwijsstel-
sels van Europa en dat komt mede
door al die dubbele voorzienin-
gen. Het bijzonder onderwijs
heeft immers ook zijn eigen
administratiefabrieken, aparte
belangenorganisaties, noem maar

'Meedoen in de opinievorming

zie ik als mijn taak'

op. In die zin beschouw ik onze
onderwijsstructuur als een van de
laatste reminiscenties van ver-
zuild Nederland, haast letterlijk
een van de laatste heilige huisjes!

Is het opnieuw benadrukken van
zo'n principiële opvatting wel ver-
standig bij het aantreden in uw
nieuwe hoedanigheid van voorzitter
van het Humanistisch Verbond? Niet
alleen de oude tegenstelling heide-
nen - gelovigen wordt aangewak-
kerd maar u zult ook van discrimi-
natie beticht worden. De imams
kunnen hun scholen wel sluiten,
Immers.
Niet alleen de imams, ook scholen
van andere gezindten, joods,
rooms-katholiek, protestants-
christelijk. En - voorzitter van het
Humanistisch Verbond ben ik echt
niet zomaar geworden natuurlijk.
Het 'ja' toen ik er voor gevraagd
werd heeft alles te maken met het
diepe gevoel dat ik in de loop van
de jaren gekregen heb, dat ik
humanist ben en dat het goed is
om te denken en te redeneren
vanuit de kracht van het mens-
zijn. Die kracht moet je dan ook
durven te gebruiken om los van

allerlei bindingen, in alle vrijheid,
op zijn tijd een notie naar voren te
brengen, een visie ter discussie te
stellen. Kijkend naar de moderne
samenleving zie ik aan de ene
kant een geseculariseerd deel,
waar bijvoorbeeld humanisten in
stedelijke gebieden samenwer-
ken met kerkgenootschappen
als het gaat om het lenigen van
nood. Maar ik zie ook een stel-
sel dat nog gebaseerd is op de
oude verzuiling. Dat stelsel is in
de jaren zestig en zeventig van
de 20e eeuw geërodeerd naar

een vrijere, noem het libertijnse
samenleving, waarin sommigen
latent en anderen fanatiek reli-
gieus lid blijven van hun gemeen-
schap - daar heb ik geen enkel
waarde-oordeel over. Hoe dan
ook, er is een soort tweede
Verlichtingsgolf over Nederland
gekomen. Maar in de afgelopen
decennia is er opnieuw veel ver-
anderd in die samenleving, de
samenstelling is gewijzigd, het
pallet is veelkleuriger geworden,
overtuigingen zijn veranderd,
meer gedifferentieerd, kosmopoli-
tisch. Nieuwe tijden, waarin we
het oude stelsel echt weer eens
tegen het licht moeten houden.
Daar is nu aanleiding voor, omdat
de afgelopen jaren een grote
groep vrij orthodoxe gelovigen het
land is binnengekomen, - van het
platteland in Anatolië, het Berber-
gebied in Marokko, enzovoort.
Daar zijn voorgangers meegeko-
men die zoals we gemerkt hebben
sterk opvallen door opvattingen
die echt niet meer van deze tijd
zijn. Zo goed en zo kwaad als dat
gaat zoeken deze mensen binnen
het huidige stelsel hun weg, en
creëren hun eigen zuil. Willen we
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dat, en past dat bij de staat van
ontwikkeling die we hier bereikt
hebben, inclusief die naoorlogse
Verlichtingsgolf?

Zelf komt u uit een katholiek gezin.
Hoe en wanneer bent u van uw
geloof gevallen?
Dat is een langzaam proces
geweest. Ik kom uit Tilburg, een
degelijk katholiek bolwerk. Maar
toen ik naar de middelbare school
ging zijn we verhuisd naar
Amstelveen. In de eerste klas op
het Keizer Karel College werd er
nog gebeden aan het begin van
elke les en hadden we iedere vrij-
dag een mis. Het tweede jaar werd
de mis afgeschaft, het derde jaar
werd er alleen aan het begin van
de schooldag nog gezamenlijk
gebeden. Het jaar daarop werd
ook dat afgeschaft en kwam er
alleen nog een gebed via de inter-
com. Mijn secularisering verliep
zo'n beetje synchroon met die
ontwikkeling in de tweede helft
van de jaren '60. Wij voerden
ook debatten op de bizarre uit-
wassen waar het geloof toe
leidde: het verbieden van voor-
behoedsmiddelen, van abortus.
Ik weet nog goed dat ik het op een
gegeven moment heel vreemd
begon te vinden wanneer ik in een
mis met het 'Confiteor', de
geloofsbelijdenis meesprak: 'Ik
geloof In de enige Heilige
Katholieke Kerk'. Daar had ik
steeds meer moeite mee, al is er
ook altijd veel moois in mijn her-
innering aan de kerk overgeble-
ven. Het samenzijn als gemeen-
schap, rituelen. Een eigentijdse
katholieke begrafenis bijvoor-
beeld, met een mis, kan ik als ritu-
eel waarderen, als er duidelijk

ruimte is gecreëerd voor een eigen
invulling van het afscheid. Twee
jaar terug ben ik ook weer eens
naar een nachtmis met kerstmis
geweest, in zo'n romantisch kerk-
je ergens in een bergdorp waar we
met wintersport waren. Dan gaat
het mij meer om de mystiek dan
om de letter van het Woord.

Gelooft u nog in God?
Ik noem mijzelf een agnost.

Iemand die zegt dat God niet
bestaat. Dat God een bedenksel is
van de mens.
Ja. Maar ik zeg er ook altijd bij: als
iemand het tegendeel kan aanto-
nen, zou ik me laten overtuigen.
Alleen, dat is nog nooit gebeurd.
Tot zolang bevind ik me in de
groep die het godsgeloof niet radi-
caal afwijst, maar er zelf geen
behoefte aan heeft. Dat maakt

'Ik zie een steeds benauwder

geestelijk klimaat ontstaan'

ook, dat ik anderen volkomen vrij
kan laten in hun keuze. Mijn moe-
der bijvoorbeeld gelooft intens in
God. Ik hou zielsveel van haar, en
ik gun haar dat geloof, de troost
die zij daarin vindt. En ik weet ook
dat zij mij in mijn keuze vrij laat.

Nu wordt u voorzitter van het
Humanistisch Verbond. Een organi-
satie die de afgelopen tijd niet
bepaald in de aandacht heeft
gestaan. Vroeger was dat anders,
met voortrekkers als Jaap van
Praag, Max Rood, Paul Cliteur, Jan

Glastra van Loon die frequent van
zich lieten horen. Maar sinds jaar en
dag pikken de media weinig of niets
meer van het HV op, het ledental is
sterk teruggelopen. Kan het nog wel
wat worden met die club?
In de voetsporen treden van zulke
illustere voorzitters zal niet een-
voudig zijn, maar ik heb wel in de
ledenvergadering bij mijn verkie-
zing gezegd, dat ik zeker méér het
publieke debat zal zoeken. Daar
zie ik ook de rol van een voorzit-
ter. Natuurlijk, de organisatie
moet op orde zijn, de kas moet
kloppen. Maar het geluid laten
horen, actief meedoen in de
publieke opinievorming, dat zie ik
uitdrukkelijk als mijn taak. Een
voorbeeld: het normen- en
waardendebat. In de verkiezings-
debatten heb ik de discussie daar-
over als een aanfluiting ervaren.
Maar ook thema's als sociale
zekerheid, veiligheid, daar kun
je vanuit het humanisme heel
goed je steentje aan bijdragen
in het debat. Ik zie een steeds
benauwder geestelijk klimaat
ontstaan in Nederland, naar
mensen die van buiten zijn

gekomen, naar andere culturele
bagages en overtuigingen. Ik zie
steeds meer repressie. Ik denk dat
wij ons als humanisten moeten
laten horen op dit soort onder-
werpen. Wij zouden weer mede de
maatschappelijke agenda moeten
kunnen bepalen. Want voordat we
het weten zetten zich weer allerlei
restauratietendensen door en
gaan we terug naar af.
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Hier met de doden
Hij wil 'meer onrust voor de doden'. Hij wil begra-
ven in straten en pleinen. De Vlaamse architect
Wim Cuyvers probeert met zijn ideeën de samenle-
ving ervan te overtuigen dat het leven zinvoller
wordt als we onze sterfelijkheid onder ogen zien.

Wim Cuyvers (45) vindt dat we de dood op alle
mogelijke manieren onder ogen moeten komen in
ons dagelijks leven. Zo ontwierp hij een badkamer
waarin hij het thema dood verwerkte door de com-
positie van het schilderij 'De dood van Marat' in een
geabstraheerde versie te herbouwen. Ook maakte hij
voor de laatste vier levende Begijnen alvast een
eigen grafkist, die zij eerst kunnen gebruiken als een
soort keukenkast.
De architect wil alternatieven aandragen voor de
begraafplaatsen, die meestal op een rustige plek bui-
ten de stad liggen. "We moeten de overledenen niet
wegstoppen, want daarmee ontkennen we de dood."
Elke stoep, elke straat, elk plein kan worden betegeld
met grafstenen en overwoekerd worden door tom-
bes, bepleit Cuyvers in een manifest dat hij vorig
jaar schreef. 'Laat ons verkeersdrempels, trottoirban-
den, Amsterdamse paaltjes en
zebrapaden vervangen door
grafstenen in beton en blauwe
hardsteen of het hardste gra-
niet.' Hij ziet het helemaal
voor zich: 'Opa is begraven
voor de Hema in de Potstraat.'

"De Westerse manier van begraven is de ultieme
consequentie van de wijze waarop wij een gepland
leven willen organiseren", zegt Cuyvers. "Ofwel: onze
uitvaartplekken zijn het eindstation van een zinloos,
niet te plannen leven." Alles moet onder controle
zijn. Conflicten worden zo veel mogelijk uit de weg
gegaan. "En het grootste conflict is de dood."
Dit gedrag ontstond al in de Verlichting, vertelt
Cuyvers. "Met de ontkenning van de hemel werd ook
de dood ontkend. Voor de dood konden de mensen
geen antwoord meer vinden bij God en de angst
sloeg toe." Angst voor giftige uitwasemingen van lij-
ken en om levend begraven te worden. De ratio van
de Verlichting zorgt er volgens Cuyvers voor dat we
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de dood zien als 'gehuld in de dwangbuis van abso-
lute rust en de kleur van die dwangbuis is altijd
groen'. In zijn manifest schrijft hij: 'Laten we de
pathetiek van het verstilde groen eindelijk opgeven
en de doden liefdevol achterlaten tussen blauwwal-
mende uitlaatgassen. Laten we grafzerken het rem-
spoor van de autoband gunnen, de olievlek, het weg-
geworpen colablik of de hondendrol.'
Cuyvers' plannen zijn voor de levenden bedoeld, niet
voor de doden. "Dood is dood, die mensen merken er
toch niets meer van. Ik ben zelf ooit een paar minu-
ten dood geweest na een ongeluk; er is echt niets na
dit leven." Als het dagelijks leven mensen confron-
teert met de dood, dan beseffen ze ook dat het leven
eindig is, denkt Cuyvers. "Dat besef brengt een veel

groter engagement met zich
mee. Mensen
zullen bewuster zijn en dat is

volgens mij het doel van het leven."
Er is tegenwoordig wel meer aandacht voor de dood
en voor uitvaartcultuur, zegt Cuyvers. "Maar de
meeste uitvaartideeën gaan nu richting de ludieke
hoek. Zoals iemand de ruimte in schieten. Daarmee
doorbreek je het taboe niet: iemand wordt de lucht
ingeschoten en weg is hij of zij."
Zelf wil de architect begraven worden. "Cremeren
vind ik typisch iets waarin de dood wordt uitgeban-
nen; verstrooien en we zijn er van af." Graven moe-
ten er zijn, in de publieke ruimte. "Niet om de doden
te bewaren, maar om de dóód te bewaren."

Josephine Krikke
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Rob Brunfink

"Ze waren bijna beangstigend lief voor

haar. In het begin vertrouwde ik dat

niet. Mijn moeder trouwens ook niet.

Wij dachten: 'Dit is veel te gemaakt,

dit kan niet echt wezen.' Maar na een

paar dagen deden ze nog steeds zo.

Het was dus ècht. Dat vond mijn moe-

der heel fijn. Ze genoot van de liefde,

de persoonlijke aandacht en de

gemoedelijkheid om haar heen."

Citaat van een dochter van wie de

moeder in een hospice verblijft. Ze

zegt aangenaam getroffen te zijn door

de houding van de verpleegkundigen

en vrijwilligers die voor haar zorgden.

Haar uitspraak raakt een kerntaak van

hulpverleners in de palliatieve zorg:

aandacht hebben voor alles dat een

mens meer is dan zijn ziekte. Het

betekent in de praktijk dat er aan-

dacht moet zijn voor de psychologi-

sche, sociale en spirituele problemen

die mensen in de laatste levensfase

kunnen hebben. In dit stadium gaat

het niet meer om de hoop op gene-

zing, maar om de hoop een zo goed

mogelijke afronding van het leven te

bereiken. Hulpverleners bieden daar-

bij ondersteuning, zijn wegwijzer, zijn

nabij en bieden een luisterend oor.

Maar palliatieve zorg is meer dan

alleen die menselijke aanwezigheid.

Concrete medische zorg verlenen is de

tweede pijler. "Palliatieve zorg kan

zeer intensieve, actieve zorg zijn", zegt

een hospice-arts. "Het is veel meer

dan pappen en nathouden en het

handje van de stervende vasthouden,

zoals wel eens wordt gedacht. In de

laatste levensfase kunnen vele com-

plexe, lichamelijke problemen voorko-

men. Die moet je behandelen, en dat

vereist specialistische, medische ken-

nis. De lichamelijke symptomen kun-

nen elkaar soms snel opvolgen.

Iemand is net van zijn pijn verlost, of

hij krijgt last van benauwdheid. Is die

klacht verlicht, dan volgt obstipatie,

misselijkheid of iets anders. Ook

delieren komen veelvuldig voor. Ik

word als arts regelmatig in consult

geroepen door huisartsen uit de regio.

Als ik een zwaailicht op mijn auto zou

hebben, zou ik die regelmatig kunnen

gebruiken."

Kleinschalige zorgvoorzieningen

Door de breedte van de inhoud van

palliatieve zorgverlening - van pijnbe-

strijding tot pastorale zorg, van

psychosociale ondersteuning aan

patiënt en naasten tot lichamelijke

verzorging - kunnen vele beroepsgroe-

pen bij de palliatieve zorg betrokken

zijn. Naast de betrokken mantelzor-

gers, zijn artsen, verpleegkundigen,

verzorgenden en vrijwilligers de kern-

groepen. Als de situatie erom vraagt,

worden zij bijgestaan door geestelijk

verzorgers, psychologen of fysiothera-

peuten. Incidenteel wordt de kring

hulpverleners uitgebreid met een

muziektherapeut of diëtist.

Jong vakgebied

Palliatieve zorg is een relatief jong

vakgebied in de Nederlandse gezond-

heidszorg. Natuurlijk is er altijd zorg

voor stervenden geweest, maar pallia-

tieve zorg veronderstelt 'totale zorg' te

zijn: aandacht voor lichaam en geest,

om het populair te zeggen, maar

tevens aandacht voor de patiënt, én

zijn naasten. En zo compleet - wordt

hier eigenlijk veel gevraagd? - is de

zorg voor stervenden nooit geweest.

De eerste initiatieven voor palliatieve

zorgverlening in Nederland dateren

uit de jaren '80 van de vorige eeuw.

Geïnspireerd door de oprichtster van

het eerste moderne hospice in

Londen, Dame Cicely Saunders, en de

publicaties over de omgang met ster-

venden van de Amerikaans/Zwitserse

psychiater Elisabeth Köbler-Ross,

richtten groepjes particulieren hospi-

ces of bijna-thuis-huizen op: klein-

schalige zorgvoorzieningen - maxi-

maal vier kamers - voor mensen die

niet thuis konden of wilden sterven,

en evenmin in een zieken-, verpleeg-

of verzorgingshuis hun laatste dagen
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wilden doorbrengen. De bewoners

werden liefdevol verzorgd door vooral

vrijwilligers en een enkele verpleeg-

kundige of arts. De initiatiefnemers

van de eerste hospices hadden ver-

schillende achtergronden. Het ene

hospice werd gesteund door rooms-

katholieke of hervormde kerken, het

andere door het Leger des Heils en

weer een ander kwam voort uit een

organisatie van vrijwilligers terminale

zorg

Het aantal hospices breidde zich aan

het eind van de vorige eeuw snel uit.

Van een handvol in I995 tot zo'n veer-

tig op dit moment. Grofweg bestaan er

nu twee soorten: de op vrijwilligers

draaiende hospices (of bijna-thuis-

huizen) en de hospices die 24 uur per

dag verpleegkundige zorg bieden. In

de eerste categorie kunnen mensen

terecht die laag-complexe zorg nodig

hebben. De huisarts en de thuiszorg

zijn verantwoordelijk voor de medi-

sche en verpleegkundige zorg. Mensen

bij wie complexe problemen spelen,

zijn beter af in de groep hospices waar

voortdurend professionals aanwezig

zijn. Ook daar werken overigens vrij-

willigers, ter ondersteuning van de

hospice-verpleegkundigen. In beide

groepen hospices worden hoofdzake-

lijk mensen met kanker opgenomen

(95 procent). De gemiddelde verblijfs-

duur van een bewoner is twee à drie

weken.

Het liefst thuis

De vorming van tientallen hospices in

recente tijd (en de groei houdt overi-

gens nog steeds aan) heeft ervoor

gezorgd dat de noodzaak van een

betere zorg voor stervenden op de

politieke en maatschappelijke agenda

kwam te staan. Toenmalig minister

Borst van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport stelde miljoenen euro's beschik-

baar voor projecten uit het

veld die verbeteringen van

de zorg aan terminale pa-

tiënten tot doel hadden.

Haar opvolger - demissio-

nair staatssecretaris Ross-

van Dorp - volgt deze lijn.

Sinds de overheid in I996

'het palliatieve geld' be-

schikbaar stelde, zijn vele

onderzoeken gestart (on-

der meer naar de wensen

en behoeften van patiën-

ten en naasten), vele opleidingen met

modules palliatieve zorg uitgebreid

(onder meer voor medisch specia-

listen, verzorgenden en oncologie-

verpleegkundigen) en is er veel

geïnvesteerd in het verbeteren van de

samenwerking tussen de verschillen-

de instellingen, die gezamenlijk zorg

dragen voor de patiënten en hun

naasten uit een bepaalde regio (van

verpleeghuizen tot vrijwilligersorgani-

'Aandacht hebben voor
alles dat een mens meer is

dan zijn ziekte'

saties, van huisartsengroepen tot de

thuiszorg). Als onderdeel van dit

bestuurlijke proces, zijn de hospices

en bijna-thuis-huizen ingestroomd in

de structuur van de reguliere gezond-

heidszorg. Zo kon tevens de ingewik-

kelde financiering van de hospicezorg

gladgestreken worden. De hospicezorg

wordt sinds dit jaar uit het reguliere

budget betaald (AWBZ), terwijl de

voorzieningen in de jaren daarvoor de

eindjes met moeite aan elkaar wisten

te knopen omdat zij voor de financie-

ring sterk afhankelijk waren van de

toeschietelijkheid, goedwillendheid of

creativiteit van de zorgverzekeraar in

de regio.

Omdat de meeste mensen het liefst in

eigen huis willen sterven, zijn investe-

ringen gedaan om dit voor grotere

aantallen mensen mogelijk te maken.

Los van de bij- en nascholingen die

huisartsen, verzorgenden en wijkver-

pleegkundigen hebben gevolgd, is er

een landelijk netwerk beschikbaar

gekomen van deskundigen op het

gebied van palliatieve zorg. Deze con-

sultatieteams kunnen veelal dag en

nacht gebeld worden om advies te

geven aan de hulpverlener die op pro-

blemen stuit tijdens de verzorging,

begeleiding of behandeling van een

terminale patiënt. Vooral huisartsen

maken regelmatig gebruik van de

dienst. Dat was overigens ook ver-

wacht. Een huisarts heeft jaarlijks

gemiddeld maar vier tot zes terminale

patiënten in zijn praktijk, hij doet dus

relatief weinig ervaring op en kan

ondersteuning bij palliatieve zorgver-

lening goed gebruiken.

Verzorgings- en verpleeghuizen

De grotere aandacht voor palliatieve

zorg is niet beperkt gebleven tot de

zorg voor mensen die thuis sterven.

Het nieuwe zorgconcept dat de hospi-

ces en bijna-thuis-huizen in Neder-

land introduceerden, is inmiddels uit-
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voerig gekopieerd door (vooral) ver-

pleeghuizen en verzorgingshuizen. Zij

hebben de afgelopen paar jaar tiental-

len 'afdelingen palliatieve zorg' opge-

richt. Net als in de hospices en bijna-

thuis-huizen wordt geprobeerd de

leefomgeving van de patiënt zoveel

mogelijk 'als thuis' te laten zijn.

Bewoners hebben een éénpersoonska-

mer, die ze naar eigen smaak mogen

inrichten. De afdelingen zijn relatief

klein; de grootste afdeling palliatieve

zorg telt veertien kamers. Ook het

interieur van de afdelingen is conform

de hospicehuizen: veel pasteltinten,

her en der zelfs design.

Gelukkig voor de ontwikkeling van de

zorg, werden niet alleen de uiterlijke

kenmerken uit het hospice-concept

overgenomen, maar ook de gedachten

die ten grondslag liggen aan de hos-

pice-visie. Zoals: de patiënt staat cen-

traal, met de patiënt wordt in feite ook

de partner opgenomen en er is aan-

dacht voor al het lijden, niet alleen

voor de lichamelijke klachten. Aan een

afdeling palliatieve zorg is dus relatief

veel personeel verbonden, zodat er

tijd en ruimte kan zijn voor persoon-

lijke aandacht.

De afdelingen palliatieve zorg zijn

meestal niet bedoeld voor de mensen

die al in een ver-

pleeg- of verzor-

gingshuis verblij -

ven. De meeste

bewoners van de

speciale afdelingen

komen uit eigen

huis of uit het

ziekenhuis. In het

ziekenhuis zijn ze

uitbehandeld, maar

thuis sterven kan

door medische of

praktische omstan-

digheden niet altijd.

Het betekent in feite dat 'de reguliere

verpleeg- of verzorgingshuisbewoner'

nog slechts in beperkte mate profi-

teert van de verbeteringen op het

gebied van palliatieve zorg. De erva-

ringen van huizen die al jarenlang met

een aparte unit palliatieve zorg wer-

ken, doen overigens vermoeden dat

dat een kwestie van tijd is. Uit de prak-

tijk blijkt dat de speciale afdelingen

een gunstig effect hebben op de kwa-

'Vinden we het acceptabel
dat mensen eenzaam

overlijden?'

liteit van palliatieve zorgverlening op

andere, 'reguliere' afdelingen. Perso-

neel van de andere afdelingen pikt -

bewust of onbewust - het één en

ander op van de manier waarop op de

palliatieve afdeling met ongeneeslijk

zieke mensen wordt omgegaan.

In nog geen tien jaar tijd, heeft een

jong vakgebied in de gezondheidszorg

zich rap ontwikkeld. Van een volwas-

sen vakgebied - zoals bij voorbeeld de

specialisaties psychiatrie, geriatrie of

obstetrie - kan echter nog niet worden

gesproken, maar het pionieren is

voorbij. De komende decennia krijgt

Nederland een forse vergrijzingsgolf

over zich heen. De babyboom van

na de 1\veede Wereldoorlog wordt

bejaard. Hoe meer oude mensen, hoe

meer aandoeningen als kanker, COPD

of hartfalen. Volgens onderzoek stijgt

de vraag naar palliatieve zorgverle-

ning tot aan 20I5 met twintig procent.

Het is nog afwachten of tegen die tijd

alle ongeneeslijk zieken de zorg en

aandacht kunnen krijgen die zij wen-

sen. Om dat te kunnen bereiken, moet

nog volop geïnvesteerd worden. De

kwaliteit van de toekomstige zorg is

uiteraard sterk afhankelijk van de

hoeveelheid personeel dat ingezet kan

worden. En, niet minder belangrijk,

het is eveneens afhankelijk van de

maatschappij. Hoe willen wij omgaan

met hen die ons op korte termijn gaan

verlaten? Wat is een mooie dood voor

onze ouders, onze ooms en tantes,

onze leeftijdsgenoten~ Vinden we het

acceptabel dat mensen eenzaam en

alleen in een steriel ziekenhuis over-

lijden? Kunnen we het verantwoorden

dat menig verpleeghuisbewoner in de

laatste levensfase geen privacy kent,

omdat hij op een vier- of zes persoons

kamer ligt? Vinden we het te verdedi-

gen dat thuisstervenden genoegen

moeten nemen met zorg van telkens

weer andere, gehaaste verpleegkundi-

gen in plaats van een paar vaste ver-

zorgers die ook tijd voor hen hebben?

Ondanks alle veranderingen op het

gebied van palliatieve zorg van de

afgelopen jaren kiezen we daar nog

steeds voor. Er valt dus nog heel veel

te verbeteren.

Rob Bruntink is freelance-journalist, hoofdre-
dacteur van Pallium, een vakblad over pallia-
tieve zorg en auteur van 'Een goede plek om
te sterven. Palliatieve zorg in Nederland - Een
wegwijzer'. Uitgeverij Plataan, Zutphen. ISBN
905807 151 O.
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De dood beschreven

'Ga jij nu weg uit mij, ook jou

hoef ik niet langer te onthouden'

Wie boeken zoekt bij het thema van de boeken-
week, heeft al gauw een enorme stapel. Want met
het motto 'Styx - leven en dood in de letteren' heeft
de Stichting Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek een thema neergelegd, dat in élk
boek aan de orde komt.

Jeroen Brouwers: Bezonken rood, 1981
A.F.Th. van der Heijden: Asbestemming, 1994
Kees van Kooten: Annie, 2000
Nicolaas Matsier: Gesloten huis, zelfportret met ouders,

1994
Connie Palmen: I.M., 1998
Theo Thijssen, Kees de jongen, 1923
Jos Vandeloo, Het gevaar, 1960 (in de bundel Muggen

Het gevaar Engelse les Cola)
Simon Vestdijk: De koperen tuin, 1950
Jan Wolkers: Turks fruit, 1969

In mijn boekenkast voeren twee literaire vormen de
boventoon: fictie en autobiografisch werk. Uit de
Nederlandse literatuur heb ik negen aanraders geko-
zen. Ondanks het zware thema zijn het heerlijke
boeken over schoonheid en
intimiteit, alledaagsheid en
spanning.
Bij veel auteurs is de dood
van een ouder, kind of gelief-
de de aanleiding om te gaan
schrijven. In 'Gesloten huis'
brengen alledaagse voorwerpen als Terlenka-broe-
ken, kookboeken en een boodschappentas Nicolaas
Matsier terug naar zijn kindertijd, als hij na haar
dood het ouderlijk huis ontruimt. De moeder van
Kees van Kooten vond 'Gesloten huis' het mooiste
dat ze over afscheid nemen had gelezen. Maar zij
had natuurlijk het boekje 'Annie' niet, een prachtig
portret van haar eigen laatste jaren.
Bij A.F.Th. van der Heijden is de periode rondom het
overlijden van zijn vader de aanleiding een akelig
eerlijk requiem te schrijven met als titel
'Asbestemming'. Hier zijn het niet alleen de goede
herinneringen die naar boven komen: drank speelt
een hoofdrol bij vader en zoon.

Jeroen Brouwers vertelt in 'Bezonken rood' naar aan-
leiding van de dood van zijn moeder over zijn vroege
jeugd met haar in een jappenkamp. De gebeurtenis-
sen leidden tot zijn onvermogen zich nog ooit aan
iemand te binden. Het contact met zijn moeder is de
laatste jaren minimaal en haar crematie woont hij
niet bij. Dit boek is zijn afscheid: 'Ga jij nu weg uit
mij, ook jou hoef ik niet langer te onthouden. [... ]
Ontferm u over mij. Ketemoe lagi.'
TM.' is het afscheid van Connie Palmen van haar
grote liefde, Ischa Meijer. Ze beschrijft haar tijd met
hem en haar angst na zijn dood: 'Ik ben bang voor
iedere volgende seconde, voor een fractie van een
seconde, voor iedere minuut, ieder uur, iedere
komende dag van mijn leven zonder hem.'
In fictie is de dood vaak de afsluiting van een ver-
haal. 'Turks fruit' eindigt met de dood van Olga, de
ex-vriendin van de hoofdpersoon. Het contrast tus-
sen de rauwe, grove, seksuele beschrijving van hun
beëindigde relatie en daarna zijn liefdevolle betrok-
kenheid bij haar ziekte maakt het boek indrukwek-
kend. Ook 'De koperen tuin' eindigt met de dood.
Een jonge man leert de hooghartige dochter van een

drankzuchtige en romantische
musicus al jong kennen.
Steeds verschijnt zij weer in
zijn leven, maar de liefde tus-
sen hen leidt tot wanhoop en
uiteindelijk tot haar zelf-
moord.

Als drie mensen in een kerncentrale radioactief
besmet raken, reageren ze in 'Het gevaar' ieder op
hun eigen manier op het noodlot. Ondanks hun
vlucht en valse hoop haalt de dood hen uiteindelijk
toch.
In 'Kees de jongen' is voor de dood een bijrol wegge-
legd. Kees, een heel gewone schooljongen, fantaseert
voortdurend over bijzondere situaties waarin hij de
hoofdrol speelt. Na het overlijden van zijn vader ver-
andert zijn wereldje ingrijpend.

Daphne Riksen
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Over de drempel
van het bestaan

Daphne Riksen

"Ik hoop dat anderen ook op een
eigen manier afscheid durven
nemen. Veel mensen zeiden dat ze
zoiets nog nooit hadden meege-
maakt", vertelt Astrid Peelen-van
der Meulen over het afscheid van
haar man Oenze (SI). Na een kort
ziekbed overleed hij in november
1999. Ze wilde hem thuis opbaren,
ook om haar kinderen (die toen
vier, zes en acht waren) er op een
natuurlijke manier bij te betrek-
ken. "Ze stapten regelmatig de
kamer binnen om voor hem een
liedje te zingen of blokfluit te spe-
len." De eenvoudige blankhouten
kist werd op voorstel van uitvaart-
ondernemer ]udy Koopman door
hen beschilderd om de laatste
behuizing van hun vader op zijn
allermooist te maken. Hij kreeg
zijn tennisschoenen, tekeningen,
een laatste pakje sigaretten en zijn
bridgekaarten mee in de kist. De
rouwkaart had de vorm van een
drieluik met een afbeelding van
een van Astrids schilderijen, een
foto van Oenze en een tekst over

zijn leven. Tijdens de bijeenkomst
in het crematorium speelden
vrienden en kinderen muziek. Bij
de kist stonden foto's van skûtsjes.
Familie en vrienden schetsten zijn
leven van kind tot volwassene en
hun dochter Mureille las een vers-
je voor dat ze zelf geschreven had.
Na afloop legden alle sprekers een
brandend waxinelichtje op de kist
en de aanwezigen brachten ieder
een bloem mee. Terugkijkend zegt
Astrid: "Het was erg indrukwek-
kend, ik ben heel blij dat ik het zo
geregeld heb."

Behoefte aan rituelen
Tot en met de Middeleeuwen stond
de dood middenin het leven. De
laatste ademtocht was een sociale
gebeurtenis waar familie, vrienden
en kinderen bij aanwezig waren.
De zorg voor de dode werd als een
plicht van de buurt beschouwd. Ze
wasten het lichaam, waakten en
droegen de kist. Op het platteland
is die zorg door de buren tot ver in
de twintigste eeuw de gewoonte

gebleven. In de stad werd de dood
tegen het einde van de achttiende
eeuw echter steeds meer een
privé-kwestie, niet alleen het sterf-
bed, ook het sterfhuis en de begra-
fenis zelf. Door de verstedelijking
verloren familiebanden hun bete-
kenis en namen eerst de gilden en
later professionele uitvaartonder-
nemers de zorg uit handen. Het
werd normaal dat zij de laatste ver-
zorging op zich namen en de over-
ledene zo snel mogelijk naar het
uitvaartcentrum vervoerden. De
afstand tot de dood groeide en cre-
maties en begrafenissen verliepen
volgens een standaard patroon.
Bij de meeste uitvaartbedrijven is
dat nog steeds het geval. De markt
0aarlijks sterven er 140.000 men-
sen) wordt gedomineerd door
enkele zeer grote als Monuta,
Yarden en Dela. Hun uitvaartlei-
ders besteden gemiddeld twaalf
uur aan een begrafenis of crema-
tie, te verdelen over het 'regelge-
sprek' , de organisatie en de uit-
vaart zelf.
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De uitvaartwereld is sterk aanbod-
gericht. "Traditionele uitvaart-
ondernemers beginnen met het
openmaken van hun tas om te
laten zien wat ze voor moois te
bieden hebben", zegt dr. Piet van
den Akker, sectiehoofd Gezond-
heid en Welzijn bij het IVA
Instituut voor Sociaal-Weten-
schappelijk Beleidsonderzoek en
Advies (een onafhankelijk onder-
zoeksinstituut, dat verbonden is
aan de Universiteit van Tilburg). In
opdracht van enkele grote uit-
vaartbedrijven onderzocht hij ritu-
elen en veranderingen rondom
sterven en uitvaart. Ook zij zijn
geïnteresseerd in een meer per-
soonlijke benadering en willen
weten waarmee een uitvaartver-
zorger rekening moet houden in
een samenleving die de afgelopen
decennia steeds sterker in het
teken van de individualisering is
komen te staan: "De kunst is om te
achterhalen wat mensen met
het afscheid willen uitdrukken
en pas daarna de vorm te bepa-
len."

Behoefte aan rituelen
Er blijkt - ondanks of juist dank-
zij de ontkerkelijking - nog
steeds behoefte te bestaan aan
rituelen, al zijn die in vergelijking
met vroeger aangepast aan de
individuele wensen en opvattin-
gen. Die toenemende individuali-
sering is op veel terreinen waar te
nemen; Van den Akker noemt als
voorbeelden de sterk gewijzigde
arbeidsverhoudingen en de seksu-
ele revolutie in de jaren zestig. Op
het gebied van de uitvaart ligt het
omslagpunt later, begin jaren tach-
tig. Toen veroorzaakte aids in de
homowereld veel creatieve inbreng

Doodskist van kunstenaar Huub Kortekaas

bij het laatste afscheid. Door de
opkomst van geneesmiddelen lijkt
die trend weer afgenomen te zijn.
Vaak zeggen nabestaanden tegen
de uitvaartondernemer: 'Doet u
maar wat gebruikelijk is.' Het
advies van Van den Akker aan de
uitvaartbranche: "De uitdaging
voor de uitvaartbedrijven is om je
als dienstverlener op te stellen en
op zo'n uitspraak in te gaan: wat
willen mensen zélf?" Langzamer-

'Hij kreeg zijn laatste pakje

sigaretten mee in de kist'

hand ontstaat er meer ruimte voor
een individuele uitvaart, zonder
vaste gedragsregels en strikt
omschreven rituelen, waarbij het
afscheid aansluit op de identiteit
van de overledene.
Precies dát is de aanpak van ruim
honderd bedrijven in Nederland
die zich uitvaartvernieuwer noe-
men. Ze hebben zich verenigd in
het Netwerk Uitvaartvernieuwers;
het zijn veelal kleine onderne-
mers, verspreid over het hele land,
vaker vrouwen dan mannen. Ook

ritueelbegeleiders, sprekers bij uit-
vaarten, musici, rouwbegeleiders
en kunstenaars die grafmonu-
menten, urnen, kisten, lijkwaden
en rouwdrukwerk maken, hebben
zich aangesloten. Marry Brokking,
voorzitter van het netwerk: "De
vernieuwing zit in het persoon-
lijke, de begeleiding. Onze leden
hebben als werkwijze dat ze men-
sen zoveel mogelijk zelf laten
doen. Soms moet je hen daarbij
over een drempel helpen. Het
zijn geen spectaculaire uitvaar-
ten die wij verzorgen; het bij-
zondere uit zich in kleine din-
gen. Dat mensen bijvoorbeeld
zelf de kist dragen op de
begraafplaats en daarbij samen
zingen." Wel spectaculair noemt

ze de uitvaart in 1999 van kunste-
naar Peter Giele, die in een open
kist op een boot door de
Amsterdamse grachten naar
Zorgvlied werd vervoerd. "Maar
dat was heel uitzonderlijk."

Stenen doorgeven
"Van oorsprong zijn rituelen rites
de passage, ze helpen je over drem-
pels in het bestaan heen. Je bruid
over de drempel tillen is daarvan
een letterlijk voorbeeld", vertelt
Van den Akker. Bij de dood zijn
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rituelen vooral zo behulpzaam
omdat de betekenis van die over-
gang veel groter is dan mensen
kunnen bevatten. Uit het onder-
zoek van het IVA blijkt dat nabe-
staanden behoefte hebben aan
rituelen met een persoonlijk
karakter, waar ze zelf actief bij
betrokken zijn. Voor de aanwezi-
gen moet dan wel duidelijk zijn
wat daarvan de betekenis is.

Mandje op de kist
"Bij de uitvaart van Rose, een
jonge moeder van drie kinderen,
gingen acht mooie stenen van
hand tot hand", vertelt Dorien
de Nijs, uitvaartondernemer in
Vught. "Er werd uitgelegd dat de
aanwezigen hun wensen en
gedachten daaraan mee konden
geven. Een vriendin las een lied-
tekst van Bram Vermeulen voor
over de loop van de rivier die door
het verleggen van een enkele
steen beïnvloed wordt. Die symbo-
liek was heel duidelijk." In een
mandje op de kist gingen deze ste-
nen mee het graf in. Kinderen
konden tijdens de plechtigheid in
een apart hoekje kiezelstenen
beschilderen. Deze werden op de
kist gelegd en later op de aarde
van het gesloten graf.

"Rituelen zijn belangrijk omdat ze
ons laten stilstaan bij een belang-
rijk moment", zegt Marjon
Klaassen van het gelijknamige uit-
vaartbedrijf in Zwolle. "Je zoekt
naar een vorm om te beseffen wat
er is gebeurd." In haar ogen begint
dat al op het moment dat iemand
net is overleden. "Soms belt een
naaste ons al na vijf minuten met
de verzekeringsmap in de hand.
Maar het is belangrijk de tijd te

nemen en bij een overledene te
zijn; dat is óók een ritueel."
Klaassen merkt dat ze bij nabe-
staanden op de rem moet gaan
staan. "Het wassen en verzorgen
van de overledene gebeurt soms
heel snel. Terwijl het juist zo
belangrijk is om dat in alle rust te
doen, want het is voor het laatst
dat je hem of haar kunt aanraken."
Ze merkt wel eens dat de familie
denkt dat uitvaartondernemers
daar geen tijd voor hebben, maar
vermoedt dat mensen dat argu-
ment soms gebruiken om de pijn

niet te hoeven voelen.
Uit onbekendheid of omdat het
eng lijkt, wordt thuis opbaren vaak
van de hand gewezen. "Bij een
alleenwonende man werd gezegd:
'Maar dan ligt hij daar alleen in
huis.' Terwijl deze mensen zich

De uitvaart van Peter Giele, juni 1999

niet realiseren dat hij in een mor-
tuarium ook alleen zou zijn." Ze
vertelt over een meisje dat opge-
baard lag in de garage van haar
ouders. "Dat lijkt raar, maar het
was er mooi versierd met kleden
en sportshirts. Vanuit het huis
konden mensen gemakkelijk naar
haar toe om in afzondering
afscheid te nemen."

Kist beschilderen
In de vijf dagen tussen overlijden
en uitvaart moet er veel geregeld
worden, de locatie van het

afscheid, vervoer, drukwerk. Ook
bij die aspecten helpt Marjon
Klaassen het afscheid persoon-
lijk te laten zijn. "Op de rouw-
kaart zetten negen van de tien
mensen dat iemand lief was, of
ze gebruiken het woord zorg-
zaam. Dat zijn zulke veelge-

bruikte woorden. Voor je eigen
geliefde kun je toch wel iets pas-
senders vinden?" Haar ervaring is
dat mensen het liefst met de
stroom meegaan en denken aan
wat de buren ervan zullen vinden.
Vaak laat Marjon Klaassen de kist
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al een dag voor de uitvaart thuis
bezorgen. "Als de overledene in de
kist wordt gelegd, dringt bij veel
mensen pas echt door dat hij dood
is. Tot dan lag hij immers op een
bed." Het biedt tevens de mogelijk-
heid de kist te beschilderen of zelf
te bekleden, hoewel dat in haar
praktijk maar een paar keer per
jaar gebeurt. "Nederlanders zijn
erg ingetogen." Kinderen leggen
nog wel eens een tekening in de
kist of plakken iets aan de binnen-
kant van het deksel.
Een lijkwade gebruiken in plaats
van een kist doet vrijwel nie-
mand: "Als reden daarvoor
geven mensen dat hun ouders
ook komen en die willen ze niet
met een lichaam in een wade
confronteren. Volgens mij heeft
het alles te maken met het
taboe op de dood. We willen niet
het idee hebben dat iemand echt
in de aarde wordt gelegd. Daarom
kiezen mensen soms voor een kist
van eiken en niet voor grenen; dan
lijkt het of je beter beschermd
bent."
Het uiteindelijke afscheid, de uit-

Uitvaart per motor in Tiel

vaartplechtigheid, zit vol rituelen.
"Bloemen en kaarsen zijn dé sym-
bolen. Mensen stoppen al hun
sores in een bloemstuk. Toch heb-
ben ze dat vaak niet eens van
tevoren gezien. Het kan veel per-
soonlijker door iedereen te vragen
een enkele bloem mee te bren-
gen." Kaarsen vertegenwoordigen
licht en warmte en ook daar kan
iets persoonlijks van worden
gemaakt: "Wie laat je ze aanste-
ken? Zet je een enkele kaars neer
die een andere overledene ver-
tegenwoordigt? Wat doe je na

'Mensen stoppen al hun sores in

een bloemstuk'

afloop met de kaarsen, bewust uit-
blazen of brandend meenemen?"
Het is belangrijk dat de bedoeling
van een ritueel duidelijk is en het
bewust wordt uitgevoerd. "Als je
een witte ballon loslaat op een
begraafplaats, neem er dan de tijd

voor om hem na te kijken, ook al
kan dat wel tien minuten duren."
Steeds vaker komt het voor dat
mensen hun eigen uitvaart voor-
bespreken en regelen. "De dood
wordt meer onder ogen gezien.
Met name relatief jonge, zieke
mensen willen dat", zegt Marry
Brokking. Maar ook gezonde men-
sen bereiden zich voor op hun
afscheid.

Kist in huis
Zo heeft Bert Boelaars, journalist
bij de Humanistische Omroep, zijn

eigen kist al in huis. Rechtop
staand en ingericht met plan-
ken is het nu een herinnerings-
hoek voor zijn vriend Willem
die zeven jaar geleden overleed.
Er liggen kledingstukken in,
agenda's van zijn laatste jaren
en het naamplaatje met hun

beider namen. "Ik wil in een zelfde
soort kist als Willem begraven
worden, in hetzelfde graf op de
Nieuwe Oosterbegraafplaats in
Amsterdam", legt hij uit. Het geeft
hem een goed gevoel dat hij na
zijn dood op deze manier met zijn
vriend verenigd zal zijn, in welke
toestand dan ook. "Een bijzondere
kist is bij overlijden vaak niet op
tijd te krijgen. Bovendien ben ik
vrij lang." Samen met Willem heeft
hij indertijd op de begraafplaats
hun graf uitgezocht. "Dat was heel
emotioneel en mooi." Boelaars
heeft de materiële zaken goed
geregeld, maar zijn uitvaart ligt
verder niet in detail vast: "Ik wil
ook anderen ruimte laten voor
invulling van het afscheid. Dood is
voor mij dood, ik heb geen voor-
stelling van wat er daarna komt.
wél ideeën over wat ik wil dat er
met mijn lichaam gebeurt."

""Tl
o.-+o
~
Io
(lJ
:l
Q.
V>
l1l

Ioo
\Cl.-+
l1l

de HUMANIST FEBRUARI 2003



Virtuele gedenkplaats voor dieren

'Hij was nou eenmaal een

wildebras en hij zag die auto niet'

'Max was een geweldige kat. Hij was nog maar twee
jaar oud en is dan ook veel te snel heengegaan. We
zijn er dan ook erg verdrietig om, maar hij was nou
eenmaal een wildebras en hij zag die auto niet. Een
nieuwe kat komt er niet in, want er is er geeneen die
onze Max kan vervangen. We missen je Maxie en we
zullen die korte tijd met jou nooit vergeten.'

Een kort vaarwel, herinneringen over de laatste
momenten voor het overlijden, foto's, muziek, een
gedicht. De monumenten op de website
www.dierlief.nl zijn uiteenlopend van samenstel-
ling, maar ze hebben gemeen dat ze zijn gemaakt
ter herinnering aan een over-
leden huisdier. Er staan
momenteel 136 gedenkplek-
ken op de site. Vooral honden
en katten worden herdacht,
maar bijvoorbeeld ook een
aantal paarden en een fret.
Dierenarts Anton Fennema uit Oud-Beijerland is de
initiatiefnemer van de site, die sinds een jaar online
is. "Vroeger werd een huisdier gewoon afgemaakt
en vermalen, je was een idioot als je er verdriet om
had", zegt hij. "De emoties bij het overlijden van
dieren zijn de afgelopen twintig jaar erg veranderd.
Een huisdier is een gezinslid geworden. Als het
doodgaat, zijn er zelfs grafstenen, urnen en kisten.
Die sterke emotionele band met het huisdier is
ontstaan met de toename van de welvaart; weinig
mensen in ons land hoeven zich nog zorgen te
maken over hun eigen bestaan, dus zoeken ze iets
anders om voor te zorgen."
Als eerste in Europa, vertelt de dierenarts, begon
Fennema een website waarop mensen hun dieren

kunnen herdenken. "Met een virtuele gedenkplaats
kun je overal ter wereld je overleden dier herinne-
ren. Bovendien kunnen lotgenoten elkaar makkelijk
ontmoeten, de toegang tot de monumenten is
openbaar. Zo merken de bezoekers dat ze niet
alleen staan in hun verdriet." Een online monument
is de eerste week gratis. Een jaar kost 16 euro. "Ik
laat mensen een bescheiden bedrag betalen, ik
hoef er niets aan over te houden", zegt Fennema.
"Het is gewoon leuk om in de behoefte van mensen
te voorzien."
De dierenarts houdt elke week spreekuur via zijn
website. Hij krijgt dan de meest uiteenlopende vra-

gen. "Het zijn soms dierge-
neeskundige vragen, maar
ook heel vaak vragen mensen
of ze er wel goed aan hebben
gedaan om hun dier in te
laten slapen."
Rouwen om dieren is volgens

Fennema geen taboe meer in ons land. "Tenminste,
niet onder de huisdiereneigenaren. Ik weet niet hoe
mensen zonder huisdieren er tegenaan kijken,
maar in mijn omgeving wordt afscheid nemen van
dieren heel gebruikelijk." Fennema stuurt
inmiddels condoleance kaartjes aan al zijn klanten

I van de praktijk als die een huisdier hebben verlo-
ren.
Zelf heeft hij voor zijn hond Bas een monument
gemaakt. Dat bestaat uit een foto, muziek en een
tekst, die eindigt met: 'Je dood kwam toch nog
onverwacht, hoewel je aloud was. Gelukkig laat je
een hoop goede herinneringen achter.'

Josephine Krikke
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Kurt Vonnegut: Humorist met pessimistische trekken

Vonneguts fascinatie voor Amerika

Kurt Vonnegut vierde vorige maand zijn
tachtigste verjaardag. Hij schrijft niet meer,
maar hij koestert nog altijd zijn zelfgekozen
image. Het icoon van de hippiegeneratie blijft
actueel als het erom gaat de Amerikaanse
politiek te doorgronden.

'Je moet oppassen met wat je voor-
wendt te zijn,' zo schreef Kurt
Vonnegutjr. ooit, 'omdat je bent wat
je voorwendt te zijn.' Tachtig is hij
inmiddels en, nee, schrijven doet hij
niet meer. Maar nog altijd draagt
Vonnegut het masker dat hij geko-
zen heeft en decennialang met zorg
in stand hield. Hij was een icoon
van de jaren zestig en zeventig,
maar hield bewust afstand van de
studenten die hem op handen droe-
gen. Wanneer hij stempels als 'sati-
ricus' of 'zwarte humorist' kreeg
opgedrukt, distantieerde hij zich
ervan. Lang werd hij versleten voor
sciencefictionschrijver, een label dat
hem een gruwel was, hoewel hij wél
respect had voor het genre.
Vonnegut wilde vooral een profeet
zijn: iemand die verhalen als medi-
um gebruikt om een moraal over te
brengen. Niet voor niets bedacht hij
voor 'Cat's Cradle' (1959) zelfs een
hele nieuwe religie, het Bokanisme.

Zijn kunst zag en ziet hij als iets dat
mensen kan helpen. Zoals hij zich
tijdens een seminar ooit liet ontval-
len: 'Ik denk dat schrijvers de maat-

schappij moeten dienen. Inderdaad,
een nogal utopisch idee.'

Anti-oorlogsboek
De lange Amerikaan van Duitse
afkomst - een stevige roker en drin-
ker - begon met schrijven om te ont-
komen aan een geestdodende baan
bij General Electric. Eerst voor bla-
den als Esquire, The Satuday Evening

Post en Ladies Home ]ournaI, later als
schrijver van sociaal bewogen
romans, waarvan 'Player Piano'
(1952) de eerste was en 'Timequake'
(1997) de laatste. Bekend werd hij
pas met 'Slaughterhouse-5' (1967),
zijn anti-oorlogsboek over het geal-
lieerde bombardement op Dresden,
waarin de hoofdpersoon los raakt
van de tijd en wordt ontvoerd naar
de planeet Tralfamadore. Vonnegut
maakte als Amerikaans soldaat dat
bombardement mee; hij verschool
zich met een aantal strijdmakkers
in een slachthuis, terwijl boven hem
de vuurstorm een klassieke stad in
de as legde en 130.000 mensenle-
vens uitpoetste. Was dit recht-
vaardigheid? Kon je het wegstrepen
tegen de miljoenen die in Auschwitz
en Treblinka stierven? Ofwas het zo
ridicuul dat erover filosoferen ner-
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gens meer op slaat? Vonnegut sprak
er ooit over met één van de piloten
die de aanval hadden uitgevoerd. 'We
deden het niet graag,' was diens ver-
weer. Vonnegut concludeerde: 'Het
meeste menselijke gedrag, maakt
niet uit hoe afschuwelijk, ridicuul of
glorieus, is onschuldig.' Later zou hij
het belang van Dresden bagatellise-
ren en de Depressie aanmerken als
zijn voornaamste leerschool. Toen al
ontwikkelde hij de betrokkenheid bij
de armen, socialistische ideeën en
eenvoud, die hem zo aanspraken in
zijn held George Orwell.

Mislukte satiricus
Toegankelijkheid is de kern van
Vonneguts werk. Hij is nooit een
snob geweest die zich aan
intellectueel spierballenvertoon
bezondigde of kunst bedreef om
een esthetisch ideaal na te jagen.
Zijn boeken kenmerken zich door
korte zinnen die als een mantra
resoneren in het hoofd. Hij wilde
het de lezer makkelijk maken met
grappen en terzijdes, omdat goed
lezen wat Vonnegut betreft al moei-
lijk genoeg is. Critici hebben hem er
vaak op afgerekend. 'Behaagziek',
'Een mislukte satiricus, die weigert
genadeloos te fileren.' En inderdaad,
Vonneguts toonzetting was er niet
een van woede, maar van teleurstel-
ling, droefenis, verwondering en
barmhartigheid. 'Be kind: is zijn
boodschap. Daar passen geen dode-
lijke gifpijlen, maar rationaliteit, rust
en waardigheid.

Een terugkerende vraag die Vonne-
gut in zijn boeken stelt is: Wat is
Amerika? En wat zou het moeten
zijn? De afgelopen jaren is er discus-
sie ontstaan over de mate waarin
Amerika verscheurd wordt door

groepsdenken. Amerika zou een
illusie zijn, omdat iedereen die niet
WASP (White-Anglo Saxon-Protes-
tant) is zich alleen nog identificeert
met een subgroep die gedefinieerd
wordt in termen van slachtoffer-
schap: Latino, Afrikaans-Ameri-
kaans, homoseksueel. Links-intel-
lectuelen als Richard Rorty en
Sheldon Hackney pleiten daarom
voor een herwaardering van de
Amerikaanse identiteit als bindmid-
del, een idee dat ook uitgedragen
wordt door de patriottische trom
bespelende conservatieve politici,
die beleidsmatig niettemin alles
doen om segregatie juist te bevorde-

'Hij koestert zijn geloof in de

wezenlijke goedheid van de

gewone man'

ren. Het doet denken aan de
waarden en normen discussie die in
Nederland door types als Heins-
broek en Balkenende wordt gevoerd.
Grof gezegd: waarden en normen lul-
len, asociaal doen. Filosofe Martha
Nussbaum, op haar beurt, onder-
schrijft de problematiek van sociale
versnippering, maar pleit juist voor
de promotie van een kosmopolitisch
recept. Zo probeert ze in haar boek
Cultiuating Humanity (I997) te formu-
leren hoe universiteiten studenten
tot capabele, multicultureel en
democratisch georiënteerde wereld-
burgers op zouden kunnen leiden.

Waar staat Vonneguts werk in die
discussie? Aan de ene kant pleit hij
er, net als Nussbaum, voor studenten
de ideeën aan te reiken voor een

humanere wereld. Maar tegelijk pro-
pageert hij 'oude' Amerikaanse
waarden als remedie voor specifiek
Amerikaanse problemen.

Humanere wereld
Vonnegut, die heus wel begaan is
met de verworpenen van India en
Bangladesh, ziet zijn eerste taak in
Amerika zelf. En daar valt iets voor te
zeggen. Zijn binnen de huidige
machtsverhoudingen de (morele)
problemen van de Verenigde Staten
tenslotte ook niet automatisch
wereldproblemen? En is de aanpak
van globale problemen niet vrijwel
onmogelijk, als Amerika niet wezen-
lijk verandert?
Vonneguts werk lijkt in die zin
meer een voorstudie voor de idee-
en van Rorty c.s. Zijn oeuvre is een
pleidooi voor de eenvoud en
mores van de kleine Amerikaan.
Zelfs zijn vroegste fictie draagt dat
uit; verhalen over een Jan met de
Pet die in contact komt met rijk-

dom en de leegte ervan, of juist over
welgestelden die hunkeren naar de
eenvoud van de middenklasse. In
'The Foster Portfolio' zien we hoe
Herbert Foster een fortuin erft, maar
er voor kiest in zijn bescheiden huis-
je te blijven zitten en zich druk te
blijven maken over de afbetaling van
zijn auto. Alleen maar opdat hij een
excuus houdt om een centje bij te
verdienen als barpianist. In 'Hal
Irwin's Magic Lamp' verdient een
man een half miljoen dollar op de
beurs en denkt daar zijn vrouw
gelukkig mee te kunnen maken. Zij
verlangt echter terug naar een sim-
peler bestaan. De Depressie komt
voor haar als geroepen.

De American Dream koestert het idee
dat iedereen van voddenboer miljo-
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nair kan worden. Maar de gemiddel-
de Amerikaan beseft dat de kansen
gering zijn en miljonairs vaak hele-
maal niet met eerlijke arbeid aan
hun fortuin gekomen zijn. Een
sprankje van de droom overleeft,
maar er is vooral afkeer, jaloezie en
wantrouwen jegens een bovenklasse
die zich terugtrekt in gated cammuni-
ties. Vonnegut suggereert dat het
grote geld alles kapot heeft gemaakt
waar Amerikanen - nee, mensen -
het meest naar verlangen: sociale
cohesie, eenvoud, zekerheid. Bij
gebrek eraan heersen de angst en
het egoïsme. Hij weet dat alleen
geloven in Amerika niet genoeg is
om het land te 'genezen'. Sterker,
geloven maar teleurgesteld worden,
heeft zelfs een averechts effect.
Recente .ontwikkelingen zijn daar
een prima illustratie van. Na
grote boekhoudschandalen rond
miljardenondernemingen als
Emon en WorldCom en de gena-
deloze ontmaskering van de roof-
baronnen aan de top, is het ver-
trouwen van de bevolking in de
integriteit van carparate America
naar een dieptepunt gedaald. Maar
het is de vraag of die weerzin omge-
zet kan worden in verandering.
Cosme-tische maatregelen ten spijt
blijft de politieke (republikeinse)
elite de agenda van de toplaag ten
uitvoer brengen, desnoods door zich
te verschuilen achter de schijnbe-
dreiging van Irak. Vonneguts naï-
viteit schuilt erin dat hij erop ver-
trouwt dat small-tawn America
uiteindelijk zal prevaleren, terwijl
de afgelopen decennia democra-
tisch en economisch het leeuwen-
deel van de bevolking buitenspel is
gezet. Teddy Roosevelt slaagde er in
het begin van de 20ste eeuw in de
macht van de Rockefellers, Carne-

gies en Vanderbilts te breken en
Franklin Delano Roosevelt wist
mede met zijn New Deal de rotzooi
op te ruimen die opportunistische
speculanten gemaakt hadden. Maar
is het politieke systeem dat de
Roosevelts voortbrachten niet
wezenlijk veranderd en toenemend
ingericht op het voortbrengen van
politici die tot in alle vezels verwe-
ven zijn met interest maney?

Romantisch geloof
Vonnegut is een humorist met pessi-
mistische trekken, maar géén cyni-
cus. Hij koestert zijn romantisch
geloof in de wezenlijke goedheid van
de gewone man, zoals hij zich die

herinnert uit de Depressie. Zijn
patriotisme is dáárop gestoeld;

een Amerikanisme dat is doorde-
semd van geloof in de Amerikaanse
volksaard, niet in Amerikaanse insti-
tuties en beleid. Van de elite eist hij
dat het Amerika maakt tot wat het
beweert te zijn. Zijn enige wapen in
die strijd is schrijven. 'Waarom zou
ik boeken schrijven als presidenten,
senatoren en generaals ze toch niet
lezen?' vroeg hij zich in The New York
Times Baak Review ooit af, om zelf
antwoord te geven: 'Je moet ze van-
gen vóórdat ze presidenten, senato-
ren en generaals zijn en hun breinen
vergiftigen met humaniteit.' En in Life
voegde hij eraan toe: 'Ik geef lezers
de informatie die ze nodig hebben
om aardiger te zijn. Weet je, je kunt
mensen ook informatie geven waar-
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van ze extreem hard worden, praat-
jes over de wil van God enzovoort.
Waarom niet gewoon iets bedenken
waarvan mensen zachtaardiger wor-
den? Het is toch allemaal verzonnen,
weet je, eigenlijk weten we helemaal
niets over dat soort dingen.'

Uitgekotste Amerikaan
De Amerikaanse verwording is wat
Vonnegut betreft vooral een pro-
bleem van leiderschap. 'Kijk maar
naar onze president, die niet leest,
geen benul heeft van geschiedenis,
wetenschappen en technologie. We
kiezen de verkeerde leiders.' De
president in kwestie was overi-
gens RonaId Reagan, maar het had
even goed George W.Bush kunnen
zijn. De in de kern goede Ameri-
kaan is wat Vonnegut betreft het
slachtoffer van een immense
zwendel. Hij heeft zich telkenma-
le afgezet tegen Amerikaanse
beleidsmakers, met name op het
vlak van sociaal beleid, rechten voor
arbeiders, milieubeleid en interna-
tionale politiek. Maar Vietnam noch
Irak, de sluipende oorlog in
Amerikaanse steden noch een poli-
tiek bestel dat zijn democratische
rechtvaardiging verkwanseld heeft,
zal hem ertoe bewegen anti-
Amerikaans te worden. 'Help the
weak ones that cry for me: zo haalde
hij in 'Jailbird' (I979) een brief van de
schandelijk ter dood gebrachte
Nicola Sacco aan, 'help the prosecuted
and the victim.' En dat zijn wat
Vonnegut betreft óók de dolende
burgers van het machtigste land ter
wereld. Zoals Eliot Rosewater ver-
klaarde: 'Ik zal van deze uitgekotste
Amerikanen houden, zelfs al zijn ze
nutteloos en onaantrekkelijk. Dát zal
mijn kunstwerk zijn.'

Vonneguts voornaamste zorg is ver-
eenzaming van mensen. Hij ziet
individualisering als een door de
haves georkestreerd plan om de soci-
ale cohesie tussen have nots te bre-
ken en individuen op te leiden tot
angstige, naar believen manipuleer-
bare consumenten - iets dat alleen
maar méér waar is geworden sinds
Vonnegut er decennia terug over
begon te schrijven. Het liefst zou hij
armen op willen zetten tegen de rij-
ken, zo vertelde hij Playboy in I973:

'Ik zou de armen laten toegeven dat
ze arm zijn. Archie Bunker (het pro-

totype van de kleinburgerlijke, blan-
ke, racistische Amerikaan, A.H.)
beseft niet dat hij arm is, maar hij is
evident een angstige, arme man. Ik
zou Archie Bunker ervan overtuigen
dat hij armer en armer aan het wor-
den is, dat de heersende elite hem
berooft en voorliegt. (...) Niemand is
gelukkig in dit land, behalve de rij-
ken. Er is iets gruwelijk mis. Ik zal je
zeggen wat er mis is: we zijn een-
zaam! We worden van onze buren
gescheiden. Waarom? Omdat de rij-
ken ons geld kunnen blijven inpik-
ken als we niet solidair zijn. Ze kun-
nen onze macht inpikken. Ze willen
dat we eenzaam zijn, ze willen dat
we ons verschansen in onze huizen,
alleen met vrouwen kinderen, tele-
visie kijkend zodat we gemanipu-
leerd kunnen worden. Zo kunnen ze
ons alles aansmeren en ons laten
stemmen hoe ze willen. Hoe versloe-

gen de Amerikanen de Depressie?
Door zich te verenigen. Dit is mijn
strijdkreet voor het Amerikaanse
volk: lonesome, na more" Het zou de
ondertitel worden van zijn roman
'Slapstick' (I976), waarin een toe-
komstige president het plan lanceert
grote groepen burgers op artificiële
wijze familie van elkaar te maken.
De extended family als vluchtheuvel
voor de verweesde burger.
In zekere zin is Vonneguts werk - in
de jaren zeventig goed gelezen, maar
nu vrijwel vergeten - voor Nederland
relevanter dan ooit. De problemen
die Vonnegut indertijd in Amerika
onderkende, duiken ook hier op:
het verhardende sociale klimaat,
de bange burger, segregatie, het
toenemend geweld, de neo-libera-
Ie graaicultuur van pakken wat je
pakken kan en niet omkijken naar
wie je genaaid hebt. Pim Fortuyn

was een thermometer die de koorts
vaststelde, maar geen medicijn had.
Een politieke clown met clowneske
ideeën, maar wel één die aanvoelde
dat mensen zich verweesd voelen,
bang en verloren. Iemand die zo fun-
damenteel eenzaam is als Fortuyn
was, weet hoe belangrijk het is om
sociaal verankerd te zijn. Kurt
Vonnegut jr. wist het al veel langer.

Geraadpleegde bronnen:
Alle werken van Kurt Vonnegut, en
voorts:
'Conversations with Kurt Vonnegut' -

William Rodney Allen (red.),
University Press of Mississipi,1988.

'Critical Essays on Kurt Vonnegut' -
Robert Merrill (red.), G.K. Hall &
Co, Boston, 1990.

'Vonnegut in America' - Jerome
Klinkowitz, Donaid L.Lawler (red.),
Delta Books, New Vork 1977

'Lofzang op de hondenuniversiteit' -
Michel Houellebecq, Vrij Neder-
land, 9 juni 2002.
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Voor het zingen de kerk uit
Zelden waren we het zo eens met Karol Woytila (spreek

uit Johannes Paulus). Hij zegt dat God zich terugtrekt in

de hemel. En hij kan het weten. In de eerste plaats

omdat de kerk steeds een specialist geweest is op het

terrein van het 'voortijdig terugtrekken'. 'Voor het zin-

gen de kerk uit', noemden wij dat in Vlaanderen. Het

was de enige getolereerde vorm van geboortebeper-

king. Getolereerd dient dan nog met een korreltje zout

genomen te worden, want het bleef natuurlijk een ver-

spilling van het mannelijk zaad, even verwerpelijk als

wanneer een man 'de hand aan zichzelf sloeg. Maar

dit geheel terzijde. In de tweede plaats kan de paus het

weten omdat hij zijn plaatsvervanger op aarde is.

Wellicht beschikt Karol in die functie over geprivilegi-

eerde contacten, een soort rode telefoon, waar wij,

gewone stervelingen, geen uitstaans mee hebben. Een

soort topdiplomatie in de wandelgangen. Wie de han-

del en wandel (nou ja, wandel, laat ons zeggen handel

en strompel) van de paus de

laatste maanden volgde, kon

het ook duidelijk zien. De brave

man moet zowat voortdurend

in gesprek geweest zijn met

God, getuige zijn wat verwees-

de blik en krampachtige houding.

Sommige kwatongen beweerden dat hij tijdens officiële

plechtigheden een dutje deed, maar wij weten nu

beter. Het was minstens een goddelijk uiltje dat hij

knapte. En gezien zijn uiterst vermoeide en steeds

meer gebukte stap, kan het geen goed nieuws geweest

zijn, wat de Heer hem allemaal te vertellen had. Geen

Blijde Boodschap had God de Vader voor zijn aardse

vertegenwoordiger. De arme Karol moest zich soms

met twee handen aan zijn staf vastklampen om er niet

helemaal onder te bezwijken, onder die Goddelijke

wandelgangendiploma tie.

Zo vermoed ik dat God hem op het hemelse matje riep

voor die vermaledijde film over de Ierse Magdalena-

huizen. Ik stel me voor dat Hij na een Goddelijke don-

derpreek aan die brave Karol vroeg wat hij daar wel

aan dacht te doen, dat die filmmaker de goede reputa-

tie zo door het slijk haalde, door te tonen hoe meisjes

tegen hun wil jarenlang slavenarbeid dienden te ver-

richten in de Magdalenahuizen omdat zij de zonde van
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het vlees hadden begaan (soms enkel in gedachten). De

goede, maar wat domme Karol verbiedt natuurlijk

prompt de prent. De volgende dag rinkelt zijn rode

telefoon alweer en is God de Vader zo mogelijk nog

bozer. Niet alleen heeft Karol er met zijn plomp verbod

voor gezorgd dat de film een kassucces geworden is,

dat de film 'Titanic' bijna evenaart. Bovendien heeft

Karol Hem helemaal fout begrepen. God zit er namelijk

helemaal niet mee in dat de naam van de kerk door

het slijk gehaald wordt. Dat kan Hem helemaal niet uit

Zijn slaap houden. Neen, maar dat de naam van Mag-

dalena geschoffeerd wordt, dat die mooie en liefdevolle

vrouw, waar Zijn Zoon zoveel goddelijke deugd van

had, dat haar naam verbonden wordt met die wraak-

zuchtige Ierse nonnen, dat kan er bij Hem niet in.

Ik stel me voor hoe de Allerhoogste onze Karol vervol-

gens enige banbliksems toewerpt over de actualiteit.

'Waar wacht gij op, Karol, om

die Bush eens te gaan vertellen

dat oorlog niet de beste manier

is om vrede op aarde aan alle

mensen van goede wil te bren-

gen? En wanneer hebt gij u nog

eens laten zien in het Beloofde

Land? Gaat ge wachten tot alle Palestijnen uit

Bethlehem gebannen zijn, vooraleer ge de geboorte-

plaats van Mijn Zoon nog eens aandoet? Ik heb u niet

gehoord toen de soldaten van Sharon Mijn kerstviering

onmogelijk maakten. Wat zegt ge?' Karol prevelt iets in

de hoorn. 'Gij vindt dat de tijd niet rijp is?' 'Gij zijt pre-

cies zoals uw voorgangers, nondedju, die vonden de

tijd ook niet rijp, in de jaren dertig en veertig om voor

de joden op te komen. Weet ge wat gij zijt? Gij zijt een

broekschijter, een angsthaas! Ja, ge kunt wel van uw

oren maken om vrachtladingen condooms in Afrika

tegen te houden, daar zijt ge goed in en om Urbi et Orbi

in twaalfendertig talen te mompelen, die trouwens alle

twaalfendertig volkomen onverstaanbaar zijn. Maar als

Ik u moet horen, dan zit ge u geestelijk te masturberen

in uw hol! Weet ge wat, Johannespauluske van mijn

voeten, zoek het zelf maar uit. Op Mij moet ge niet

meer rekenen. Ik trek mij terug in den Hemel. Met

Maria Magdalena. Voilà!'

Een droge klik volgt en dan een tuut.



Het gelijk van bisschop Gijsen

De openbare school als

bedreiging voor het zielenheil

Hebben bijzondere, godsdienstige, schoolbestu-
ren nu wel of niet de vrijheid om het onderwijs
naar eigen inzicht in te richten? Moeten de regels
voor dat onderwijs worden aangepast - iedereen
worden toegelaten, zoals Roger van Boxtel en
Wouter Bos vinden? Behoort alles onveranderd te
blijven, zoals de orthodoxe protestanten en de
bisschoppen beweren? Of moet het onderwijs,
openbaar en bijzonder, juist herleid worden tot
zijn oorspronkelijke kerndoelen: openbaar voor
iedereen, bijzonder alleen voor wie echt 'bijzon-
der' is?

De voorstanders van onderwijs op godsdienstige
grondslag streden bij de vastlegging in 1917 in de
grondwet (nu art.23) voor aparte orthodox-pro-
testantse dan wel rooms-
katholieke scholen op rijks-
kosten voor kinderen van
belijdende ouders. Daarna
werd geprobeerd het Neder-
landse volk onder meer via
het onderwijs te herkerste-
nen. Dat mislukte. Nu baseren confessionele
schoolbesturen hun machtspositie op een surplus
van niet-godsdienstige leerlingen en ontzeggen zij
te vaak allochtone leerlingen de toegang. Bisschop
Gijsen van Roermond (1972-1993) wilde terug naar
de in 1917 overeengekomen onderwijsvrijheid om
te komen tot een serieuze confessionele vorming
en een duidelijke tweedeling: confessioneel en
niet-confessioneel. Dat impliceert, gegeven de hui-
dige situatie, een verbouwing van zeer veel con-
fessionele scholen tot openbare en algemeen-bij-
zondere en een verdeling van de allochtone
leerlingen over scholen die dan in ruime mate in
elke gemeente aanwezig zullen zijn. In feite is
Gijsens oplossing in het belang van de hele
Nederlandse samenleving en leidt tot gelijkbe-
rechtiging van alle onderwijsconsumenten.

Vóór de komst van de Fransen (1795) waren alle

openbare scholen gereformeerd. Katholieken gol-
den toen als staatsgevaarlijk; protestantse dissi-
denten waren bijna net zo erg; de joden waren de
nazaten van de moordenaars van Christus.
Daarom besloten de democratische patriotten tot
openbaar onderwijs dat de algemene christelijke
waarden en normen én de verdraagzaamheid
moest bevorderen. Leerstellig-godsdienstig onder-
wijs kon na schooltijd. De protestantse dissiden-
ten, joden en katholieken vonden dat prima; de
orthodoxe protestanten waren furieus. Maar nadat
de paus (1832) geproclameerd had dat de Verlichte
ideeën - zoals de openbare school - een bedreiging
waren voor het zielenheil, probeerden rooms-
katholieke geestelijken en notabelen alsnog
rooms-katholieke scholen te stichten. De liberale

grondwetshervorming van
1848 (grondrechten) kwam
dus voor hen als een godsge-
schenk. Vervolgens sloten
hun voormannen een poli-
tiek 'monsterverbond' met
de orthodoxe protestanten

om het homogene confessionele onderwijs uit de
algemene middelen betaald te krijgen naar dezelf-
de maatstaven als het openbare. Dat kon pas na
belastingherzieningen. Die gelijkstelling kwam in
1917, na grondwetswijzigingen. Orthodoxe predi-
kanten en priesters stichtten daarna confessionele
scholen en stimuleerden tot de liquidatie van
openbare.
Inmiddels is de secularisatie zo ver voortgeschre-
den dat confessionele scholen, om te overleven,
ook niet-confessionele leerlingen accepteren, wat
meestal tot verwatering van de identiteit heeft
geleid. Allochtone leerlingen worden daar echter
te vaak mondjesmaat toegelaten, zodat openbare
scholen zodanig 'verkleurden' dat blanke leerlin-
gen uitweken naar bijzondere scholen. Inmiddels
verrijzen ook aparte scholen voor allochtonen. Al
met al voor sommigen redenen om te komen tot
nieuwe regels voor het bijzonder onderwijs.
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Een exceptionele situatie bestaat
in Brabant en Limburg waar niet-
confessionele ouders vaak geen
enkel alternatief hebben voor de
katholieke school. Daardoor is
ook hier het katholieke gehalte
gedecimeerd. Om dat hier en
elders tegen te gaan hebben de
bisschoppen onlangs een
beleidsnota uitgegeven, in wezen
een versluierd mandement. Docenten godsdienst-
onderwijs moeten worden opgeleid op de katholie-
ke Pedagogische Academie volgens conservatieve
criteria. Het wettelijk voorgeschreven vak kennis
van het geestelijk leven moet worden geïntegreerd
in het vak godsdienstonderwijs dat uiteraard aan-
sluit bij de catechese en de communies. Wel wordt
geprobeerd de niet-katholieke leerling vast te hou-
den en ontvankelijk te maken voor het katholieke
geloof. Voorts worden niet alleen het openbaar,
maar ook het samenwerkingsonderwijs afgewe-
zen.
Bisschop Gijsen ging een stap verder. Hij stelde dat
de zogeheten katholieke scholen rooms-katholiek
behoorden te zijn óf het subiet weer moesten wor-
den. Niet-katholieken moesten geweerd worden.
Zo niet dan moest het predikaat katholiek worden
verruild voor openbaar of algemeen bijzonder.
Voor de katholieke onderwijskoepels was dat een
aantasting van hun machtspositie; de scholen
schrokken van de organisatorische consequenties.
Toch is op Gijsens strategie kerkrechtelijk en
grondwettelijk niets aan te merken. Bovendien
biedt zij een perspectief voor waarachtig pro-
testants-christelijk onderwijs.

Wat Gijsen betoogde past binnen artikel 23. Een
offensief van niet-confessionele partijen zal onge-
twijfeld door 'klein rechts' worden aangegrepen.
Of het CDA zal volgen? Het heeft al ingestemd met
toezicht op het gehele godsdienstonderwijs ... Het
CDA zal wel moeten beseffen dat zijn huidige poli-
tieke kracht berust op veel niet-confessionele kie-
zers, op drift geraakt door de politieke instabiliteit.
Wil men die behouden? Dan is het in elk geval
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wijs om de adviezen uit 1972 van
een (anonieme) werkgroep van
enkele leden van de Anti-Revolu-
tionaire Partij serieus te nemen.
Deze adviseerde - nu precies
dertig jaar geleden - in de Nota
met betrekking tot de onderwijspro-
blematiek om 'de vrijheid van
onderwijs niet te koesteren als
dé oogappel van christelijke poli-

tiek, waarnaar niemand het mag wagen een vinger
uit te steken.' De Nota was stiekem - tot woede
van de Unie School en Evangelie - toegevoegd aan
het tijdschrift Anti-revolutionaire staatkunde (31r972)
dat geheel aan het onderwijs was gewijd.

Het is dus in ieders belang artikel 23 in ere te her-
stellen, zoals door Gijsen bepleit. Het bijzonder
onderwijs moet dan worden verbouwd tot homo-
gene scholen en gereduceerd tot, naar schatting,
maximaal 30 procent van het bestand. Het wordt
dan alleen toegestaan en gefinancierd als de pro-
ducenten en consumenten het aantoonbaar prin-
cipieel voorstaan. Het openbaar/algemeen onder-
wijs - met een geobjectiveerd levensbeschouwelijk
onderwijs - zal dan alom vertegenwoordigd zijn,
waardoor de lasten van de integratie worden ver-
deeld. Integratie door Moslimonderwijs een pro-
bleem? Er is ook reden tot optimisme. In toene-
mende mate wordt door allochtonen beseft dat
kennis van het Nederlands, de Nederlandse cul-
tuur en samenleving onontbeerlijk zijn. De mos-
limjongeren zullen emanciperen en integreren als
in alle islamitische scholen Nederlands voertaal
wordt en onze (onderwijs)wetgeving én grondwet
worden gerespecteerd. In een toenemend aantal
moskeeën wordt al Nederlands gesproken.

André de Bruin

Literatuur: AA de Bruin, 'Het ontstaan van de schoolstrijd in de
Noordelijke Nederlanden; een cultuurhistorische studie' (1985). AA
de Bruin, 'Antipapisme bij protestanten in de negentiende eeuw;
een proeve' in: Hans Righart (red.), 'De zachte kant van de politiek.
Opstellen over politieke cultuur' (1990 ). J.B. Kan, 'Handelingen over
de herziening der grondwet' (1916-1918). AA de Bruin, 'Het andere
gezicht van Limburg'(2002). Voor de bisschoppelijke nota 'Bezield en
zelfbewust' zie: www.katholiekonderwijs.nl
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Heimwee naar apartheid

Bram Peeters

Weinig Zuid-Afrikanen waren ver-
ontrust toen de politie begin sep-
tember vorig jaar in het noord-
westen van het land een truck
volgeladen met wapens, ammunitie
en explosieven ontdekte. Dat de
vrachtwagen onderdeel uitmaakte
van een blanke samenzwering om
de zwarte ANC-regering omver te
werpen was nauwelijks groot
nieuws.
De samenzweerders, georgani-seerd
in de 'Boeremag' (Afrikaans voor
boerenmacht), wilden met een
kleine vierduizend man militaire
en medische posten en radiosta-
tions bezetten en uiteindelijk de
regering overnemen om een
'Boere Republiek' te stichten.
Door het economisch vernietigen
van de kustgebieden zouden de
blanken (4.4 miljoen in totaal) alle
zwarten (35 miljoen) en Indiërs
(ruim een miljoen) dwingen het land
te verlaten. Met medewerking van
het volk zouden ze voedsel en voor-
raden langs de vluchtroutes naar het
noorden organiseren.

Onderdeel van het plan was het
opblazen van de Vaal Dam, een
drinkwaterreservoir ten zuiden van
]ohannesburg. Ook voor de VN-
wereldtop voor duurzame ontwik-
keling in ]ohannesburg waren bom-
aanslagen gepland. De politie heeft
tevens een zwarte lijst ontdekt
waarop voormalig president F.W. de
Klerk, voormalige ministers Pik
Botha en Roelf Meyer en teruggetre-
den Freedom Front-leider Constand
Viljoen op staan. Zij zouden hun

'Lachen om hun capriolen is de

ergste fout die je kunt maken'

eigen volk hebben verraden.
Inmiddels zijn tientallen mensen
gearresteerd en de politie beweert
de sleutelfiguren achter tralies te
hebben.
Pieter Mulder is partijleider van het
rechtse Freedom Front. Hij staat zelf
ook op de lijst en wordt bedreigd

door de Boeremag. De coupplegers
genieten volgens hem weinig steun.
"Ik heb er geen twijfel aan dat som-
mige Afrikaners zich gefrustreerd
en gedesillusioneerd voelen, maar
er zijn betere manieren dan een
staatsgreep om hun onvrede te
uiten."

Politiek naïef
Volgens Rocky Williams van het
Instituut voor Veiligheid Studies
ontbreken in het huidige Zuid-
Afrika de voorwaarden voor een
succesvolle coup, zoals politieke
wil en mobilisatie van de massa.
"De geschiedenis van blank
rechtsextremisme in Zuid-Afrika
is een geschiedenis van versplin-
tering." Een analist van het

Centrum voor Beleid Studies,
Dumisani Hlophe, gelooft dat de
beramers van de coup 'politiek
naïef waren omdat 'de democratie
in Zuid-Afrika zo ver is ontwikkeld
dat niemand, zwart of blank, de
macht kan overnemen en behou-
den'.
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In september zei ook politiecommis-
saris Jack Selebi dat hij er van over-
tuigd was dat de Boeremag geen
potentie had om de staat omver te
werpen. Hij waarschuwde echter dat
de onvoorspelbare aard van de orga-
nisatie schade aan de samenleving
zou kunnen aanbrengen. Dergelijke
schade werd aangebracht in de
nacht van 29 oktober, toen negen
bomexplosies de spoorlijnen tussen
township Soweto en Johannesburg
ontwrichtten en een vrouw om het
leven kwam. Later op de dag ontplof-
te een bom in een boeddhistische
tempel in de buurt van Pretoria. Het
land was gedurende twee dagen in
rep en roer. Alle vingers wezen direct
naar extreemrechts.
"Het is duidelijk dat een minderheid
in onze samenleving verlangt naar
de dagen van vijandige raciale en
etnische scheidingen die ons land
ooit kapot maakten", zei President
Thabo Mbeki afgelopen november.
Rechtse groeperingen zouden vol-
gens hem van plan zijn een cam-
pagne te voeren om het land te
destabiliseren. Mbeki zei dat de
beramers 'een politiek klimaat wil-
den creëren waarmee ze meer en
hardere acties kunnen uitvoeren
om zo de regering te kunnen verwij-
deren om zelf de macht over te
nemen'. Hij geloofde echter dat de
overweldigende meerderheid van
Zuid-Afrikanen, zwart en blank, dit
verwierp en niet met bomaansla-
gen. gedwongen kon worden dit te
accepteren. In dezelfde periode
benadrukte commissaris Selebi dat
het een kwestie van tijd is voordat
al 'deze idioten' opgepakt worden.
'Maar de daders afschrijven als
kansloze randdebielen is nou pre-
cies het probleem', schrijft het kwa-
liteitsweekblad Mail & Guar-dian in

zijn commentaar. 'Deze mensen
zijn zo gevaarlijk, juist omdat het
een kleine randgroepering is zonder
capaciteit om de regering omver te
werpen. Hun onmacht frustreert
hun en zet aan tot dit soort aansla-
gen. Daarom is lachen om hun
capriolen de ergste fout die je kunt
maken'. Volgens het tijdschrift is
het de vraag 'hoe deze soort gedu-
rende acht jaar heeft kunnen over-
leven in het democratisch tijdperk'.

Privileges kwijt
De transformatie van apartheid
naar democratie is voor veel Zuid-
Afrikanen een pijnlijk proces
geweest. Een onvermijdelijk gevolg
was dat sommige gemeenschappen
zich het slachtoffer voelden van de
verandering. Velen van hen profi-
teerden van apartheid en konden
zich niet voorstellen hoe verder te
leven zonder deze privileges. In de
tijd rondom de verkiezingen in 1994
maakten rechtse groeperingen
gebruik van de angst voor het 'swart
gevaar'. Blanke boeren werd verteld
hoe hun land zou worden afgepakt
en dat hun vrouwen en dochters
zouden worden verkracht.
Ondanks het feit dat deze theorieën
acht jaar later geen stand bleken te
houden, heeft de ANC-regering niet
in de gaten dat er een toenemend
gevoel van vervreemding heerst
onder de blanken en met name de

Afrikaners, meent toonaangevend
columnist en publicist Max du
Preez. Afrikaners stammen af van
de Nederlandse en Franse 'settlers'
die ruim drie eeuwen geleden naar
het zuidelijkste punt van Afrika
kwamen. Deze groep vormt onge-
veer 60 procent van de 4.4 miljoen
blanken in een land van bijna 44
miljoen mensen.
"Veel Afrikaners hebben het idee
dat hun taalrechten genegeerd wor-
den, zeker met de ontwikkelingen
die de Afrikaanse taal verminderen
in gerechtshoven, politiediensten,
het leger, gevangenissen en publie-
ke diensten in het algemeen", zegt
Du Preez. De columnist denkt dat
conservatieve gemeenschappen
vinden dat de regering niet genoeg
geeft om de moorden op blanke
boeren in Zimbabwe. "Deze mensen
zijn bang dat de halfslachtige bena-
dering van de landovername en
mishandeling van blanke boeren tot
een soortgelijke ontwikkeling in
Zuid-Afrika zou kunnen leiden. Ze
voelen zich mistroostig, angstig en
vinden dat hun bewegingsvrijheid
als een culturele minderheid steeds
meer wordt ingeperkt."
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Nachtelijke bijeenkomsten
De inmiddels versplinterde Afri-
kaner Weerstand Beweging vindt dat
de laatste president onder apartheid,
De Klerk, zich niet heeft gehouden
aan zijn belofte om het 'Boere Volk'
als een minderheid te beschermen.
'Het Boere Volk heeft geen land, geen
staat en nergens o~ naar toe te
gaan' meldt de AWBop haar website
(voor het laatst bijgewerkt in oktober
2001). 'De situatie waarin een volk,
dat ooit internationaal erkend werd,
gedegradeerd is tot een onderdeel
van het blanke ras is volkomen onac-
ceptabel. Om weer een echt volk te
worden moeten we in staat zijn om
in ons eigen land en onder onze
eigen regering, onze eigen beslis-
singen te maken.'
De figuren die zich in groeperin-
gen zoals AWB of de Boeremag
organiseren bewegen zich vaak in
een warrige wereld van religieuze
of militaire clubs met namen als
Israel Vision, Boerekommando of
Daughter of Zion. In hun gelederen
bevinden zich doorgaans boeren,
fabrieksarbeiders en gepensioneer-
de militairen. Volgens onderzoek
hebben veel rechtse lieden toegang
tot militaire middelen en gebruiken
ze het internet om elkaar te mobili-
seren. De meeste organisaties zijn
actief in de voormalige Oranje
Vrijstaat en Transvaalprovincies.
De religieuze groeperingen zien zich-
zelf als directe afstammelingen van
het bijbelse Israël, zegt theoloog Fika
van Rensburg in een interview met
de Sunday Times. "Ze zien andere
rassen als onmenselijk, als dieren",
zegt hij. "Ze geloven dat zij zullen
heersen over andere volken wanneer
de Messias terugkeert." Dit soort
groeperingen houden zelfs nachte-
lijke bijeenkomsten rondom het

Voortrekker monument in de heu-
vels van Pretoria waar ze heilige lie-
deren zingen. Hierdoor worden veel
Zuid-Afrikanen niet van het idee
afgebracht dat het gaat om een stel
extreme fanatici die de waanzin
nabij zijn."

Vergeldingsacties
Een voedingsbodem voor apartheid
en het huidige racisme van sommi-
ge Afrikaners is dat ze geloven in
raciale superioriteit naar de calvi-
nistische doctrine van voorbestem-
ming. Omringd door lieden die de
Afrikaners als primitieve heidenen
omschreven, werden de blanken
gesterkt in hun geloof het uitverko-

'De regering moet Afrikaners

niet buitensluiten'

ren en superieure ras te zijn.
Religieus fanatisme ondersteund
door militante middelen is een
serieuze dreiging gebleken. Sinds de
aanslagen eind vorig jaar is de rust
teruggekeerd in de maatschappij,
maar de politie is nog steeds in een
hoge staat van paraatheid en ver-
wacht nog meer arrestaties. De
Britse regering waarschuwde
onlangs haar burgers op vakantie
dat toeristische bestemmingen in
Zuid-Afrika het doelwit van terro-
ristische aanslagen zouden kunnen
zijn. Sommige analisten menen dat
de bomexplosies slechts een voor-
proefje zouden kunnen zijn van een
uitgebreide terreurcampagne maar
de aangekondigde acties tijdens de
feestdagen bleven uit.
Tijdens het ANC-partijcongres in
december zei Mbeki in het ooit blan-

ke bolwerk Stellenbosch dat
ondanks de bomaanslagen, de
machten van extreem racisme geen
mogelijkheid hebben om een beslis-
sende rol te spelen. "Het is belangrijk
om te zien dat de zwarte meerder-
heid heeft geweigerd zich te laten
provoceren door deze rechtse daden
en geen vergeldingsacties zijn
begonnen tegen de blanke bevolking
in het algemeen."
Een volgende aanslag zou echter vol-
gens sommigen wel een reactie van
zwarte groeperingen ten gevolge
kunnen hebben. Een woordvoerder
van de kleine oppositiepartij Pan
Africanist Congress (PAC) waar-
schuwt voor verzet tegen blanken.
"Zwarte mensen hebben geen
land, geen werk en het blijkt nu
dat ze niet beschermd zijn tegen
racistische blanken, want de poli-
tie was niet in staat om een aan-
slag in een township te voorko-
men. Ze zullen hierdoor wanhopig

worden en zichzelf willen bescher-
men." Een slogan van de PACtijdens
de strijd tegen apartheid was 'Eén
settler (blanke Afrikaner of 'boer'),
één kogel'.
Politici en critici menen dat het
gevaarlijk is om na de bomaansla-
gen blanken of Afrikaners te demo-
niseren als één groep. Zolang de
meerderheid van de Afrikaners
geen geweld of sabotage onder-
steunt kan de dreiging beperkt blij-
ven, luidt de theorie. Vaak kiezen
groeperingen zelf voor isolatie en
houden ze vast aan het verleden,
maar 'de regering moet Afrikaners
niet buitensluiten', zegt Mulder van
het Freedom Front. "Als de overheid
goed naar deze groep luistert en
daarnaast op systematische wijze
de leiders van de organisaties
arresteert, zou dit het einde van
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CARRIE

Mijn moeder wil ook
'Misschien moeten we het recht op euthanasie
toch eens opnieuw bekijken', sprak ].P. Balken-
ende. En ik schrok me rot!
Mijn ouders zijn al lid van de euthanasievere-
niging sinds ik mij kan heugen. En toen een
paar jaar geleden de prostaatkanker van mijn
vader uitgezaaid was naar al zijn botten, riep
hij zijn huisarts erbij. Die inderdaad ondraag-
lijk en ongeneeslijk lijden vaststelde. En zo
mijn vader de kans gaf waardig, in zijn eigen
bed en met ons allemaal erom-
heen aan euthanasie te overlij-
den.
Nu wil mijn moeder dat ook.
Die heeft het laatste halfjaar
zes ernstige herseninfarcten
gehad. Ze kan nu niet meer
lopen, wordt van haar bed met
een liftje de rolstoel in gehesen
en zit daar te zitten tot
hetzelfde weer precies
andersom gebeurt.
Denken en praten kan ze
gelukkig nog als de
beste, het is het lijf dat
niet meer kan.
Ook zij besloot te praten met haar (nieuwe)
huisarts. Die vond dit lijden niet ondraaglijk
en niet ongeneeslijk ook: niemand kon ten-
slotte zeggen dat er geen verbetering meer in
zou kunnen treden. Dus euthanasie kan ze wel
vergeten.
Mijn moeder werd woest. 'Dan gooi ik me wel
van de balkonrand, dan neem ik wel al mijn
medicijnen tegelijk', riep ze. Maar daar was de
dokter niet van onder de indruk. Dat balkon
haalt ze toch niet in haar eentje en hij schrijft
haar zulke kleine doses medicijnen voor dat ze
daar niet aan overlijdt.

Toen kwam mijn moeder met haar laatste

de HUMANIST FEBRUARI 2003

dreigement: 'Dan vraag ik wel of mijn kinderen
me helpen.'
Ik schrok me weer rot. Want ik wil haar hele-
maal niet helpen om dood te gaan. Sowieso
niet omdat mijn moeder een vrouw is die ik
niet wil en kan missen. Ook omdat ik hartstik-
ke bang ben voor de dood. En omdat ik het
niet de natuurlijke taak van dochters vind om
je moeder te laten sterven.
Maar ik wil het vooral niet omdat ik zo vaak in

haar pleidooi voor haar dood
hoor doorklinken, dat ze ook
dood wil om niemand maar
meer tot last te hoeven zijn.
En dat is het allerslechtste
argument voor euthanasie dat
er bestaat.
'Als ik maar dement geworden
was van al die beroertes,' ver-

zuchtte mijn moeder
laatst, 'dan hadden ze
me wel geholpen.' Nou
mama, dat is zeker niet
waar. Ook al heb je in al
je testamenten en
eu thanasieverklaringen

vast laten leggen dat je echt niet meer verder
wilt, als het verstand je ook nog in de steek
laat, als je eenmaal dement bent, helpt zelfs
de hanger van niet-reanimeren niet meer. Die
je nooit afdoet maar juist zo krampachtig om
je hals houdt. Krampachtiger dan het gouden
kruisje van de katholieke kerk, krampachtiger
dan het medaillon van moeder Maria, en
krampachtiger dan het alarm om de zusters te
waarschuwen als je weer eens voorover bent
gevallen uit je rolstoel.
Ik denk dat ].P.Balkenende gelijk heeft dat we
het maar weer eens moeten hebben over het
recht op euthanasie. Maar dan precies de
andere kant op dan hij bedoelt!



Armoe troef
In de verkiezingsdebatten was het onderwerp
veiligheid wat je noemt 'beeldbepalend'. Het
was frappez toujours, meestal in combinatie
met asielbeleid en integratie. In die combinatie
wordt het begrip veiligheid al gauw een soort
bezweringsformule. Asiel moet worden
beperkt, integratie moet krachtig worden gesti-
muleerd (en wie niet wil moet maar voelen) en
dan wordt de veiligheid
drastisch verhoogd.
Andersom en sterker
gesteld: met teveel asiel
en te weinig integratie
heb je automatisch een
veiligheidsprobleem.
Over beeldvorming en
stigmatisering gesproken!
Gerrit Zalm maakte er een gewoonte van om de
veiligheid rechtstreeks in verband te brengen met
vrijheid: 'onveiligheid beperkt de vrijheid', zo
luidde bij herhaling zijn stelling. In het algemeen
gaat die stelling op, daar hoef je niet moeilijk
over te doen. Maar dat geldt wel voor meer stel-
lingen, bijvoorbeeld 'armoede beperkt de vrij-
heid'. Toch heb ik Gerrit Zalm die stelling nooit
horen innemen. Terwijl het bepaald geen acade-
mische stelling is! Ruim tien procent van het
aantal huishoudens leefde in 2002 met een inko-
men onder de zogenaamde lage inkomensgrens,
de helft daarvan minstens vier jaar achtereen, zo
meldde in november het Sociaal Cultureel
Planbureau. Driehonderdvijftig duizend huishou-
dens (met evenzoveel kinderen!) leefden dus
langdurig op een inkomen van maximaal ro5
procent van het sociale minimum.

Zoals bekend is armoede meer dan moeten rond-
komen van een laag inkomen. Armoede is ook
gebrek aan sociaal kapitaal, onvoldoende toegang
tot publieke voorzieningen, weinig sociale con-
tacten, kortom, weinig mogelijkheden om uit de

armoede te komen: armoe-
de, isolement en uitsluiting
gaan hand in hand. Het zou

trouwens interessant zijn om op dat probleem
het zo geliefde begrip integratie los te laten.
Kinderen uit de huishoudens die langdurig op
een laag inkomen aangewezen zijn, maken grote
kans in dezelfde situatie te belanden als hun
ouders. Dat is niet alleen een cultuurgegeven (in
de zin van: 'je bent niet anders gewend'). Uit
allerlei recent onderzoek is gebleken dat een
tekort aan aandacht, aan contact, aan prikkels in
de vroegste leeftijdsfase in hoge mate invloed
heeft op de ontwikkeling van geheugen, leerver-
mogen, emotionele stabiliteit. Je hoeft niet lang
na te denken om je een voorstel te maken van de
maatschappelijke en economische schade die het
verblijf van 350.000 kinderen in armoede met
zich meebrengt.
In dat licht bezien is het typerend dat een vraag-
stuk als veiligheid veel meer aandacht krijgt dan
armoede. Sterker nog, er is gewoon sprake van
jarenlange, stelselmatige onderschatting van het
armoedevraagstuk. In de jaren tachtig liepen de
minima als gevolg van het loslaten van de koppe-
ling een flinke koopkrachtverslechtering op, een
verslechtering die daarna, toen het economisch
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'De maatregelen houden geen

rekening met jouw specifieke

probleem, laat staan dat ze

daarvoor een oplossing bieden'

weer een stuk beter ging, nooit ongedaan is
gemaakt. Een recent initiatief in de 'TWeede
Kamer om huishoudens die langdurig van een
laag inkomen moeten rondkomen iets extra's te
geven, smoorde in langdurig getraineer en in
pogingen om gelijktijdig de verbeteringen, die
door gemeenten met eigen regelingen waren
ingezet, af te schaffen.
In dit verband wordt veel gesproken van de
armoedeval: dat is niet het vallen in de armoede
(zie boven), maar de val die je erin gevangen
houdt. Het gaat om het probleem dat mensen die
op een minimum zitten additionele 'voordelen'
hebben (vrijstellingen, speciale of inkomensaf-
hankelijke tarieven, stadspas etc.) die kwijt zijn
als ze gaan werken, zodat je er per saldo niks
mee opschiet. Daarom wordt er telkens weer voor
gepleit om uitkeringen liefst te verlagen, maar in
ieder geval niet te verhogen zodat de prikkel om
aan het werk te gaan zo groot mogelijk is.

Dat voor nogal wat men-
sen een lonende plaats
op de arbeidsmarkt
helemaal niet in het
verschiet ligt (bijvoor-
beeld omdat ze 'te' oud
zijn, of gehandicapt)
doet voor de bepleiters
van de harde aanpak
dan minder terzake. Het
gaat erom het 'verblijf' in
een uitkering in het algemeen zo onaantrekkelijk
mogelijk te maken, en dus de prikkel om eruit te
komen zo groot mogelijk.
In zekere zin ligt een soortgelijke redenering ten
grondslag aan het huidige asielbeleid: daar dient
het onaangenaam maken van de asielprocedure,
en het verblijf tijdens die procedure, ertoe om
potentiële asielaanvragers af te schrikken (het
aantal asielaanvragen is meer dan gehalveerd,
het aantal binnenkomende alleenstaande min-
derjarige asielzoekers gedecimeerd). Los van deze
'zie je wel' -merites van een dergelijk beleid, het
wrange is natuurlijk dat om 'aanzuigende wer-

king' te voorkomen de reguliere voorzieningen
voor iedereen slecht worden gemaakt.
Of het nu om asiel of om armoede gaat, het fun-
damentele probleem is dat onze instituties niet
in staat zijn 'bij de poort' tot zodanige individuele
beoordelingen te komen dat op basis daarvan
specifieke, op het individu toegesneden maatre-
gelen kunnen worden getroffen. En dus gaat het
om asielzoekers in het algemeen (met een onder-
scheid tussen politieke en economische vluchte-
lingen, alsof het wat uitmaakt of je dood gaat van
oorlog of van honger), en om uitkeringsgerechtig-
den in het algemeen (met een onderscheid tus-
sen 'de' WAO'er, 'de' werkloze, 'de' bijstandge-
rechtigde), zonder een gevoelig oor voor het
bijzondere verhaal van déze vluchteling of déze
uitkeringsgerechtigde. Je wordt opgesloten in
grove categorieën, en de maatregelen houden
geen rekening met jouw specifieke probleem, laat
staan dat ze daarvoor een oplossing bieden.
Ondertussen zijn de verkiezingen achter de rug:

veiligheid is meer geld voor
de politie, asiel is alleen
voor echte vluchtelingen (en
dat zijn er maar weinig), en
integratie is Nederlands
spreken. Verder hebben we
economische tegenwind,
dus is er minder geld voor
de bijstand, voor de
gemeenten, voor goed
onderwijs, en al helemaal

niet voor het inlopen van achterstanden van de
minima. Tel uit je verlies.

Marius Ernsting is directeur van de vereniging Humanitas.

In 2003 is hij ook voorzitter van de Alliantie voor sociale

rechtvaardigheid, een samenwerkingsverband van meer

dan vijftig landelijke en provinciale organisaties, waaron-

der de vakcentrales CNV en FNV, de Raad van Kerken,

Sjakuus, het Humanistisch Verbond en Humanitas.

Marius Ernsting
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Afscheid nemen van een overledene
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S.J. Redmeijer
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Anarchisme-chaos of orde €: 20,42

De auteur ziet het anarchisme niet als maatschappelijk ideaal,
maar als individueel gezagsloos toetsingsmoment.

Persoonlijke toespraak

leder mens wil graag op een passende wijze afscheid nemen
van een dierbare overledene. Bij het Humanistisch Verbond
kunt u terecht voor sprekers die tijdens de uitvaartplechtig-

heid een persoonlijke toespraak houden. In een of meer
gesprekken met u bereiden zij zich hierop voor. Humanisten

gaan ervan uit dat de mens zelf inhoud aan zijn leven kan
geven. In de toespraak zal dan ook het leven van de overledene
en zijn of haar betekenis voor anderen centraal staan.

De ruim 300 sprekers van het Humanistisch Verbond
hebben een speciale cursus gevolgd. Wilt u meer weten over
deze dienstverlening of zou u zelf de cursus willen volgen?

Voor meer informatie:
Humanistisch Verbond
tel. (020) 521 90 55 / (020) 521 90 50
e-mail: diensten@humanistischverbond.nl
internet: www.humanistischverbond.nl

Mens en leiderschap €: IB,15
"Redmeijer rekent af met dooddoeners. vergrovingen.generalisaties,
c1iché'sen oneliners. die verdoezelen de feiten. die versluieren de
werkelijkheid."... " schetsachtergronden... stelt zichzelf(en U) vragen".
P.Kaptein in boekenrubriek:'Van alle planken' ... 4 mei 2002

..'sociaal bewogen man' ... 'non-conformist pur song ..'
uit recensie Ned. Bibl.Dienst, Drs. M. v d Grijn.

U kunt de boeken bestellen door het betreffende bedrag op onze
bank- of postgirorekening te storten. Zie onderaan de advertentie.

Als U alle drie boeken bestelt. dan betaalt u geen
€ 58,99 Maar slechts € 50.-.

Hebt u onze catalogus al besteld?

(/] Uilgeverij Sassenhein
Postbus 76 Haren Gr.Tel: 0505350395 fax 0505350329
E:mail info@sassenhein.nl web: www.sassenhein.nl

postgiro 42.96.207 rabobank 16.22.33.868

Voor wie de verdieping zoekt, is er het

Tijdschrift voor HUMANISTIEK

Een initiatief van het Humanistisch Kennis Centrum.

Tijdschrift voor Humanistiek verschijnt 4 maal per jaar
in een omvang van 96 pagina's.

AANBI EDING!
Als u nu een abonnement op de jaargang 2003 neemt,
ontvangt u als welkomstgeschenk het boek 'De rechtenrevolutie'
van Michael Ignatieff (winkelwaarde € 18,-).

Bel uitgeverij SWP; telefoon 020 - 330 72 00,
of kijk op www.swpbook.com/tijdschriften

mailto:diensten@humanistischverbond.nl
http://www.humanistischverbond.nl
mailto:info@sassenhein.nl
http://www.sassenhein.nl
http://www.swpbook.com/tijdschriften


Illegalen bestaan niet
Illegalen bestaan niet wat bedoel ik daar mee?
Dat ook illegalen in ons land rechten hebben?
Of dat we denken dat ze niet bestaan als we
doen alsof? Enkele persoonlijke ervaringen
met (il)legalen.
Toen ik voorzitter was van het Humanistisch
Verbond heb ik maandenlang een illegale
vluchteling uit Iran gehuisvest. Dat was in een
tijd dat de Nederlandse overheid
ten onrechte nog dacht dat
humanisten en homo's in Iran
niet ter dood werden gebracht.
Gelukkig drongen deze feiten uit-
eindelijk ook tot de toenmalige
regering door en is deze illegale
vluchteling inmiddels een geheel
legale Nederlander geworden. Een
les die ik geleerd heb:
gooi niet alle illegalen
op één hoop maar kijk
per individu naar diens
achtergronden en
bereidheid om in
Nederland goed in te
burgeren.

Enkele jaren later wer-
den mijn vriend en ik geheel legaal pleegou-
ders van een Marokkaanse jongen wiens bij-
standtrekkende vader zijn
Nederlandsonkundige Marokkaanse vrouw had
ingeruild voor een eveneens
Nederlandsonkundig Marokkaans meisje, dat
jonger was dan zijn zoon die dit alles niet
meer aankon. Ik heb toen veel geleerd over het
misbruiken van regels door mannen die onze
cultuur minachten maar het wel vanzelfspre-
kend vinden dat wij hen hun egocentrische,
vrouw- en homovijandige gang laten gaan.
Zachte heelmeesters maken stinkende won-
den. Geheel legaal zijn imams Nederlander
geworden die onze taal niet spreken, onze
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grondwet verwerpen en aanzetten tot haat.
Een les die ik geleerd heb: mensen die hier
legaal verblijven maar zich tegen onze recht-
staat keren, moeten beseffen dat zij niet langer
misbruik kunnen maken van een systeem dat
zij verwerpen.
Niet alle illegalen zijn vluchtelingen die gehol-
pen moeten worden. Veel illegalen worden uit-

gebuit door mensenhandelaars
die ook in het belang van die ille-
galen moeten worden aangepakt.
Ook illegalen zijn krachtens
grondwet en mensenrechtenver-
dragen niet rechteloos. Doen
alsof illegalen geen mensen zijn,
is mensonwaardig.

Helaas zijn er een aan-
tal legaal in ons land
verblijvende mannen
die weigeren onze taal
te leren, die daardoor
hun kinderen en hun
scholen in grote proble-
men brengen, die zich
vrouw- en homovijan-
dig gedragen, die aan-

zetten tot haat jegens andersdenkenden, die
zich onevenredig crimineel gedragen en die
ook overigens onze rechtstaat in woord en
daad minachten. Het is daarom onjuist om
alleen over illegalen te praten en niet over
legalen die onze rechtstaat in woord en daad
verwerpen. Daarom: illegalen bestaan niet,
mensen wel. Mensen die in vrijheid moeten
kunnen leven. Vrijheid is niet de afwezigheid
van regels of het misbruiken van lijdzame
onachtzaamheid. Vrijheid is wel de daadwerke-
lijke verdediging van mensenrechten van
iedereen, ongeacht diens (il)legale status.



'(:---7~
~--..::, DE GROENE

SPAARADVISEURS

~ ~--..::, DE GROENE
PENSIOENADVISEURS

~~~
~--..::, DE GROENE

HYPOTHEEKADVISEURS

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme, AntNoordnummer 10938,
7000 RA Amsterdam

naam

adres

ik wil meer informatie over een executeur-testamentair van het

Steunfonds Humanisme.

pc / plaats

telefoon

De Stichting Steunfonds Humanisme is een werkstichting van het
Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond zet zich in
voor een humane, tolerante samenleving.
Vraag gerust meer informatie, telefonisch op nummer
(020) 5219036 of via onderstaande bon.

De Stichting Steunfonds Humanisme kan -als u dat wenst en in
uw testament regelt- optreden als uw executeur-testamentair.
Een jarenlange ervaring met deze vorm van dienstverlening staat
borg voor zorgvuldigheid en integriteit.
Uw wensen staan daarbij centraal.

Na een overlijden moet er snel heel veel geregeld worden.
Dat gaat veel gemakkelijker als u zelf al maatregelen heeft
genomen. Veel mensen vi1den het echter moeilijk of onaan-
genaam om zulke maatregelen te treffen.
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Groen beleggen met garantie tot 7,2%
Vergelijking beste aanbieders houtfondsen (GoodWood, PRF en WoodCare), de voordeligste arbeidsongeschiktheids-
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De uitdaging van het

islamitisch extremisme
Frank J. Buijs
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Prijs € 17,00
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ANALYSE

Het Heilig Oliesel (1)
• . • . • .

• . • . • .. • .
• • • • • .

• . • • .
• • .• • • . .• .

Stan van Houcke

In een moment van opmerkelijke
openheid schreef in 1898 de Britse
onderkoning van India, Lord
George Curzon: 'Ik beken dat voor
mij (landen) stukken zijn op een
schaakbord waarmee een groot
spel wordt gespeeld met als inzet
de heerschappij over de wereld.'
Een van die stukken was Perzië en
het aansluitende gebied rond de
Golf. Die strategisch belangrijke
regio moest veilig gesteld wor-
den tegen het expansionisme
van het Russische rijk. In mei
1903 liet de toenmalige Britse
minister van Buitenlandse Zaken,
Lord Landsdowne, het Hoger Huis
weten dat zijn regering 'het vesti-
gen van een marinebasis of een
versterkte haven rond de Perzische
Golf door een andere grootmacht
als een zeer ernstige bedreiging
(zal) beschouwen van de Britse
belangen, en we zullen het zeker
belemmeren met alle middelen die
ons ter beschikking staan'. Nog
voor het einde van dat jaar maakte
Lord Curzon een rondreis door het
Golfgebied om naar de buitenwe-
reld toe andermaal te benadruk-
ken hoe serieus de oliebelangen
voor het Brits imperium waren.

Vijftien jaar later, tien dagen na de
wapenstilstand die een einde
maakte aan de Eerste Wereld-
oorlog, vertelde Lord Curzon, dit-
maal als voorzitter van de Inter-
Geallieerde Petroleum Conferentie,
dat 'een van de meest verbazing-
wekkende dingen' die hij als lid

'Olie is het bloed van de aarde'

van het Britse oorlogskabinet tij-
dens de gevechten in Frankrijk en
Vlaanderen had gezien 'het enor-
me leger van gemotoriseerde
vrachtwagens' was geweest, om
daar vervolgens de conclusie aan
te verbinden dat 'de geallieerde
zaak naar de overwinning was
gedreven op een golf van olie'.
De Franse afgevaardigde bij deze
conferentie, senator Henry Béren-
ger, directeur van het Comité
Général du Pétrole, was tijdens het
banket nog explicieter. Olie was
'het bloed van de aarde' en tegelijk
'het bloed van de overwinning ...
Duitsland had teveel opgeschept

over de superioriteit van ijzer en
kolen, maar het had onvoldoende
rekening gehouden met de superi-
oriteit van olie. Zoals de olie het
bloed van de oorlog is geweest, zo
zal het het bloed van de vrede zijn.
Op dit moment, bij het aanbreken
van de vrede, vragen onze burger-
bevolkingen, onze industrieën,

onze handel, onze boeren allen
naar olie, naar meer benzine'.
Om zijn punt te onderstrepen
sloot Bérenger zijn toespraak in
het Engels af met de gedenk-

waardige woorden: 'Meer olie,
almaar meer olie.'

Geopolitieke belangen
Binnen twee weken nadat Curzon
en Bérenger op 'het bloed van de
overwinning' hadden getoast reis-
de de Franse premier Georges
Clemençeau naar Londen om daar
over de oorlogsbuit te onderhan-
delen. Nu olie de toekomst van de
mensheid bepaalde was een van
de belangrijkste gespreksthema's
hoe de gebieden waar de oliebron-
nen lagen zouden worden ver-
deeld. De vraag was wie welke
provincie van het ineengestorte
Ottomaanse Rijk in het Midden-
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Oosten in handen zou krijgen.
Groot- Brittannië eiste Mesopo-
tamië op, inclusief het olierijke
gebied rond Mosul dat de Franse
staat had geclaimd. De Britse pre-
mier Lloyd George stelde voor dat
de Fransen Syrië zouden krijgen
als ze afstand deden van Mosu!.
Clemençeau ging akkoord op
voorwaarde dat zijn land een deel
van de opbrengsten van de olie-
productie zou ontvangen. En zo
geschiedde. Ambtenaren gingen
aan de slag en binnen twee jaar
was het Midden-Oosten in afzon-
derlijke staten opgedeeld. Met
passer en liniaal was een reeks
Arabische staten op een tekentafel
ontworpen, geheel conform de
geopolitieke belangen van de
koloniale machten. Een van de
landen die vanuit het niets was
gecreëerd kreeg de naam Irak.
Etnische en religieuze verschillen
van de plaatselijke bevolking wer-

den daarbij genegeerd. Koerden,
sjiïeten en soennieten waren luk-
raak bijeen geveegd en onder een
door de Britten tot koning verhe-
ven zoon van een Saoedisch stam-
hoofd gesteld. Toen de Koerden
daartegen in opstand kwamen en
door de Britse Strijdkrachten met
zenuwgas werden bestookt, rea-
geerde Winston Churchill als
minister van Koloniën met de
opmerking: 'Ik begrijp die teerge-
voeligheid niet over de inzet van
gas. Ik ben er zeer voor geporteerd
om gifgas te gebruiken tegen
ongeciviliseerde stammen.'
Elders in Irak werd de onafhanke-
lijkheidsbeweging de kop inge-
drukt door het met artillerievuur
verpulveren van dorpen, het ver-
nietigen van landbouwgrond met
fosforbommen en het verspreiden
van metalen kraaienpoten om het
vee te verminken. Tot I956 zou
Irak een uiterst lucratieve kolonie

van het Britse rijk blijven. Een van
de grootste autoriteiten op het
gebied van oliepolitiek, de schrij-
ver en adviseur Daniel Yergin,
schreef in I99I: 'De Eerste
Wereldoorlog maakte het overdui-
delijk dat petroleum een wezenlijk
bestanddeel was geworden in de
strategie van naties; en de politici
en bureaucraten ... zouden vanaf
nu halsoverkop naar het brand-
punt van de strijd rennen, in de
competitie worden gezogen door
een gemeenschappelijke besef -
dat de naoorlogse wereld een
steeds grotere hoeveelheid olie
voor zijn welvaart en nationale
macht nodig zou hebben. De strijd
zou zich focussen op die ene spe-
cifieke regio - Mesopotamië.'

Roosevelt en Ibn Saoed
Na de Threede Wereldoorlog
namen de Verenigde Staten de
bescherming van de Westerse

Ontmoeting in 1945 tussen Roosevelt en Ibn Saoed aan boord van de USSQuincy.



oliebelangen van de Britten over.
Opnieuw had een wereldoorlog
bewezen hoe de beschikking over
voldoende olie uiteindelijk de
eindoverwinning opleverde. En
opnieuw zou de vrede gaan bewij-
zen hoe vitaal deze grondstof is.
Na tijdens de Jalta-conferentie
met Stalin en Churchill de macht
in de wereld te hebben herver-
deeld, vloog Roose-velt onmiddel-
lijk door naar Egypte, waar in het
Suez kanaal de USS Quincy voor
anker lag. Aan boord van dit oor-
logsschip ontving twee maanden
voor zijn dood de president van 's
werelds rijkste en machtigste
natie de koning van een handjevol
arme woestijnnomaden, die met
een tent en honderd schapen was
gearriveerd, bedoeld om te worden
geslacht voor een feestmaal. Dat
op Amerikaanse schepen een
vleesvoorraad van tenminste
zestig dagen ingevroren lag wist
hij niet. Toen hem de kapiteinshut
als verblijf werd aangeboden,
wees de woestijnvorst dit aanbod
met verachting van de hand, hij
prefereerde het om in zijn tent op
dek te slapen, van moderne uit-
wassen moest hij niets hebben.
Eén ding wist de koning wel: het
moderne leven zou zonder olie tot
stilstand komen en hij was eige-
naar van de grootste oliereserves
op aarde.
Meer dan vijf uur lang spraken
Roosevelt en Ibn Saoed met elkaar.
Hoewel beide partijen naderhand
uiterst zwijgzaam over de inhoud
van het gesprek waren, lekte later
uit dat er lang en intensief over de
Saoedische olie was gesproken,
'een ontzagwekkende bron van
strategische macht en een van de
essentiële hoofdprijzen in de

wereldgeschiedenis,' zoals in 1945
het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken de olievelden
van het Midden-Oosten betitelde.
Een correspondent van de New

York Times schreef onmiddellijk na
het onderhoud: 'De immense olie
voorraden in Saoedi Arabië alleen
al maken dat land belangrijker
voor de Amerikaanse diplomatie
dan bijna elk ander klein land.'
Bijna dus, want Irak bezit na
Saoedi-Arabië de meeste oliere-
serves ter wereld.

Favoriete CIA-coup
Toen dan ook in 1963 de Irakese
Petroleum Maatschappij een con-
sortium van buitenlandse olie-
maatschappijen die de olie daar
exploiteerde, dreigde te worden
genationaliseerd, organiseerde de
CIA een, wat het zelf noemde,
'favoriete coup.' Het toenmalige
hoofd van de CIA voor het
Midden-Oosten, James Critchfield,
merkte naderhand over de staats-
greep op dat 'wij het beschouwden
als een grote overwinning'. De
secretaris-generaal van de Ba'ath
Partij was het daarmee eens. 'Wij

kwamen aan de macht aan boord
van een CIA trein,' die - eenmaal
goed op het spoor - in 1979 leidde
tot het terreurregime van Saddam
Hoessein. Juist omdat de dictator
met ijzeren vuist de rust in zijn
land bewaarde, waardoor de olie
ongestoord kon worden opge-
pompt, bleef hij Amerika's bond-
genoot in de regio. Toen Saddams
strijdkrachten het jaar daarop, in
strijd met het internationaal
recht, het Iran van ayatollah
Khomeini binnenvielen, konden
ze onmiddellijk op steun rekenen
van president Reagan en zijn spe-
ciale afgezant voor het Midden-
Oosten, DonaId Rumsfeld. In
december vorig jaar berichtte de
Washington Post, op basis van vrij-
gegeven geheime regeringsdocu-
menten, dat de Verenigde Staten
in de jaren tachtig grondstoffen
voor het fabriceren van biologi-
sche wapens via een omweg naar
Irak exporteerde, waaronder milt-
vuur. Bovendien verstrekte het
vitale ingrediënten voor chemi-
sche wapens en fragmentatiebom-
men aan de Irakezen. Al in 1994
was in een officieel Senaatsrap-
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port gedocumenteerd beschreven
hoe de doorvoer naar Irak van
grondstoffen voor biologische
wapens verliep. Rick Francona,
voormalig luitenant-kolonel van
de Amerikaanse legerinlichtingen-
dienst, die in 1987 en 1988 in
Bagdad diende, vertelde de Britse
Guardian dat de Amerikanen op de
hoogte waren van het feit dat 'de
Irakezen tijdens de gehele oorlog
mosterdgas gebruikten, maar dat
was niet zo kwaadaardig als
zenuwgas. Al in '83 of '84 begon-
nen ze tabun (een zenuwgas) te
gebruiken ... En in '88 ontwikkel-
den ze sarin.' Op I november 1983
kreeg de toenmalige Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken
George Schultz rapporten van
inlichtingendiensten waarin
stond dat de Irakezen 'bijna
dagelijks chemische wapens
inzetten.' Uiteindelijk ook tegen
de eigen Koerdische bevolking.
Desondanks vloog Rumsfeld
een maand later naar Bagdad om
het regime van Saddam nogmaals
te verzekeren van Amerikaanse
steun.

Het monster gevoed
Ondertussen verdienden 25 grote
Amerikaanse bedrijven onge-
stoord aan het chemische, biologi-
sche en zelfs nucleaire wapen pro-
gramma van Irak, waaronder
Hewlett Packard, Du Pont en
Honeywell. Henry Gonzalez, voor-
zitter van de financiële commissie
van het Huis van Afgevaardigden
zei: 'Bush en zijn adviseurs finan-
cierden, equipeerden en verleen-
den bijstand aan het monster dat
ze later wilden afmaken, en ze
waren nu druk doende het bewijs
te verbergen.' Een onderzoeker

van het Amerikaanse Congres
vatte deze politiek als volgt
samen: 'Het ging allemaal om
geld, het was allemaal hebzucht.
De Amerikaanse regering wist het,
de Britse regering wist het. Maar
kon het hen schelen? Nee. Het was
een competitie met de Duitsers.
Dat is de manier waarop de
wapenhandel werkt.' Met als
resultaat een miljoen doden en
gewonden door een acht jaar
durende oorlog die de strijdende
partijen tezamen ongeveer dui-
zend miljard euro kostten. Vlak
voordat Irak in 1990 Koeweit
binnenviel ontdekte een functio-
naris van het Amerikaanse
ministerie van Energie dat het

'Bush voedde het monster dat

hij later wilde afmaken'

Irakese regime geavanceerde
nucleaire reactors naar Irak liet
verschepen. Toen hij zijn supe-
rieuren hiervan op de hoogte
bracht, werd hij plotseling overge-
plaatst. Een lid van de toenmalige
Bush-regering verklaarde dat men
op de hoogte was geweest van het
Irakese kernbom programma.
Mensenrechten, het internatio-
naal recht of de stabiliteit in een
regio zijn evenwel nooit de drijfve-
ren van een imperium, zolang het
rijk en machtig kan blijven. Pas
toen Saddam uit de pas ging
lopen, Koeweit binnenviel, een te
invloedrijke factor in het machts-
spel werd, in een positie kwam om
Saoedi-Arabië te kunnen chante-
ren en een ernstige bedreiging

voor 'het bloed van de overwin-
ning' dreigde te worden, werd hij
in de ogen van het Westen van de
ene op de andere dag de 'HitIer
van Bagdad' en kreeg een coalitie
van 36 landen onder aanvoering
van de Verenigde Staten een vrij-
brief om tijdens de 42 dagen
durende luchtoorlog 88,5 miljoen
kilo bommen op het land te gooi-
en in een poging Saddam weer in
het gareel te krijgen.

Desert Storm
Hoewel de tv-kijker thuis het
beeld kreeg voorgeschoteld van
een technologisch geavanceerde
oorlog, uitgevoerd met surgical stri-
kes, bestond slechts zeven procent
uit zogenaamde 'smartbombs,'
waarvan bovendien, volgens de
Amerikaanse strijdkrachten
zelf, twintig procent zijn doel
mistte. De rest was een bom-
mentapijt van elf kilometer
hoogte nagenoeg blindelings

afgeworpen, waarbij onvermij-
delijk bevolkingscentra werden
getroffen. Op 23 juni 1999 meldde
de Washington Post dat volgens
hooggeplaatste Amerikaanse mili-
tairen bovendien 'burgers het
zwaarst getroffen werden niet
door bommen die hun doel mist-
ten, maar door geleide precisiewa-
pens die precies terechtkwamen
op hun plaats van bestemming'.
De Amerikaanse arts David
Levinson die Irak direct na de oor-
log bezocht vertelde een onder-
zoekscommissie in San Francisco:
'Het was duidelijk dat de bombar-
dementen op Irak een oorlog zijn
geweest tegen de burgerbevolking
door het massaal vernietigen van
de infrastructuur van het land.' Op
5 februari 199 I berichtte de Los
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Angeles Times over de situatie in de
zuidelijke havenstad Basra: 'een
gruwelijke nachtmerrie van vlam-
men en rook zo dicht dat getuigen
vertellen dat de zon enkele dagen
lang niet duidelijk zichtbaar was ...
(De bombardementen) maken
sommige huizenblokken in de
stad in zijn geheel met de grond
gelijk ... (en er zijn) bomkraters ter
grootte van voetbalvelden en een
onbekend aantal doden en gewon-
den.' Hoeveel burgers precies om
het leven kwamen door deze oor-
logsmisdaden blijft gissen. Wel is
bekend dat door de gevolgen van
de oorlog en de economische boy-
cot, volgens de Verenigde Naties,
meer dan een miljoen Irakezen,
het merendeel kinderen, om het
leven zijn gekomen. Tijdens die
Golfoorlog, die in feite geen oorlog
was maar een bloedbad, deed pre-
sident Bush senior een oproep
gericht aan 'de Irakese militairen
en het Irakese volk om de zaken in
eigen hand te nemen en om
Saddam Hoessein te dwingen op
te stappen'. Maar toen de sjiieti-
sche bevolking in Zuid-Irak in
maart 1991 in opstand kwam, wei-
gerden de Amerikaanse troepen
de rebellen toegang te verlenen tot
de militaire wapendepots van
Irak. Ondertussen lieten ze de
Republikeinse Garde hun linies
passeren om de opstandelingen te
kunnen aanvallen, waarbij vanuit
Irakese helikopters kerosine werd
gesproeid over grote groepen
vluchtende burgers en vervolgens
met lichtspoorkogels in brand
werd geschoten, terwijl 'ik met
mijn eigen ogen de Amerikaanse
helikopters zag die boven de
(Irakese) helikopters vlogen ... Ze
namen foto's en ze wisten precies

wat er gebeurde', aldus een rebel-
lerende brigadier.
Ook in het noorden, waar de
Koerden in opstand waren geko-
men, mocht de Republikeinse
Garde, die door Generaal
Schwartzkopfs troepen was
gespaard, haar gang gaan. Volgens
de Australische onderzoeksjour-
nalist ]ohn Pilger was de reden de
volgende: 'Wat de Amerikanen
vrezen is dat de Koerden hun
eigen staat zouden vestigen, mis-
schien zelfs een socialistische en
democratische, en dat de sjiieten
een islamitische alliantie met Iran
zouden vormen.' En dat zou de
fundamentele belangen van het
vrije Westen in gevaar brengen,
wat de Amerikanen verhullend 'de
nationale veiligheid' noemen. De
achterliggende gedachte was: lie-
ver een hulpeloze despoot aan de
macht dan een krachtig democra-
tisch bewind. Met een dictator valt
makkelijker te onderhandelen dan
met een pluriforme groep demo-
craten, zeker wanneer het gaat om
een onbelemmerde stroom olie,
die voor het voortbestaan van de
rijke wereld van levensbelang is.

'Het Irakese equivalent'
op 23 januari 1990, twee maanden
na de val van de Berlijnse Muur
waarschuwde de toenmalige
directeur van de CIA, William
Webster, de Amerikaanse Senaat
voor de groeiende Westerse afhan-
kelijkheid van olie uit het Midden-
Oosten. Dezelfde maand schreef
de leger staf-chef, generaal Carl
Vuono, in een rapport, getiteld
'Een strategische strijdkracht voor
de jaren 1990 en daarna': 'De VS
moet de mogelijkheid behouden
om vitale belangen te beschermen

Brandende olievelden tijdens de ope-
ratie Desert Storm.

op elke plaats waar ze bedreigd
worden. Dat kan een confrontatie
betekenen met een volledig uitge-
rust leger in de Derde Wereld.' Een
maand later vertelde generaal
Schwartzkopf de Senaatscom-
missie inzake de Strijdkrachten
dat de VS zijn militaire aanwezig-
heid in het Midden-Oosten moest
uitbreiden en zette en passant
nieuwe militaire plannen uiteen
om bij een gewapend conflict te
kunnen interveniëren.
Precies twee jaar later, elf maan-
den na de Golfoorlog, verklaarde
Les Aspin, voorzitter van de Com-
missie inzake de Strijdkrachten
van het Huis van Afgevaardigden
dat de ervaringen in Irak 'wereld-
wijd' zouden moeten worden toe-
gepast om op die manier de rela-
tieve kracht van andere 'lastige
regionale machten' te meten om
zo hun nederlaag voor te bereiden.
'De heer Aspin heeft deze metho-
de het "Irakese equivalent" ge-
noemd', aldus de New York Times.
September 2000 publiceerde de
neoconservatieve denktank Project
voor de Nieuwe Amerikaanse Eeuw
een toen nog geheim rapport geti-
teld: DeWederopbouw van Amerika's
Verdediging: Strategieën, Strijdkrach-
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ten en Hulpbronnen voor een Nieuwe

Eeuw. In dit rapport staat onder
meer: 'De Verenigde Staten heb-
ben decennialang getracht een
meer permanente rol te spelen in
de regionale veiligheid van de
Golf. Hoewel het onopgeloste con-
flict met Irak een onmiddellijke
rechtvaardiging verschaft, over-
stijgt de noodzaak van een aan-
zienlijke Amerikaanse militaire
aanwezigheid in de Golf het vraag-
stuk van het regime van
Saddam Hoessein.' Deze
'Amerikaanse toonaangevende
strategie' moet 'tot zover moge-
lijk in de toekomst' worden
voortgezet. Het roept de VS op
om te 'vechten en om gelijktijdig
in verschillende belangrijke oor-
logsgebieden een absolute over-
winning te behalen,' wat een
'essentiële missie' wordt
genoemd.

Amerikaanse principes
Het rapport is 'een blauwdruk voor
het behoud van de Amerikaanse
wereldwijde superioriteit, om de
opkomst van een grote machtsri-
vaal uit te sluiten, en om de inter-
nationale veiligheidsorde te laten
sporen met Amerikaanse princi-
pes en belangen'.
De Amerikaanse strijdkrachten in
het buitenland worden beschre-
ven als 'de cavalerie van het nieu-
we Amerikaanse grensgebied.' Het
rapport ondersteunt een eerder
document waarin gesteld werd
dat de Verenigde Staten 'moderne
industriële naties moet ontmoedi-
gen om onze leiderschap op de
proef te stellen of om zelfs ook
maar te streven naar een grotere
regionale of wereldwij de rol'.
Daarnaast wordt verwezen naar

'nieuwe aanvalsmethoden
elektronisch ... biologisch - zullen
steeds meer beschikbaar zijn, de
strijd zal naar alle waarschijnlijk-
heid in een nieuwe dimensie
plaatsvinden, in de ruimte, cyber-
space, en misschien in de wereld
van de microben ... geavanceerde
vormen van biologische oorlogs-
voering'. Het rapport was geschre-
ven voor de oprichters van deze
denktank, te weten: Dick Cheney,

'Bommen bedoeld om burgers

te treffen'

DonaId Rumsfeld, Paul Wolfowitz
en Lewis Libby, die drie maanden
later sleutelposities in de nieuwe
Amerikaanse regering bekleed-
den. Cheney werd vice-president,
Rumsfeld minister van Defensie,
Wolfowitz plaatsvervangend
minister van Defensie en Libby de
chef-staf van Cheney.
Om deze wereldwijde militaire
strategie bij het grote publiek
acceptabel te maken zou 'een of
andere catastrofale en als kataly-
sator werkende gebeurtenis -
zoals een nieuwe Pearl Harbour'
nodig zijn, aldus de opstellers van
het rapport, precies een jaar voor
de aanslagen van I I september
2001. Na als het ware op hun wen-
ken te zijn bediend en terwijl de
1Win Towers nog nabrandden
vroeg, volgens de New Yorker van
april 2002, Condoleezza Rice, de
nationale veiligheidsadviseur van
president Bush, tijdens een spoed-
vergadering van de VS-veiligheids-
raad aan de aanwezigen om na te

denken over 'hoe men deze moge-
lijkheden kan uitbuiten', daarbij
verwijzend naar de situatie van
'I945 tot I 947,' het begin van de
Koude Oorlog. Intussen had een
dag na de aanslagen minister
Rumsfeld, zonder zelfs ook maar
één enkel bewijs van wie de
daders precies waren, tijdens een
kabinetsvergadering al geëist dat
Irak 'een hoofddoel van de eerste
ronde in de oorlog tegen terro-

risme' zou zijn, aldus journalist
Bob Woodward van de
Washington Post die een boek
schreef over de eerste IOO dagen
na I I september, vol vertrouwe-
lijke informatie die hij van hoog
geplaatste autoriteiten kreeg.

Zes dagen na de terroristische
aanslagen, op I7 september 200I,

ondertekende president Bush een-
document, voorzien van het stem-
pel Top Secret, waarbij het Penta-
gon opdracht kreeg om militaire
operaties voor te bereiden voor
een invasie van Irak. Voor het eerst
in het nieuwe millennium waren
de schaakstukken in stelling
gebracht. Het grote spel 'met als
inzet de heerschappij over de
wereld' kon weer beginnen.

Deel 2 in de volgende editie van de
Humanist. Hoe de Bush-dynastie haar
oliebelangen laat prevaleren boven die
van het Amerikaanse volk. De redenen
waarom een deel van het Saoedisch
koningshuis het terrorisme financiert en
hoe Bush senior de CIA verbood hier
onderzoek naar te verrichten. Het grote
aantal ministers en veiligheidsfunctiona-
rissen in de regering Bush junior dat,
evenals de president zelf en de vice-pre-
sident, uit de oliemaatschappijen is gere-
kruteerd. Tenslotte: het ware doel van
het Amerikaanse militaire optreden in
het Midden-Oosten, de vernietiging van
de OPEC,dat over meer dan 70 procent
van de oliereserves beschikt en bij
gebrek aan competitie in toenemende
mate de olieprijs zal bepalen.
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MAX PAM

Mohammed

'Hirsi Ali heeft gelijk als zij zegt

dat Mohammed een tiran was'

Ayaan Hirsi Ali, goed voor dertigduizend stem-
men, zei eind januari: 'Mohammed is, gemeten
naar onze westerse maatstaven, een perverse
man. Een tiran. Als je niet doet wat hij zegt, loopt
het verkeerd met je af. Dat doet mij denken aan
al die megalomane machthebbers in het Midden-
Oosten: Bin Laden, Khomeini, Saddam'.
Moslimorganisaties zijn boos en hebben een
klacht bij het Openbaar Ministerie ingediend. De
volgende vragen dienen zich nu aan:
I. Heeft Hirsi Ali gelijk? Was Mohammed een

perverse man? Was hij een tiran?
2. Wat betekent 'naar westerse maatstaven

gemeten'?
3. Stel dat Hirsi Ali gelijk heeft, kan zij dan toch

veroordeeld worden wegens het kwetsen van
bevolkingsgroepen?

Vraag één, eerste deel: was Mohammed een per-
verse man? Het gaat hierbij om het verhaal van
de negenjarige Aïsja, doch-
ter van een van
Mohammeds vrienden.
Mohammed werd verliefd
op dit meisje, maar de
vader van Aïsja wilde
begrijpelijkerwijs dat
Mohammed nog even zou wachten. Toen greep
Allah in. Hij liet weten dat de wens van
Mohammed Zijn Wil was en dat het meisje zich
klaar diende te maken.
Is dit verhaal waar? Opmerkelijk is dat de discus-
sie zich helemaal niet richt op de vraag of dit ver-
haal door de islam voor waar wordt gehouden. De
discussie richt zich op de vraag hoe Hirsi Ali dit
wel mag zeggen, waarbij nog een vreemde
nuance wordt aangebracht dat zij als volksver-
tegenwoordiger nog een extra verantwoordelijk-
heid heeft. Dat zou logischerwijs betekenen dat
van een volksvertegenwoordiger wordt verwacht
dat hij onder bepaalde omstandigheden niet de
waarheid spreekt.

Het verhaal over Aïsja schijnt ook binnen islami-
tische kring een taboeverhaal te zijn, maar voor
zover ik kon nagaan, wordt aan de authenticiteit
niet getwijfeld. Wij moeten daarom wel vaststel-
len dat Mohammed volgens de islamieten zelf
pedofiele neigingen had, waarbij ik de pedofiele
neigingen van Allah zelf - per slot gaf Hij de
opdracht - maar even buiten beschouwing laat.
Naar westerse maatstaven worden pedofiele nei-
gingen pervers genoemd. Kortom, Hirsi Ali heeft
hier gelijk.
Vraag één, tweede deel: Is Mohammed een tiran?
Om die vraag te beantwoorden, verwijs ik naar
een essay van de vooraanstaande arabist prof. J.
Brugman: 'De gewelddadige oorsprong van de
islam'. Daarin valt duidelijk te lezen dat de
opkomst van Mohammed met regelrechte terreur
is gepaard gegaan. Zo werden in 627 te Medina
zeshonderd joden van Banu Qurayza-clan ont-

hoofd, waarbij Mohammed
met nadruk verzekerde dat
deze daad de goedkeuring
had van Allah.
Overigens wordt ook op
verschillende plaatsen in
de koran opgeroepen om

ongelovigen te liquideren. Misschien zou het
Openbaar Ministerie (OM) daar eens naar kunnen
kijken. Het OM zou dan misschien aandacht kun-
nen besteden aan Sura 5, 33, waarin wordt
gesteld dat degenen 'die God en zijn boodschap-
per bestrijden, des do des schuldig zijn'. Zij dienen
'ter dood worden gebracht of gekruisigd of dat
hun handen en voeten worden afgekapt van
weerszijden' .
Er is weinig reden om aan de woorden van een zo
betrouwbare arabist als Brugman te twijfelen. Wij
moeten dus wel constateren dat Hirsi Ali gelijk
heeft als zij zegt dat Mohammed een tiran was.
Mohammed was overigens niet alleen een tiran,
hij was ook een moordenaar, althans hij heeft de
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opdracht tot moorden gegeven en hij heeft moor-
den achteraf goedgekeurd.
Wij gaan nu over naar vraag twee: wat betekent
'naar westerse maatstaven'? Deze toevoeging is
tricky business. Zij had misschien beter weggelaten
kunnen worden. Niets is zo legitimerend als 'naar
westerse maatstaven' of 'in zijn tijd gezien'. Naar
westerse maatstaven was Erasmus een antise-
miet. De opmerkingen van
Wagner over de joden moet men
in zijn tijd plaatsen. Toch waren
er ook ten tijde van Wagner
mensen die van antisemitisme
helemaal niets wilden weten. In
het essay van Brugman wordt
Mohammed beschreven als de
eerste fundamentalist. Hij zocht
altijd naar de meest extreme
oplossing. Veel van zijn tegen-
standers waren aanzienlijk
gematigder, maar als
Mohammed even de kans
kreeg, werden zij over de
kling gejaagd.
Gaan wij nu over naar
vraag drie: Stel dat Hirsi
Ali gelijk heeft, kan zij dan
toch veroordeeld worden
wegens het kwetsen van bevolkingsgroepen?
Het antwoord is: dat is heel goed mogelijk, maar
niet erg waarschijnlijk. In geval van smaad is het
denkbaar dat men een waarheid uitspreekt, maar
toch de wet overtreedt. Zo is kan men strafbaar
zijn door iemand 'een hoerenloper' te noemen,
ook al heeft de beschuldigde inderdaad een keer
een bezoekje gebracht aan een prostitué. In het
geval van Hirsi Ali is echter het beledigen van
bevolkingsgroepen in het geding. Groepen isla-
mieten voelen zich gekwetst door haar uitlatin-
gen, maar het is de vraag is of de rechter een
klacht daarover kan honoreren.
Het is tricky business wanneer bevolkingsgroepen
zich gekwetst voelen. Zo zijn er altijd joden die
zich gekwetst voelen door de acties van Gretta
Duisenberg ten gunste van de Palestijnen. Als
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halve jood zou ik mij dus half gekwetst moeten
voelen, maar gek genoeg voel ik mij door
mevrouw Duisenberg nul-komma-nul gekwetst.
Zelf ben ik geneigd mensen die zich als lid van
een bevolkingsgroep gekwetst voelen, niet hele-
maal serieus te nemen. Islamitische groepen die
naar de rechter lopen, willen uiteindelijk Hirsi Ali
de mond snoeren. Zij voelen wel aan dat het

lastig zal zijn haar het zwijgen
op te leggen en daarom hebben
zij bedacht dat Hirsi Ali als
volksvertegenwoordiger een speci-
ale verantwoordelijkheid heeft.
Die verantwoordelijkheid
bestaat er kennelijk uit dat zij
haar mond moet houden om te
voorkomen dat sociale tegen-
stellingen worden aangewak-
kerd. Het is typisch Nederland

dat men tegenstellingen
liever onder een deken
laat smeulen.
Ten slotte nog dit.
De islam is beslist niet
uniek in zijn gewelddadige
uitingsvormen. Mag ik
even een kleine quiz met

u doen?
Wie zei: 'Mijn vijanden, die niet gewild hebben
dat Ik over hen koning zou zijn, breng ze hier en
sla ze hier voor mij dood'.
Het antwoord is: Jezus.
Wie zei: 'Meen niet dat ik gekomen ben om vrede
op aarde te brengen. Niet de vrede breng ik u,
maar het zwaard'.
Het antwoord is: Jezus.
Wie zei: 'Ik ben gekomen om vuur op aarde te
werpen, geen vrede, maar verdeeldheid'.
Het antwoord is: Jezus.
Ik bedoel maar: hoedt u voor de profeet.



Filosoferen is twijfelen
In juni 1580 vertrok hij vanuit zijn kasteel in West-

Frankrijk voor een reis op paarden en muilezels naar

Duitsland, Oostenrijk en Italië. Hij werd vergezeld

door zijn jongere broer, zijn zwager en een gevolg

van bedienden, onder wie een secretaris, die een

deel van een reisverslag schreef.

Hij had er spijt van, dat hij geen kok had meegeno-

men, die kon leren hoe de gerechten onderweg in de

herbergen werden gemaakt, zodat hij die later thuis

kon uitproberen. De 47-jarige reiziger was niet alleen

een moderne toerist, hij was een denker en onder-

zoeker.

Kort voor hij op reis ging was zijn eerste boek ver-

schenen. Nadat hij in Bordeaux en Toulouse rechten

gestudeerd had, werkte hij als rechter en was hij

afgevaardigde in het regionale parlement. Daar ont-

moette hij een twee jaar oudere collega met wie hij

intensieve gesprekken voerde en bevriend raakte. De

vriendschap duurde vijf jaar, toen overleed zijn colle-

ga. Deze ervaring was van grote betekenis voor onze

hoofdpersoon: hij wijdde een essay aan het onder-

werp 'vriendschap': vriendschap die ondanks en

dankzij de verscheidenheid van de partners uitloopt

op een eenheid. Hij was ervan overtuigd, dat vriend-

schap de moreel meest volmaakte sociale relatie was.

Kasteelheer

Op zijn 38e trok hij zich terug uit al zijn officiële

functies en werd kasteelheer op een kasteel, dat hij

geërfd had. Hij gebruikte zijn tijd om te lezen, te

denken en te schrijven. Aan de hand van de klassieke

literatuur probeerde hij zichzelf en zijn omgeving te

begrijpen met behulp van een verzameling antieke

citaten, waarbij hij commentaren schreef. Zijn werk is

vergelijkbaar met een dagboek, echter hij streefde

bewust naar publicatie en vond het belangrijk, dat

zijn werk en leven zouden samenvallen.

Het resulteerde in een serie filosofische verhandelin-

gen, waarvan de toon zeer relativerend en vragend

was. Het motto, dat hij zijn werk meegaf was 'wat

weet ik eigenlijk?'. Hij meende dat filosoferen voor-

namelijk twijfelen is.

Verdraagzaamheid vormde de kern van zijn denken.

Hij brak een lans voor zowel ongelovigen als andere

gelovigen dan christenen; hij huiverde van macht en

geweld en hij verafschuwde zekerheid en dogmatiek.

Zo zei hij onder andere: 'Als ik zonen had op te voe-

den*, zou ik hun lippen geoefend hebben te ant-

woorden met onderzoekende en onbesliste uitdruk-

kingen als "Wat betekent dit?", "Ik begrijp dat niet",

"Is dat waar?'.

In zijn denken stond de bestudering van de mens

centraal: 'Het eerste dat een kind moet leren is zich-

zelf te kennen, hoe het goed moet leven en ster-

ven'.

Wie was deze Renaissance-humanist, een bescheiden,

eenvoudig en reislustig denker?

*) Van de zes kinderen, die hij en zijn vrouw Françoise kregen,

bleef slechts 1 dochter in leven: Léonore

Hilde van Vlaanderen

Oplossing DoorDenker Humanist 6/2002: Paula

Modersohn Becker.

Winnaar: Margot van Beem, Vlaardingen

Uw oplossing (de naam van deze denker/schrijver) ont-
vangen wij graag uiterlijk op 10 maart 2003 per post,
fax of e-mail. Redactie de Humanist, Postbus 257,
1000 AG Amsterdam. Fax 020-330 80 40.
E-mail: redactie@humanist.nl Vermeld duidelijk uw
naam en adres.
Onder de foutloze oplossingen wordt een boekenbon
van 25 euro verloot.
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Roger van Boxtel
doet zichzelf tekort
De nieuwe voorzitter van het Humanistisch
Verbond, Roger van Boxtel, maakt in het dag-
blad Trouw (9 november 2002) een onder-
scheid tussen twee soorten humanisten: de
principiëlen en de rekkelijken. Zelf voelt hij
zich het meest aangetrokken tot de princi-
piëlen. 'Ik wil niet dat het Humanistisch
Verbond een verzamelplaats wordt van aller-
lei vormen van spiri tuali teit', zegt hij.

Dat was balsem voor mijn ziel. Maar direct
daarop volgt toch een nuan-
cering op dit uitgangspunt,
want 'hij is geen hardcore
atheïst à la Cliteur'. Wat wel?
Van Boxtel ziet zichzelf als
agnost: 'Iemand die niet ver-
werpt dat er een God is, maar
die daar nog nooit een begin
van bewijs voor heeft
gezien.'

Die agnosten fascine-
ren mij altijd een
beetje. Ik kom ze wel
eens tegen en ik weet
dus dat er mensen
zijn die zichzelf als zodanig willen aandui-
den. En toch denk ik dat ze - goed
beschouwd - niet bestaan.

Stel dat ik zou zeggen: "Ik verwerp niet dat
heksen bestaan, maar ik heb daar nog nooit
een begin van bewijs voor gezien." Of: "Ik
verwerp niet dat het monster van Loch Ness
bestaat, maar ik heb daar nog nooit een
begin van bewijs voor gezien." Hoe leef en
handel ik dan? Dan leef en handel ik alsof
die heksen en dat monster niet bestaan.
Nu kan ik mij daarin natuurlijk vergissen,
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maar als Van Boxtel handelt zoals de meeste
'agnosten' die ik ken handelen, dan zal hij
niet bidden. Hij gaat waarschijnlijk ook niet
naar de kerk. Ook denk ik niet dat hij regel-
matig in de Heilige Schrift naar een houvast
voor zijn waarden en normen zoekt, zoals
André Rouvoet ongetwijfeld zal doen.

Kortom: ik denk dat Van Boxtel handelt als
iemand die geen rekening houdt met het
bestaan van God. De vraag is dan: wat is nog

het verschil met een atheïst?

De agnost antwoordt dan
meestal: "De atheïst meent te
kunnen bewijzen dat God niet
bestaat en dat kan niet. Mijn
positie is veel bescheidener."
Maar dat betwijfel ik. Volgens

mij wordt de atheïst
hier iets toegeschre-
ven wat hij niet
onderschrijft en dat
we als beperkte men-
selijke wezens ook
nooit kunnen onder-
schrijven. De atheïst

zegt eigenlijk niets meer dan dat hij nog
nooit overtuigd is geraakt van de stelling dat
God bestaat en dat hij dienovereenkomstig in
zijn leven geen rekening houdt met het bestaan
van God. Van Boxtel doet zichzelf daarom
tekort. Hij is nóg principiëler en nóg minder
spiritualistisch dan hij zelf denkt. Eerlijk
gezegd lijkt mij dat een felicitatie waard.



PETER GORGELS

Virtuele heilstaten
Probeerden in de jaren zeventig de hippies in com-
munes hun heilstaat te vinden, in de jaren negentig
waren het de cyberidealisten die hun geluk zochten
in virtuele gemeenschappen. Beide groepen zochten
plekken voor vrije mensen waar geen hiërarchie
was. De communebewoners vonden dat niet het
kapitalisme of het gezin de hoeksteen van de
samenleving vormde, maar dat de commune het
ware levensgebouw was dat ze met elkaar konden
inrichten. Ze wilden geen conformisten zijn, maar
vrije mensen die zonder jaloezie samenleefden en
alles met elkaar deelden, soms zelfs hun partner. In
de film 'Together' laat de Zweedse regisseur Lukas
Moodysson op een scherpe, maar hilarische manier
zien dat samenleven een complexe aangelegenheid
is waarbij de oerkracht van familiebanden, de fun-
damentele ongelijkheid van mensen, machtsdrang
en wezenlijke onverschilligheid voor de medemens
een soepel samenleven bemoeilijkt.

In deze rubriek over 'digitaal leven'

besteedt de Humanist aandacht aan ont-

wikkelingen op het internet en het

wereldwijde web in het bijzonder. Peter

Gorgels,maker van de website Intelectueel

Online en tevens web-editor bij het

Rijksmuseum, verhaalt over het digitale

leven, signaleeert trends en interessante

sites, geeft achtergrondinformatie en

handige tips.
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wisselen en een sterk front naar de buitenwacht te
ontwikkelen .
De eerste grote idealistische community in Neder-
land was de Digitale Stad Amsterdam. Speerpunten
waren het scheppen van sociale samenhang, vrij-
heid van informatie en democracy by community.
Meer dan de realisator van deze idealen is de
Digitale Stad Amsterdam achteraf te beschouwen
als de grote populairmaker van het internet zoals
we dat nu kennen, zo toont Reinder Rustema aan
die afstudeerde op de opkomst en de ondergang
van Nederlands eerste community (rrr.dds.nl).
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Digitale stad
Van de virtuele gemeenschappen (vaak communities
genoemd) werd veel verwacht. Minderheden zouden
bijvoorbeeld beter integreren in buurten, werklozen
zouden contact houden met het werkend deel van
de samenleving, gecensureerde nieuwsberichten
zouden streken bereiken waar persvrijheid ontbrak
en groepen mensen met gelijke belangen zouden
elkaar sneller kunnen vinden om ervaringen uit te

Politieke voorkeur
Nog steeds zijn er vele webcammunities die een
meer of minder succesvol (digitaal) leven leiden.
'Weerwoord - Politiek Discussie Forum' (www.weer-
woord.nl) is een community waarin druk gediscus-
sieerd wordt door betrokken leden. Interessant is
dat iedereen die mee wil doen zijn politieke voor-
keur kan opgeven, waardoor je meer inzicht krijgt
in de positie van waaruit een opinie wordt gegeven.
Helaas is dit niet verplicht, maar het schept in ieder
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geval meer verantwoordelijkheid dan we zien bij de
leden van bijvoorbeeld de nieuwsgroep nl.politiek
waarin anonimiteit en chaos overheerst (zie ook Het
Digitale Leven in de Humanist 4/2002)

Een interessante Amerikaanse community is Plastic:
Recycling the Web in Real Time (www.plastic.com). Op
Plastic worden artikelen of andere publicaties op
het web van commentaar voorzien. Als je gere-
gistreerd bent, kun je zelf ook artikelen suggereren
en bespreken. Eerst ben je newbie (beginneling),
maar je kunt uitgroeien tot echte editor die de
macht heeft om commentaren van cijfers, van I tot
5, te voorzien. Zo kun je al snel zien of een com-
mentaar goed is en of het van een goed argumente-
rende commentator komt.

Grenzen aftasten
Een bijzonder fenomeen in Nederland is Maroc.nl,
de grootste Marokkaanse gemeenschap op het
internet, zoals de initiators het zelf noemen
(www.maroc.nl). Maroc.nl wil de interactie tussen
allochtone groeperingen onderling en met de
autochtone bevolking bevorderen. Het is de moeite

Maroc.nl ontkent dit overigens en heeft zelf een
waarschuwingensysteem in het leven geroepen om
zo nodig plaatsers van ongewenste bijdragen de
toegang tot het forum te beletten.
Volgens Marianne van den Boomen die een boek
schreef over 'de sociale betekenis van virtuele
gemeenschappen', 'Leven op het Net'
(http://www.xs4all.nl/-boom). is het succes van een
virtuele gemeenschap juist af te meten aan het feit
of er bewoners zijn die de grenzen van de groep
durven af te tasten. Juist deze aanvallen en de daar-
op volgende reacties versterken de community.
"Misschien kun je zelfs zeggen dat een online forum
pas een gemeenschap is als men feilloos kan aan-
wijzen wie er de vaste gekken zijn ...".
In tegenstelling tot oude gemeenschapsvormen en
de communes van de hippies, zo betoogt Van den
Boomen verder, beslaan de virtuele gemeenschap-
pen slechts een deel van iemands leven. Dit past
ook beter bij het postmoderne, veelvormige leven
van nu. Doordat tijd en plaats op het internet een
kleinere rol spelen, zijn de gemeenschappen daar-
naast veel heterogener. Kortom, ook al wordt de vir-
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Polities:

waard om een kijkje te nemen in de discussiefo-
rums waar met een ongekende betrokkenheid en
felheid over actuele thema's gesproken wordt, door
nieuwe en oude Nederlanders. Helaas gaan sommi-
gen ook hier weer over de schreef. Het Meldpunt
Discriminatie Internet (MD!) heeft onlangs aangifte
gedaan tegen de sucesvolle site. Volgens het MD!
doen de beheerders te weinig moeite om antisemiti-
sche uitlatingen op de discussie site te voorkomen.
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tuele heilstaat op het internet niet bereikt, webcom-
munities hebben wel degelijk iets wezenlijks
toegevoegd aan onze 'oude' samenlevingsvormen.

http://www.plastic.com.
http://www.maroc.nl.
http://www.xs4all.nl/-boom.


SECULARISERING GEESTELIJKE ZORG

Onze pastor kan het
humanisme er prima bij doen

Pastors en dominees willen maar niet wijken van het bed van niet-gelovige
patiënten. Het onderzoeksrapport met die conclusie is al weer driekwart jaar
oud. Maar de provincie, de politiek, het Rijk noch de Inspectie voor de
Gezondheidszorg doen er iets aan.

Jacqui 5troucken

Zomer 2002 lanceerde het Huma-
nistisch Verbond een opzienbarend
rapport: Het andere gezicht van
Limburg. Onderzoeker André de
Bruin stelde vast dat Limburgse zor-
ginstellingen de Kwaliteitswet en de
verplichte pluriformiteit van zorg op
grote schaal aan hun laars lappen.
Terwijl de ontkerkelijking in
Limburg volgens het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) 49 pro-
cent is, wordt patiënten humanisti-
sche geestelijke verzorging bewust
en stelselmatig onthouden. Het
Humanistisch Verbond in Limburg
startte een offensief. Het ministerie
van VWS werd gealarmeerd, het
gouvernement, de politiek, de
Inspectie voor de Gezondheidszorg,
de zorginstellingen zelf en de
media. Maar niemand doet iets.
Gedeputeerde Staten (GS) van
Limburg vinden dat ontkerkelijking
niets zegt over de omvang van
humanisme. Wel dat geestelijke ver-
zorging afgestemd moet zijn op de
behoefte van de patiënt. "Maar de
provincie kan naleving van de
Kwaliteitswet niet controleren. Dat
doet de Inspectie voor de Gezond-

heidszorg. En alleen het Rijk kan
zorginstellingen in gebreke stellen",
aldus een woordvoerster van de
provincie.
GS vragen de Inspectie wel nog om
expliciet aandacht te besteden aan
geestelijke verzorging in Limburgse
zorginstellingen. "Dat doen we niet,"
meldt de Inspectie. "We doen niets
actief, niets expliciet. Onze capa-
citeit is beperkt. We hebben ISO

inspecteurs voor 800.000 beroepsbe-
oefenaars en 60.000 instellingen. We
moeten prioriteiten stellen en dat
doen we op basis van grote risico's
voor de volksgezondheid. Geeste-
lijke verzorging valt daarbuiten."
Van het ministerie valt ook weinig
te verwachten. "De ambtenaren zul-
len onderdelen van het rapport wel
opnemen in algemeen beleid, maar
dat leidt niet tot een maatregel",
aldus een voorlichter. "Er zijn geen
wetten in voorbereiding die hier-
mee te maken hebben. Bovendien
zijn we demissionair, dus hier
gebeurt weinig."

Van het kastje naar de muur
VVD-er Lou van Bilzen, lid van de

Statencommissie Welzijn, Zorg en
Cultuur van de provincie Limburg
verdedigt vrijheid van geloof en
levensbeschouwing, maar vindt niet
dat voor de invoering van huma-
nistische verzorging actie van de
provincie is vereist. "Pas als die zorg
geweigerd wordt terwijl patiënten
erom gevraagd hebben."
En CDA-statenlid Joke Prevoo,
tevens secretaris van de Statencom-
missie: "GSkunnen wel een mening
hebben over dat rapport, maar alle
bevoegdheden liggen bij het Rijk. De
verantwoordelijkheid voor plurifor-
me zorg ligt bij de zorginstellingen
en de beroepsgroepen zelf." De poli-
tica vindt dat het Humanistisch
Verbond het met de zorginstellin-
gen zelf moet uitzoeken, vooral met
hun cliëntenraden. "Als overheid
gaan we uit van mondige burgers
die klachten melden aan de cliën-
tenraad. Daar is die immers voor. En
het is een goed instrument om vast
te stellen of iemand ergens behoef-
te aan heeft. Ook als het gaat om
ondersteuning bij zingeving. Voor
individuele wensen is best veel
ruimte tegenwoordig."
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Als het aan het Rijk, de provincie, de
politiek en de Inspectie ligt, staat
het Humanistisch Verbond voorlo-
pig alleen in de dialoog met de
instellingen.
Onderzoeker André de Bruin noemt
het 'ronduit schandalig' dat minder
dan I procent van de patiênten
humanistische verzorging krijgt.
"Ook als een humanistisch geeste-
lijk verzorger een paar uurtjes per
week betaald krijgt, is dat - onder
ons gezegd - schofterig. Daar kun je
niet van leven." Boosdoeners zijn
volgens hem niet alleen de instel-
lingen, maar ook het onderwijs en
de media. Die moeten eerst het
graan strooien, alvorens de kippen
erop afkomen. "Maar het huma-
nisme wordt stelselmatig gene-
geerd. Journalisten mogen niet over
humanisme schrijven. Anders wor-
den ze overgeplaatst." Ruud van Sijl
van het Humanistisch Verbond kan
dat beamen: "Censuur is een groot
woord, maar bij Limburgse kranten
heet nog bijna iedereen Maria."
Paul Seelen van Dagblad de
Limburger lacht erom. "Onzin
natuurlijk. Het rapport wordt pas
interessant als iemand het oppikt,
er iets mee doet. Volgens mij doet
niemand dat."
Ruud van Sijl laat zich niet uit het
veld slaan. "Het Laurentiuszieken-
huis in Roermond gaan we top-
down bestoken. We gaan de hele
oefening uitexerceren. En als we
nee op ons rekest krijgen, zal ieder-
een het weten."

Te negatief
Het klinkt als oorlogstaal, het mes
op de keel. Is dát het misschien
waar ze in Limburg voor terugdein-
zen? Of zegt de mate van ontkerke-
lijking werkelijk niets over de
behoefte aan humanistische zorg?

Een CBS-zegsman: "We hebben de
omvang van het humanisme nooit
apart in kaart gebracht. En dat is iets
anders dan ontkerkelijking."
"Een niet-gelovige is nog geen huma-
nist", zegt ook Myriam Steemers,
hoofd van de dienst geestelijke ver-
zorging in het Academisch Zieken-
huis Maastricht (AZM).Iets waar het
Humanistisch Verbond volgens haar
gemakshalve wel van uitgaat. "Die
kortsluiting in het denken treedt
nogal eens op." Ze erkent dat veel
patiênten in het dagelijks leven

.@

niets meer op hebben met de kerk.
"Maar als ze in nood zitten, komt
die kerk toch weer in beeld. Dan blij-
ken veel patiênten er toch affiniteit
mee te hebben, al is het maar door
hun achtergrond."
Haar team bestaat uit drie katholie-
ke fulltimers, een protestantse part-
timer, een humanistisch raadsman
plus stagiaire. De humanist is er
anderhalve dag per week en hoewel
er sinds kort ook een humanistisch
stagiaire is, heeft Myriam Steemers
het rapport van De Bruin naast zich
neergelegd. Op zijn allerzachtst

gezegd. "Ik vond het té negatief om
zelfs maar op in te gaan. Het
Humanistisch Verbond stelt zich op
als concurrent van de kerk. Als we
elkaar gaan beconcurreren, zijn we
op de verkeerde weg.
Dat biedt geen basis voor samen-
werking. Daar ben ik heel stellig in.
En dat komt doordat het Huma-
nistisch Verbond zo stellig is."
Als enige Limburgse ziekenhuis
heeft het AZM een humanistisch
raadsman in dienst. "Wij gaan heel
open en collegiaal met elkaar om. We

spelen patiênten aan elkaar door als
die dat willen. Maar alle geestelijk
verzorgers moeten in staat zijn
goede zorg te bieden aan patiênten,
ongeacht hun gezindte. Ikzelfbezoek
de islamieten. Dat gaat heel goed. Ik
mag van mijn verzorgers verwachten
dat ook zij dat kunnen."
De beschuldiging dat gelovige ver-
zorgers aan het bed van niet-gelo-
vige patiênten een verborgen agenda
hebben noemt Steemers uit de lucht
gegrepen. "Het Humanistisch Ver-
bond zal zelf wel een agenda heb-
ben. Geestelijke verzorging gaat om
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optimaal luisteren naar de patiënt. Ik
ben niet geïnteresseerd in evangeli-
seren. Elke levensweg is een goede
weg. Daar kunnen we over praten. En
dan ga ik niet zeggen: je moet links-
of rechtsaf. Andermans overtuigin-
gen en meningen moeten we onder
alle omstandigheden respecteren. Ik
roep niet: mijn kerk is de beste. Het
ware geloof bestaat ook niet, vind ik.
Oordelen is uit den boze. Wij zullen
nooit zeggen dat humanisten niet
met christenen of moslims kunnen
omgaan. Omgekeerd claimen de
humanisten wel dat wij niet met
niet-gelovige patiënten kunnen
omgaan." Steemers betreurt de 'mis-
lukte dialoog' tussen de kerk en de
humanisten. "Heel jammer. Ik
begrijp dat niet. Voedt elkaar toch!"

Een vreemde aan je bed
De offensieve aanpak van het
Humanistisch Verbond is ook
het Laurentiusziekenhuis m
Roermond in het verkeerde keel-
gat geschoten. "Ze zeggen dat wij
geen goed ziekenhuis zijn zolang
we geen humanist in dienst heb-
ben", zegt bestuurder Roland van
de Kar. En over het rapport: "We heb-
ben zelf ook een rapport."
Van de Kar zegt het nauw te nemen
met de Kwaliteitswet. "Maar daar-
voor is het niet nodig een humanist
in dienst te nemen. Daar is onze
markt gewoon te klein voor."
Negentig procent van de patiënten
van Laurentius is katholiek. Dat ze
niet meer praktiseren, is volgens Van
de Kar niet relevant. "Dat is iets heel
anders. Onze patiënten vragen zel-
den naar een humanist. Dat zit niet
in hun aard. Als ik ziek was, zou ik
ook geen behoefte hebben aan een
vreemde aan mijn bed." Maar
priesters aan bed zijn toch ook
vreemden? "Voor gelovigen ligt dat

heel anders. Voor hen is een priester
nog steeds de vertegenwoordiger
van God. Als je dat niet gelooft, blijft
er een vreemde aan je bed over."
De katholieke verzorgers van
Laurentius zijn zelf verantwoordelijk
voor pluriforme zorg. "Ze hebben een
eigen netwerk. Ze kunnen iedereen
bellen. Als bijstand is gewenst, van
welke aard ook, dan wordt dat gere-
geld." Dat ze niet-gelovigen niet zou-
den kunnen helpen, ervaart ook Van
de Kar als een onderschatting van
hun professionaliteit. "De pastors
dringen hun boodschap aan nie-
mand op. Daarover zouden we gega-
randeerd klachten krijgen. Hier
hangt niemand de apostel uit."
Ook Van de Kar vindt dat het Huma-
nistisch Verbond fouten maakt bij
het 'tellen' van humanisten in
Limburg. "Neem mij. Ik ben niet gelo-
vig. Voor de kerk ben ik dan al

'Ikzelf bezoek de islamieten.

Dat gaat heel goed'

meteen een verdwaalde katholiek.
Voor het humanisme dus een huma-
nist. Maar ik hou vol dat ik gewoon
niet gelovig ben. Punt. Als ik ziek
was, zou ik mijn familie aan bed
hebben. Dan regelde ik zelf wel iets.
Zo doen mohammedanen dat ook.
Die bewandelen eigen wegen. Dan
zie ik ineens iemand aan hun bed
zitten en dat is dan niet via onze
pastor gegaan."

Gewoon een medemens
Bij het Medisch Centrum voor
Noord-Limburg in Venlo, Vie Curi,
reageert men onwetend. Of ontwij-
kend? Bestuurder Barry Link heeft
nooit gehoord van het rapport. Hij

meldt kortweg dat Viecuri een
christelijk ziekenhuis is en dat veel
patiënten katholiek zijn. "Ons team
bestaat uit katholieke verzorgers.
Soms loopt hier een rabbi, een
dominee of imam rond. Meestal
regelt de familie dat zelf."
Hij verwijst naar het 'hoofd van onze
lieve heerbeestjes' , Esther Voeten.
Die zegt: "Wij zijn een christelijke
organisatie. Statutair is het onmoge-
lijk om humanisten in dienst te
nemen." In het kader van pluriforme
zorg heeft haar team wel recentelijk
nog gesproken over de inzet van een
humanist op een andere manier. Hoe
dan? "Zover zijn we nog niet. Ons
streven is inspelen op de behoeften
van de patiënt." En wat is die behoef-
te dan? "Daar hebben we geen duide-
lijk beeld van. Sommigen vragen een
luisterend oor, anderen willen
samen bidden. Ze vragen nooit naar
een groepering, gezindte of organi-
satie. Ze vragen naar iets mense-
lijks, een medemens. Dat kunnen
we leveren. Pastores zijn ook men-
sen die kunnen luisteren."
Kortom: onze pastor kan het
humanisme er prima bij doen.

Pleit Esther Voeten voor iets
'nieuws': de algemene geestelijke
verzorging? Ze blijft het antwoord
schuldig. Misschien schuilt daar
meer wijsheid in dan op het eerste
gezicht lijkt. Want wat de Limburgse
instellingen met het rapport van het
Humanistisch Verbond hebben
gedaan, is duidelijk: het ligt in de
prullenbak, onder in de la of het is
terzijde gelegd. En op de vraag of
humanistische geestelijk verzorgers
nu dan snel aan de slag kunnen in
Limburg, luidt het antwoord 'nee', of
hooguit 'jee, -daar vraagt u me wat!'
Een dialoog, die voorlopig nog wel
even moeizaam zal blijven.
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HUMANISTISCH VERBOND !'

De 'Bemoei je d'r mee-prijs'
Het Humanistisch Verbond looft op 8 november 2003

voor de vierde keer de 'Bemoei je d'r mee- Prijs' uit,
een stimuleringsprijs voor vrijwilligersprojecten.
Welke 'bemoeials' zetten zich in voor meer kwaliteit
van samenleven? Tot IS april 2003 kunnen vrijwilli-
gersprojecten meedingen naar de drie hoofdprijzen
van € 5000,-, € 2500,- en €I250,- .

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Vaak nauwelijks opge-
merkt leveren zij een onmisbare bijdrage aan een
meer humane samenleving. Om hierop aandacht te
vestigen reikt het Humanistisch Verbond tweejaar-
lijks de 'Bemoei je d'r mee-prijs' uit. Voor 2003 is het
thema: 'Kwaliteit van samenleven. Werken aan ver-
bondenheid', naar het gelijknamige nieuwe HV pro-
ject. Want de sociale samenhang in de maatschappij
staat onder druk. Gebrek aan contact tussen groepen
burgers bevordert wantrouwen, vooroordelen en
onverschilligheid ten aanzien van elkaar.
Eenzaamheid groeit. De solidariteit met zwakkeren in
de samenleving neemt af. Gelukkig gaan miljoenen
vrijwilligers tegen deze stroom in. Ze zetten zich in
om uitsluiting tegen te gaan en vertrouwen en ver-
bondenheid te herstellen.

Groepen hangjongeren waren er al jaren in het dorp.
Maar mede door de berichtgeving in de media durf-

Word nu Lid

den veel ouderen de straat niet meer op. Een groep
vrijwilligers ging met beide groepen praten en organi-
seerde een ontmoeting. Tijdens de bijeenkomst
namen jong en oud foto's van elkaar en sprak men
over het beeld dat men van elkaar had. Beide groepen
konden dat beeld bijstellen; de jongeren werden min-
der eng, de ouderen minder saai. Van de foto's is een
tentoonstelling gemaakt. De deelnemers schreven
erbij wat ze voor en na de ontmoeting van elkaar
dachten. De angst verdween. Oud en jong groeten
elkaar nu op straat, de jongeren gaan soms bij een
oudere langs om de video te programmeren en een
projectgroep van oud en jong geeft voorlichting op
scholen en in verzorgingshuizen.

Dit is een voorbeeld van een project dat ingediend
zou kunnen worden. Maar ook vrijwilligersprojecten
. die andere groepen met elkaar in contact brengen die
elkaar anders niet gauw zouden ontmoeten komen in
aanmerking. Alle projecten die onderlinge zorg en
verbondenheid tussen groepen mensen bevorderen
kunnen meedingen. Bent u actief in een dergelijk
project, kent u projecten die u graag ondersteund zou
zien met een geldprijs of weet u een goede plek om
een stapel folders neer te leggen? Vraag dan één of
meerdere folders op bij het HV: (020) 5219092 of
bekijk de informatie op www.humanistischverbond.nl

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

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

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

Datum:

Voorletter(s):

Woonplaats:

Geboortedatum:

M/V

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

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

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

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

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

Amsterdam.

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

Een vrijblijvende gift kunt u storten op Giro 151058,

waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank.

de HUMANIST FEBRUARI 2003

Humanistisch Verbond

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


REPLIEK ~lE[pJl~lEOC . >

Max Pam en de doodstraf

De doodstraf

Pau/ Mercken, Utrecht
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daaronder vallende delicten. Ik ben het dus eens
met het citaat/dat een staat niet wil straffen op
een manier die zij zelf veroordeelt is een teken van
beschaving'. AI zegt dit citaat dus juist het tegen-
overgestelde van wat Max Pam in zijn column aan-
voert.
In deze tijd van verharding
en verrechtsing van de
maatschappij mogen huma-
nisten tegen de stroom in
opkomen voor meer mense-
lijkheid en het behoud van
ons beschavingsniveau. Het
werk dat Dirck Volkertszoon
Coornhert in de zestiende
eeuw begon is nooit af.

Het blijkt voldoende bewezen te zijn dat de dood-
straf geen noemenswaardige afschrikwekkende uit-
werking heeft. In sommige gevallen leidt ze zelfs
tot bijkomstige misdaden (moorden), die dan wor-
den gepleegd om niet gepakt teworden. Als hoofd-
argument voor de doodstraf blijft dan het recht-
vaardigheidsgevoel, vaak niet te onderscheiden van
het wraakgevoel. Het ligt niet in de lijn van de
hedendaagse jurisprudentie om aan dat laatste toe
te geven.
De voornaamste reden die ik heb om tegen de
doodstraf te zijn is dat ze na de uitvoering ervan
onherroepelijk is. Wie voor de doodstraf is moet
maar eens bedenken dat door welke oorzaak dan
ook (er zijn legio mogelijkheden) hij of zij zelf ten
onrechte kan worden veroordeeld. Ik wil het dan
nog niet hebben over mogelijk misbruik van de
doodstraf of de steeds onzekere grenzen van de

Integratie volgens Stella Braam

• : •• i'

Chef Hassan

De integratiedeskundige ging daarbij zover, dat hij
stelde, dat als nieuwkomers op religieuze gronden
aanstoot nemen aan de aanwezigheid van homo-
seksuelen in hun straat of wijk, die dan subiet hun
biezen dienen te pakken. De zienswijze van de
integratiedeskundige volgend, kun je van allochto-
nen kennelijk niet verlangen dat ze artikel 1 van
de Nederlandse Grondwet respecteren. Want als ze
geen homoseksuelen in de buurt dulden, moet dat
kunnen .

Rab Ba/man, Brielle

Wellicht moeten mensen, die minder zijn dan hon-
den en varkens, dankbaar zijn dat de schade
beperkt blijft tot een gedwongen verhuizing.
Inmiddels leven we immers in een land, waar de
rechter artikel 1 van de Grondwet (volgens parle-
mentaire critici van Fortuyn het belangrijkste arti-
kel) domweg buiten werking stelt, indien een over-
treder zich op een religieuze overtuiging beroept.

Stella Braam verzucht aan het eind van haar column
(de Humanist 6/2002), dat niet allochtonen, maar
autochtonen zouden moeten integreren. Een soort-

gelijke uitspraak heb ik, enige
tijd voor de moord op
Fortuyn, gehoord in een afle-
vering van het programma De
Ochtenden op Radio 1. Alleen
was de invalshoek van de
geïnterviewde integratiedes-
kundige (de naam ben ik ver-
geten, maar ik meen me te
herinneren dat het een uit
Tilburg afkomstige allochtoon
was) iets anders: nieuwko-
mers moeten al aan zoveel
nieuwigheden wennen, dat je
niet van hen kunt verlangen
dat ze zich aan de gewoonten

van hun nieuwe land aanpassen. Daarom dient niet
de allochtoon, maar de autochtoon zich aan te pas-
sen.

.._" .. ' 0_._'......- •.._
_ ••• ,_ ••••••• ~w __ ._,_ •• ~_ ••••••••••• _,_ ,.",..-..-_.....•._ -.-0"'...-._ ~.•._ .•..._--- ".•.•." ...••... -"._ ......._-~~_.,_I..__ .._"".~_",,,,,....
, •••••••••• _ •••• _. n •••• _ .• '- •••rt •••••• __ •••••_-_ ... _........-_~ _ .....•.-...•..""---•..-...•.--"""'-- ...•..•..•... _ .•......•.--,......--_ •..._. ....."" ......•... ...."', .._ ....,

..•.~\ .•.•.._------""-..._.__ ...

...._ ..~...•.•-_ •..•.~•••..•....--""

de HUMANIST FEBRUARI 2003



Hoera Humanisme
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Humanisme en
de crisis van links

••... .••..- ..•-
"'" ~..•.._-,•• ..-In>""..

"",,--'"

- "I . --------...,...•__ ..~-_..•..•-. -
11 __ '._

---" .•.--w,iJl •••• __ •••• ••

- -"-~.--I------~...,.... _ ••• ,....... __ '"_ ••• n ••••••••• '_-- ..._ .._.- ....--,.•.•_'-_ .._-.
...•. -_ .."" ...•...•.._---_ .. "'"_,..~ •.••_ .-... ••• _ •••• r.•••_ ••• __ .•••
•••• .•••••• _ •• n ••••

...,,--_ •.._,......•
=::-=_ ....•..._ .....

Eerst filantropie, dan filosofie
Humanisme wil zeggen, en metterdaad tonen, hoe
goed het is je rechtstreeks te wijden aan dit leven.
Je hoeft nergens op te wachten, nergens naar te
zoeken, nergens om te strijden: laat vrij - heb lief!
Dit is méér dan voldoende.
Aldus: eerst filantropie, dan pas filosofie. Hiermee
onderscheidt humanisme zich radicaal van alle ove-
rige levensbeschouwingen. Consequent dóórge-
dacht opent dit bovendien geweldig inspirerende
perspectieven op humanistische ethiek en esthe-
tiek, zelfs op humanistische ontologie en epistemo-
logie. Met slechts een kleine klik ontsluit het
humanisme een opwekkend groots verhaal.

uit de eerste - naar het model van een logische
redenering - maar er evengoed aan vooraf gaat.
Het willen beginnen met de erkenning van onwe-
tendheid wordt zelf al gemotiveerd door de zorg
om dit menselijk leven! Hier blijkt hoe het wezen
van humanisme niet eerst bestaat als constructie
van het denken, maar als een gebaar vanuit het
hart. Dit maakt humanisme, tot in spreken en
schrijven toe, een onmiddellijke ethische praktijk.
Allicht dat het ook het conflict tussen humanisti-
sche secularisten en spiritualisten de wereld uit kan
helpen om deze twee uitspraken goed te verstaan.
De erkenning van onwetendheid is geenszins een
sceptisch beginsel dat het
belang van 'iets groters
dan de mens' in twijfel
trekt: het wil er juist
hartstochtelijk van getui-
gen! Juist het weten van
het overweldigend raadsel
dat wij zelf zijn stelt een
onverbiddelijke grens aan
de greep van een mens op
mens en wereld. Niemand
behoort zichzelf toe, laat
staan iemand anders.
Vanwege dit raadsel is
ieder levend wezen iets
waar je niet de vinger op
kunt leggen: voor zowel
het denken als het hande-
len ongrijpbaar, onaan-
raakbaar, onschendbaar - kortom heilig.

Jan Warnd.orff, Utrecht

Wie weet staat het humanisme op de drempel van
een post-postmoderne Renaissance. Kunneman
hoort de klokken al luiden - maar wat helpt het ons
nou die klepel te verkleinen? Inderdaad is huma-
nisme niet vooreerst een concurrerend 'groot ver-
haal' maar een onmiddellijke ethische praktijk. Dit
is echter geen beperking maar een bevrijding! Dus
laat ons liever in allerijl juist flink de trommels roe-
ren en gaan wapperen met die vlag: eerst filantro-
pie, dan pas filosofie! Heel de wereld staat erom op
springen.
Wat betekent humanisme? Allereerst een levendig
besef van wat er gebeurt wanneer mensen inhou-
delijke uitspraken doen over de realiteit 'mens'. Te
zeggen, het zit zus-en-zo, is geen onschuldig tijds-
verdrijf maar een inherent gewelddadig gebaar.
Het betekent, ten eerste, dat je 'de mens' benadert
als een of ander algemeen, anoniem ding, buiten
en tegenover jezelf: als een object van kennis.
Vervolgens betekent iedere definitie van dit ding
een definitie van wat alle mensen 'eigenlijk' zijn,
ook buiten hun eigen wil en weten om. Uiteraard
zal je worden weersproken, en eer je 't weet vallen
er klappen.
Precies dit wil humanisme voorkomen. Je moet het
leven, de mens, niet willen definiëren: laat vrij!
Dus als het humanisme zégt, 'ieder mens is vrij',
bedoelt het eigenlijk te zeggen: laten we alsjeblieft
ieder mens zo bejegenen. Humanisme wil van meet
af aan gestalte geven aan een radicaal ander
gebaar. Om nu eens niet jezelf tegenover 'het
leven' en 'de mens' te stellen, als ware het 'iets
ergens dáár' om te begrijpen, maar om jezelf er
temidden van over te ontfermen, als realiteit om te
omarmen, om te cultiveren - om zoveel mogelijk
van te houden.
Humanisme betekent: niet hoeven weten wát dit
allemaal is, om te willen vieren dát dit allemaal is!

De mens centraal
Daarom begint humanistische filosofie met de uit-
spraak: 'we weten het niet'. Dit is een uitnodiging
om te staken met die tijd- en levensverkwistende
strijd om de juiste definities van ons bestaan; dit
alleen al zou het meest grove geweld de wereld uit
helpen. Bovendien laat dit ons alle tijd en ruimte
om ons te wijden aan de cultivering van dit leven
op aarde - wat vervolgens wordt uitgedrukt als: 'de
mens staat centraal'.
Let wel hoe de tweede uitspraak niet alleen volgt
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Een klimaat van de haat

REDACTIONEEL

Thssen rede en haat
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Sinds 11-9 wordt het nieuws overheerst door
berichtgeving over terreur, toenemend geweld,
demoniseren en haat zaaien. Zit ik midden in een
boze droom of ziet de werkelijkheid er nu echt zo
uit? Moet ik op zoek gaan naar de bronnen van de
haat? Het gaat toch eerder om een klimaat van de
haat, om de omstandigheden waardoor haat ont-
staat en kan gedijen? Die bieden toch meer aangrij-
pingspunten om het ontstaan van onderlinge haat
tussen mensen te beperken?
Er lijkt sprake van een prefascistische fase, geken-
merkt door vreemdelingenhaat, racisme, dogma-
tisme, discriminatie en toenemende gewelddadig-
heid. Het doemscenario waartegen vredesactivisten,
maar ook filosofen en polemologen, voortdurend
gewaarschuwd hebben, dreigt angstig naderbij te
komen. Vele jaren wezen zij op de kwalijke gevol-
gen van het vijand-en geweldsdenken dat tijdens de
Koude Oorlog overheersend was. Dat werd niet in
dank afgenomen; werd zelfs veroordeeld en verket-
terd. Gedemoniseerd zou je het haast noemen.

De boemerang van het geweld
Het denken over oorlog en geweld, over vrede en
veiligheid is sterk achtergebleven bij de ontwikke-
ling van de moderne wapentechnologie en massa-
vernietigingswapens. Politici vallen nog steeds terug
op verouderde zienswijzen. Beschaving blijkt door
een dergelijke irrationele benadering geen barrière
en garantie tegen barbarij te zijn. Indien wij onze
politiek niet fundamenteel veranderen, dan zal de
groeiende haat uitmonden in deprimerende perma-
nente oorlogen tussen westerse militairen en Jihad-
strijders, aldus Benjamin Barber, auteur van het
boek 'Jihad vs McWorld'.
In plaats van te streven naar wapenvermindering,
laat staan ontwapening, ontstond na de Tweede
Wereldoorlog een als waanzinnig te kenmerken
wapenwedloop. Miljarden werden uitgegeven aan
zowel conventioneel als nucleair wapentuig, ten
koste van de mondiale ontwikkeling naar een meer
rechtvaardige en welvarende samenleving. Vanuit
een paranoïde instelling werden gevaarlijke vijan-
den om zich heen gezien en was niets te dol wat
betreft de financiering van het militair-industrieel-
complex. Revoluties en bevrijdingsoorlogen waarin
mensen in opstand kwamen tegen overheersing,
uitbuiting en vernedering werden als bedreigend
gezien. Onder de dekmantel van democratie en
mensenrechten werd dan door bijvoorbeeld de CIA
de nodige terreur ondersteund of gepleegd. Zoals

in Chili, Nicaragua en
Indonesië. En in
Afghanistan niet te verge-
ten. Dictators konden ruim-
hartig rekenen op steun
met wapens en militaire
adviezen. Dat het wapen-
tuig werd gebruikt om de
eigen bevolking te onder-
drukken was tot daar aan
toe. Maar het werd pas ver-
velend als deze 'vrienden'
hun eigen vijandbeelden
gingen hanteren om regio-
nale conflicten uit te vech-
ten of om de spanning op
te voeren. Een enkeling
zoals Saddam Hussein ging te ver zodat hij, als voor-
malig vriend, tot vijand van het Westen werd ver-
klaard en stevig moest worden afgestraft. Dat de
bevolking daar de grootste tol voor moet betalen
hoort kennelijk bij dit politieke 'spel' met mensenle-
vens.
Het denken in vijandbeelden werd ad absurdum
bevorderd, waarmee de Ander als de Satan werd uit-
gebeeld en veroordeeld. Nog steeds menen politici
een dergelijke denk- en zienswijze te moeten hante-
ren. Na "het rijk van het kwaad" van Reagan spreekt
president Bush nu over 'de as van het kwaad' en de
'war on terrorism'. Terwijl van de VS nog het een en
ander valt te leren wanneer het om terreur gaat.
Vijanddenken gaat 'logischerwijs' gepaard met
geweldsdenken en het kweken van haat. Tekenend
hiervoor is dat terreur bestreden wordt met een
harde (militaire) aanpak en niet door een benadering
gericht op het wegnemen van oorzaken ervan. Het is
een denkwijze die langzamerhand de hele samenle-
ving heeft doordrenkt. En zo keert het geweld zich
uiteindelijk als een boemerang nu tegen onszelf.

Alles moet kunnen
Onder invloed van het postmodernisme vond onder-
tussen in het welvarende Westen ontideologisering
en ontzuiling plaats. De politiek ontaardde in een
norm- en principeloos neoliberalisme. Alles moest
kunnen. Er heerst nu nog slechts de ideologie zoals
verwoordt door de groep Queen: 'We are the cham-
pions, no time for losers' en 'I want it all and I want
it now'.
Als gevolg van die ideologie, waarin het vrije markt-
denken, concurrentie en consumptie de boventoon
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voeren, begint de moderne, westerse samenleving
steeds meer op een ordinaire vechtmaatschappij te
lijken. Nog versterkt door de banaliteit en hufterig-
heid die ons door de media worden voorgetoverd.
Hierdoor vervlakt het publieke debat en wordt
banaal, en de levensvatbaarheid van de democratie
bedreigd. Prestatie, concurrentie en competitie zijn
de hoogste normen geworden, waardoor frustratie,
agressie, respectloosheid, afgunst en onverschillig-
heid worden aangewakkerd.

Maar frustratie en agressie blokkeren het vrije den-
ken, de rede. Vrijheid van meningsuiting ontaardt
dan in 'demoniseren' en 'aanzetten tot haat'.
Redelijke mondigheid wordt redeloze schreeuwerig-
heid. Vrijheid is nog louter de vrijheid om te consu-
meren en te schofferen. Hand over hand wordt het
recht in eigen hand genomen. De Duitse schrijver
Hans Magnus Enzensberger noemde dat de 'mole-
culaire burgeroorlog'. Wij maken onszelf wat wijs
als we denken dat er vrede heerst en dat de onbe-
grijpelijke strijd zich ver weg afspeelt. Die molecu-
laire burgeroorlog is allang doorgedrongen in onze
wereldsteden, aldus Enzensberger.

De inquisitie-democratie
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en
van levensbelang voor de democratie. Essentieel
daarbij is de ruimte voor zinvolle, opbouwende kri-
tiek. Het kritisch volgen van politici en toetsing van
het gevoerde beleid is van wezenlijk belang, waar-
bij een belangrijke rol is weggelegd voor de media,
de journalistiek. Inhoudelijk polemiseren en polari-
seren kan bijdragen aan duidelijkheid en ook de
burgers krijgen daarmee een beter inzicht en kun-
nen dan meer bewuste keuzes maken.
Maar door commercialisering en onderlinge con-
currentie komt bij de diverse media de nadruk
steeds meer te liggen op personen, in plaats van op
de inhoud van het beleid. De loopbaan van bestuur-
ders kan naar believen worden gemaakt, of worden
gebroken. De media willen vooral scoren met
scoops, zijn op zoek naar sensatie, blazen op en ver-
groten uit. Interviewers trachten politici, bestuur-
ders en deskundigen te verlokken tot het doen van
boude uitspraken. Die vervolgens als oneliners uit-
vergroot en uit hun context gelicht de voorpagina's
halen. Vervolgens kunnen dan weer enige tijd pro-
gramma's, pagina's, redactionele commentaren en
rubrieken worden gevuld. Tot de eerstvolgende
scoop. Hierdoor worden de zittende elites steeds
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voorzichtiger in hun uitspraken en prompt wordt
hen dan weer vaagheid verweten. Zo ontstaat een
nieuwe generatie politici die met simpele oplossin-
gen voor uiterst complexe problemen komen. Zo
boud heeft het Simplistisch Verbond van van
Kooten en de Bie het nog nooit gemaakt.
Met dit 'spelen op de man in plaats van de bal'
moet kritiek wel uitmonden in een afkeer van de
politiek en in "aanzetten tot haat". Er lijkt sprake
van een 'inquisitiedemocratie' .

De humanistische beschaving bedreigd
De humanistische levensbeschouwing gaat er vanuit
dat het aan de mens zelf is om te bepalen hoe men
in het leven wil staan. Humanisten hanteren daarbij
waarden en beginselen die van wezenlijk belang
zijn: vrijheid, verbondenheid, redelijkheid, verant-
woordelijkheid en actieve verdraagzaamheid. Deze
kunnen echter pas in hun onderlinge samenhang
betekenis krijgen en zodoende borg staan voor de
menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. Maar
volgens de Engelse historicus Eric Hobsbawn zijn wij
gewend geraakt aan situaties die eigenlijk niet geto-
lereerd kunnen worden. Situaties zoals oorlog en
geweld, genocide, schendingen van mensenrechten,
honger en armoede, bewapening en wapenhandel
De humanistische waarden en beginselen staan
inmiddels ernstig op de tocht. Zonder tolerantie en
wederzijds respect wordt een samenleving onleef-
baar en uiteindelijk gewelddadig. Maar als gevolg
van het heersende structureel geweld in de samen-
leving, dat gepaard gaat met uitsluiting, vervreem-
ding, maatschappelijk autisme, ontaardt tolerantie
in onverschilligheid, cynisme en apathie. Daardoor
is sprake van sociaal-culturele verloedering en van
verminderde solidariteit met en verantwoordelijk-
heid voor anderen. Het is tekenend voor het huidi-
ge kille maatschappelijke klimaat wanneer de libe-
rale oud-minister Jorritsma stelt dat er nog teveel
solidariteit is.
Gevolg van het verstoorde evenwicht tussen vrijheid
en verbondenheid is het ontstaan van bedreigende
spanningen en conflicten in de samenleving. Wij
hoeven dan ook niet verbaasd en verrast te zijn over
het ontstaan van diepe kloven op verscheidene
maatschappelijke gebieden. Niet alleen tussen politi-
ci en burgers maar ook tussen bevolkingsgroepen
onderling. Steeds meer wapens vallen in handen van
kwaadwillenden, waardoor de politieke en sociale
stabiliteit ernstig in gevaar komen. Volgens de filo-
soof Ignatieff wordt de moderne oorlog gevoerd tus



sen macho's en tieners, gewapend met mijnen,
kalashnikovs en ander wapentuig. Door ongewapen-
de bendes schietend op alles wat beweegt, waarbij
er haast geen onderscheid meer is tussen strijders en
goedwillende burgers. Daarmee wordt de humanisti-
sche beschaving ernstig in gevaar gebracht.
'Zonder een herstel van het beschavingsideaal, zon
der een enorme investering in de culturele kennis
en geestelijke vorming, valt de wereld uiteen in

fundamentalisme, nationalisme en regeert het
geweld opnieuw,' aldus Rob Riemen, organisator
van de jaarlijkse Nexus-lezing. Volgens hem is het
dan ook de hoogste tijd voor een Renaissance van
het beste dat Europa tot stand heeft gebracht: de
humanistische en kosmopolitische traditie

Rein Heijne, Rotterdam

Cliteurs bijgeloof

Was Jezus Caesar?

Anton van Hooft Nijmegen

omslag van Carotta's 'studie' staat stamt uit de
negentiende eeuw (dit beeld bedrog wordt natuur
lijk in het boek niet verantwoord). Lijdende
Jezussen worden pas in de late middeleeuwen
populair. Cliteur geeft dit punt toe, maar weigert
de logische consequentie te trekken dat het
'onderzoek' van Carotta niet deugt.
Wat Carotta ter adstructie van zijn onhoudbare
speculatie aanvoert, zijn 'verbluffende' toevallig-
heden van het soort 'Caesar trekt de Rubico over
en Jezus doopt in de Jordaan'. De naam Pilatus is
een verbastering van Lepidus, er zijn gewoon wat
lettergrepen verwisseld. Even buurten bij de Leidse
classici had Cliteur kunnen leren dat er van
Carotta's taalkundige bewijzen niets klopt.
Die kleine inspanning heeft Cliteur zich niet
getroost. Carotta was gewoon te mooi om niet
waar te zijn.
Carotta's voze hypothese mist niet alleen verifica-
tie, zij wordt volledig gefalsifieerd door een getui-
genis van de heidense historicus Tacitus. Deze zegt
van de christenen 'De naam is afgeleid van de
Christus die tijdens het bewind van Tiberius door
toedoen van de procurator Pontius Pilatus was
terechtgesteld.' (Anna/es 15,44)
Als men zo graag wil geloven, blijve men bij de
gewone onzin van het christendom. 'Het is geloof-
waardig omdat het dom is,' zei Tertullianus (credi-
bile est quia ineptum est, De carne Christi 5,4).
Cliteur verbreidt tegen beter (willen) weten in een
dom bijgeloof.

Paul Cliteur predikt het evangelie naar Francesco
Carotta (de Humanist 6/2002) die beweert dat
Jezus een verbastering van Julius Caesar is. Het zou
deze vrijdenker deugd doen als het christendom
bedrog blijkt te zijn, maar als klassiek historicus
moet ik Jezus in bescherming nemen tegen de
pseudo-wetenschap. Zoals ieder modern bijgeloof
(Scientology, homeopathie) presenteert het
Carottisme zich als wetenschap. Een 'onderzoek'

noemt Carotta zijn boek
'Was Jezus Caesar?'
Onderzoek begint, zo leren
Paul Cliteur en ik onze stu-
denten, met een geldige
vraagstelling. Carotta's
hypothese is dat de cultus
van de lijdende Caesar is
overgegaan in de verering
van de Man van Smarten,
vertrouwd van de kruis-
beelden. Na de moord op
de Romeinse dictator op 15
maart 44 heeft Marcus
Antonius een heel spekta-
kel gemaakt van Caesars

begrafenis. Om de gemoederen op te zwepen
voerde hij een wassen afbeelding van de vermoor-
de volksleider in de stoet mee. Carotta weet zeker
dat deze Caesar aan een soort kruis hing. Aan krui-
sen werden echter de minste misdadigers terecht-
gesteld.
Het andere element van de vergelijking, de lijden-
de Jezus, bestaat ook niet. De Jezus die op het
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"Waarom gaat iemand uitgerekend met kerstmis
naar Irak? Inderdaad, in naam van de vrede. Niet
direct in naam van de wereldvrede - ik ben geen
Gretta Duisenberg - maar in de eerste plaats vanwe-
ge de vrede in mezelf. Mijn motivatie om naar dit
soort landen te gaan is om te praten met de men-
sen, een andere visie op de situatie te geven en
vooral te laten zien dat je hen niet in de steek laat.
Ik ging naar Irak om een schuldgevoel te delgen dat
opkwam toen ik hoorde dat onze regering Bush zou
steunen, ook als hij in zijn eentje Irak zou aanval-
len.
Het middel is erger dan het kwaad. Ik zie helemaal
niet hoe de oorlog een bevrijding kan betekenen
voor de bevolking. Als de Amerikanen die man daar
weghalen, dan krijg je echt een burgeroorlog. De
Koerden in het noorden, de Sjiïeten in het zuiden,
de Soennieten in het midden en de oude garde van
Saddam zullen onderling gaan strijden om de
macht. Tot een democratie zijn ze überhaupt nog
niet in staat.
Irak is het oudtestamentische land van de toren van
Babel en het graf van Abraham en Ezechiël. Dit alles
kan vernietigd worden door de oorlog. Nu ben ik
zelf helemaal niet bijbels - als humanist neig ik
meer naar de Griekse cultuur - maar het doet je
toch wat. Ik wilde ook gewoon zelf eens kijken hoe
Irak erbij ligt en hoe de bevolking er aan toe was. Ik
had op straat allerlei troepen, luchtafweergeschut
en stellingen verwacht, maar van een dreigende
oorlog merkte je toen helemaal niets. De stemming
onder de bevolking was lijdzaam. Iedereen was druk
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bezig met de markt en onderhandelen; hele gewone
dingen. De mensen zijn laconiek; slechter kan het
voor hen toch niet worden.
Ik vroeg aan mensen hoe ze over Saddam dachten
en een man antwoordde: 'He's strong. A very strong
man!' Je moet niet vergeten dat ze sinds
Nebukadnezar een cultuur hebben van 'de grote
man'. Juist in het demoniseren van zo'n figuur als
Saddam zit het kwaad. Het woord duivel komt van
het Griekse begrip Diabolos waarin het begrip ballein
('voor de voeten werpen') vervat ligt. Diabolos was
de godheid die de mens met problemen confron-
teerde om ze zo aan een test te onderwerpen.
Uiteindelijk krijgt de godheid zelf de schuld van het
probleem en wordt de duivel. Als je iemand diaboli-
seert ben jij eigenlijk zelf de duivel. Ik wilde door
naar Irak te gaan laten zien dat er gewone mensen
zijn in de westerse wereld die - ondanks de wester-
se propaganda - de Irakezen nog niet vergeten zijn."

Caspar van Meel



De ondraaglijke lichtheid door Bertie Verhoeven

1 geven bruid en bruidegom

aan elkaar

2 deskundigen

3 in de Griekse mythologie de

koning van Thebe die

onwetend zijn vader doodde

en zijn moeder huwde

4 bijdrage

5 carillon, klokkenspel

6 (vulkanische)uitbarsting

7 niets gegeten of gedronken

hebbend

8 droombeeld

9 bescherming tegen

hemelwater

10 gezond maken

11 voornaam van de vader van

'De Kleine Prins'

12 hierop kun je stilstaan en toch

verder komen

13 auteur van 'De ondraaglijke

lichtheid van het bestaan'

14 zonder zon geen , veel

voorkomende tekst op een

zonnewijzer

15 scheikundig element genoemd

naar een planeet

16 voor zijn plezier het huis ver-

laten

17 er zaten er zeven in een boe-

rensloot
17

16

13

14

10

11

12

4

15

Soms is de letter het begin van het gevraagde zeven letterwoord, soms

de eindletter. In de middenkolom kan van boven naar beneden de

naam (10 + 7) worden gelezen van een Europees humanistisch denker

die leefde van 14697 tot 1536. Volgens hem kiest niemand zijn land of

zijn ouders maar kan iedereen zijn zeden en karakter zelf vormen

Oplossing HET VRIJE WOORD 6/2002

1 erfenis
2 Jorwerd
3 uitbouw
4 obscura
5 respect
6 verband (of:

eenheid)
7 dialoog
8 Zjivago
9 Utrecht
10 ontrouw

11 evenaar (of:
equator)

12 Hermans
13 dilemma
14 etalage (of:

vitrine)
15 kranten
16 oogwenk
17 Estland
18 barbaar

De naam van de Nederlandse vrij-den-
ker die zich bij deze oplossing van
boven naar beneden laat aflezen luidt:
Eduard Douwes Dekker, 1820-1887. Hij
hield het christendom verantwoorde-
lijk voor de sociale misstanden in zijn
tijd, zowel onder het koloniaal bewind
in Nederlands Indië als in Nederland.
Hij is vooral bekend geworden als
auteur, pseudoniem Multatuli, van Max
Havelaar. Op een postzegel uit 1987
staat een van zijn uitspraken: 'de roe-
ping van de mens is mens te zijn'.
(Bron: De kostbare mens, B. Boeiaars,
1997)

De winnaar van Het Vrije Woord
6/2002 is: Lieneke Luit, Hardegarijp

Uw oplossing (de nummers én alle
woorden) ontvangen wij graag uiter-
lijk op 10 maart 2003 per post, fax of
e-mail.
Redactie de Humanist, P05tbus 257,
1000 AG Amsterdam.
Fax 020-330 80 40. E-mail:
redactie@humanist.nl
Vermeld duidelijk uw naam en adres.
Onder de foutloze oplossingen wordt
een boekenbon van 25 euro verloot.
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In deze rubriek een voor humanisten relevante selectie
van boeken die onlangs van de drukpers zijn gekomen. •

Het eigen gewicht van de dingen.
Milieufilosofische opstellen.
Maarten Coolen en Koo van der Wal
(Red.).
ISBN 90 5573 354 7. Uitg. Damon,
Budel. 220 blz .. € 16,90.
www.damon.nl

Onze manier van leven veroorzaakt
talrijke milieuproblemen. Lange tijd is
Kants Copernicaanse wending uitgang-
punt geweest voor rationele benade-
ring van de problematiek: de dingen
richten zich naar ons verstand. De
auteurs in deze bundel hebben met
elkaar gemeen dat zij zich van dit con-
structivisme afwenden. Zij proberen in
hun denken over het milieu natuurer-
varingen die in het gedrang zijn
geraakt weer in het vizier te krijgen en
uit te gaan van het eigen gewicht van
de dingen.

Pictogenda 2003
Deze bureau-agenda is speciaal voor
mensen die moeite hebben met lezen.
Alle informatie over het dagelijks leven
van de gebruiker kan hijzelf of een
huisgenoot door middel van picto-
grammen in beeld brengen. Ook de
dagen en de maanden hebben een
vast pictogram, dat te maken heeft
met hun benaming (bijv. vrijdag: vogel
vliegt uit openstaande kooi). De agen-
da valt goed open door de ring ban-
drug en de bladzijden (17 x 22 cm) zijn
van dik papier. Er is een duidelijke
handleiding opgenomen, en een twin-
tigtal stickervellen met pictogrammen.
Extra pictogrammen en info op de ver-
meide website.
ISBN 90 313 38052. Bohn Staf/eu Van
Loghum, Houten/Mechelen. € 19,75.
www.pictogenda.nl

Abortus, een levensbesluit
Petra Deij en Jacolien Teekman
In Nederland kan een vrouw tot een
bepaalde termijn kiezen of zij haar
zwangerschap al dan niet uitdraagt.
Naast de vrijheid staat de verantwoor-
delijkheid voor dit besluit. Om wat
voor reden de vrouw ook voor abortus
kiest, het besluit raakt aan diepe more-
le bezwaren, liefde, vertwijfeling,
oprechtheid en de zin van het bestaan.
Meestal zwijgen vrouwen over abortus,
of zij nu wel of niet achteraf spijt heb-
ben van hun pijnlijke beslissing. In dit
boek spreken zij in interviews met de
auteurs, werkzaam als maatschappelijk
werkers bij Stade-Fiom, Utrecht.
ISBN 90 6224 446 7. Uitgeverij Jan van
Arkel, Utrecht. 128 blz. € 9,95.

Zakelijkheid met ziel
P.van Gennip (red.)
In de discussie over ethisch maatschap-
pelijk ondernemen wordt naar moge-
lijkheden gezocht om (organisatie van)
de arbeid, de ondernemingsgewijze
productie en de economische orde te
begrijpen in en afgestemd te houden
op de menselijke context. Naast de vra-
gen naar arbeid en onderneming stel-
len zich ook die naar integriteit en lei-
derschap. In dit boek wordt een
spiritueel perspectief geïntroduceerd.
Bijdragen van: Pieter Anton van
Gennip, Hein Pieper, Joop Janssen,
Anton Westerlaken, Hans van Munster
ofm, Johan Verstraeten.
ISBN 90 5573 338 5. Damon, Budel. 90
blz. € 9,90
www.damon.nl

AI-Qaeda. Het terreurnetwerk van
Osama bin laden.
Jane Corbin
Jane Corbin, documentaire-redacteur
bij de BBC, reconstrueert op minutieu-
ze wijze de operaties van AI-Qaeda die
geleid hebben tot de aanslagen op
New York en Washington van 11 sep-
tember 2001.
ISBN 90 5330 335 9. Mets & Schilt,
Amsterdam/Manteau, Antwerpen. 285
blz. € 20,-.

De grondslagen waarvan iedere
levensbeschouwing een uitwerking is
Lambert Tellon
Over de ultieme waarde in het leven
denkt iedereen anders. Deze auteur
geeft onder pseudoniem zijn visie. Niet
door een beroep te doen op geloven,
maar op de wisselwerking tussen erva-
ring en inzicht. Daardoor ontstaat zicht
op de plaats die de levensbeschouwing
in een geseculariseerde samenleving
inneemt. De auteur is een godsdienst-
socioloog die zijn visie wil geven los
van het geloof en de wetenschap
waarmee hij zich verbonden weet.
ISBN 90 5179 0384 Gopher Publishers,
Groningen. 114 blz. € 12,-
www.gopher.nl

San Manuel Bueno,
heilige en martelaar
Miguel de Unamuno
Rake novelle (1930) van de Spaanse
filosoof De Unamuno in het Neder-
lands vertaald door Erik Coenen.
Emigrant keert terug in zijn geboorte-
dorp. Hij beschouwt de dorpelingen als
slachtoffers van de opium die religie in
zijn ogen is voor het volk. Zijn kennis-
making met de pastoor leidt tot een
ongelooflijke ontdekking.
ISBN 90 6728 1255. Papieren Tijger,
Breda. 76 blz. € 11,80
www.stelling.nl/pt

Eva's ontwaken
Alice Milier
De radicale psychoanalytica Milier ziet
sterke overeenkomsten tussen het
paradijs van de kindertijd en het oud-
testamentische paradijs waar gehoor-
zaamheid als deugd en nieuwsgierig-
heid als zonde geldt. Milier laat zien
hoe de mens zijn vroege emoties uit
het paradijs kan leren begrijpen.
ISBN 90 26925107. Unieboek, Houten.
176 blz. € 16,50
www.unieboek.nl

Vrije ruimte. Filosoferen in organisaties
Jos Kessels, Erik Boers, Pieter Mostert
Vragen die leven in organisaties over
de zin van het werk en de verhouding
tot de samenleving kunnen beant-
woord worden als er ëvrije ruimte!
bestaat: het vermogen zich los te
maken uit de gebruikelijke strategische
oriëntatie en voorbij directe belangen
en resultaten te denken. Kortom: het
vermogen te filosoferen. De auteurs
laten zien hoe de klassieke idealen
weer ingang kunnen vinden in organi-
saties. Zij bieden daarbij ook ëtools!
voor filosofische gespreksvormen.
ISBN 90 5352 827 X. Boom, Amsterdam.
246 blz. geb. € 37,-.
www.uitgeverijboom.nl

Marsilio Ficino. Een universeel mens.
M. Sheperd (red.)
Humanist en filosoof Ficino (1433-1499)
leidde de beroemde Plato-Academie in
Florence, een inspirerend en invloedrijk
forum voor staatslieden, wetenschap-
pers en kunstenaars als Botticelli en
Michelangelo. In deze Nederlandse
bewerking van Sheperds oorspronkelijk
Engelstalige bundel over (de actualiteit
en universele waarde van) Ficinois den-
ken ook bijdragen van de logos-redac-
tieleden Jacob Slavenburg en Annine
van der Meer.
ISBN 902028561 O. Ankh-Hermes,
Deventer. 195 blz. geb. € 22,95.
www.ankh-hermes.nl

AI ga je eraan kapot! Het leven van
vredesactivist Kees Koning.
Gerard van Alkemade
Kritiekloze biografie van de contem-
platieve monnik en notoire lastpost
Kees Koning, de rabiate antimilitarist
die menigmaal in het nieuws kwam
met solistische acties als het zetten van
de bijl in Starfighters en ander oor-
logstuig.
ISBN 906728 1425. Papieren Tijger,
Breda. 280 blz. € 20,-.
www.stelling.nllpt

zie volgende bladzijde
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•
Achter het kawat was Nederland.
Indische oorlogservaringen en iïhe-
rinneringen.
Esther Captain
Literatuuronderzoek van de verha-
len van geïnterneerden tijdens de
Japanse bezetting van Nederlands-
Indië. Over de kampdagboeken van
ëgewonei mannen en vrouwen die
op West-Java, Noord-Sumatra en
Noord-Celebes/Sulawesi werden

De paradox van
de mensenrechten

Een gedachte-experiment. Jim
bevindt zich op een Zuid-
Amerikaans plein. Twintig
Indianen staan tegen een muur
en dreigen te worden geëxecu-
teerd door Pedro. Pedro geeft
Jim de kans er negentien te red-
den door er zelf een neer te
schieten. Als Jim de moord
pleegt redt hij negentien levens,
maar hiermee tast hij wel zijn
eigen morele integriteit aan of
zadelt zich op zijn minst op met
een levenslang schuldgevoel.
Om een groter kwaad te
voorkomen lijken we soms
genoodzaakt daden te verricht-
en die indruisen tegen onze
meest fundamentele normen en
waarden. Een actueel voorbeeld
van zo'n dilemma is de con-
frontatie van het westen met
het verschijnsel van de terreur.
'Het terrorisme legt de grenzen
bloot van de mensenrechten als
ethisch stelsel', zo stelde de
filosoof, historicus en program-
mamaker Michael Ignatieff in de
Thomas More-lezing 2002. Naar
aanleiding van deze lezing is
een bundel samengesteld met
een bewerkte versie van de lez-
ing, een interview met Ignatieff
en kritische essaysvan verschil-
lende Nederlandse auteurs.

Oorlogsrecht
De paradox die Ignatieff aan de
orde stelt is dat we om de
mensenrechten te beschermen
soms genoodzaakt zijn diezelfde

ZOOM

vastgehouden, maar ook die van
later bekende auteurs als A. Alberts,
Jacques de Kadt, Elisabeth Keesing,
Rudy Kousbroek, Bep Vuyk.
ISBN9043505927. Kok, Kampen.
444 blz. € 29,90.

Militaire ethiek
A.van lersel en Th. van Baarda (red.)
Nu Nederland in toenemende mate
aan internationale vredesoperaties

mensenrechten te schenden.
Idealisme moet beteugeld wor-
den door wat Isaiah Berlin een
'gezonde werkelijkheidszin'
noemde, omdat anders onze
morele rechtschapenheid wel
eens meer kwaad dan goed zou
kunnen uitrichten. Ignatieff
noemt als voorbeeld de geno-

cide in Srebrenica waar onze
'morele zelfgenoegzaamheid' en
'narcisme' ons van krachtdadig
handelen hebben weerhouden.
Europeanen zijn niet in staat
'het kwaad te begrijpen en te
begrijpen dat het kwaad alleen
met geweld kan worden
teruggedrongen'. Ignatieffs
betoog mag dan niet verstoken
zijn van dit soort Amerikaans
klinkende retoriek, dit doet
niets af aan de scherpzinnigheid
en nuance van zijn betoog. Om
niet verlamd te raken in een

deelneemt zien militairen zich
geplaatst voor deels nieuwe morele
dilemma s. De auteurs zijn verbon-
den aan verbonden aan het Bureau
Ethiek en Krijgsmacht bij het
Instituut Defensie Leergangen te
Den Haag.
ISBN 90 5573 310 5. Damon, Budel.
360 blz. € 18,90. www.damon.nl

wanhopige poging de mensen-
rechten te redden, is het belan-
grijk aanspraak te kunnen
maken op een tijdelijk geldig
oorlogsrecht als laatste middel
tegen agressie en koloniale en
racistische overheersing.
Zonder zijn betoog tot pure
retoriek te reduceren kan
Ignatieffs werk een mooie illus-
tratie genoemd worden van de
bekende regel dat het niet zo
zeer om gaat wat je zegt, maar
hoe je het zegt. De oer-
Hollandse toon in de filosofische
bijdrage van Hans Achterhuis en
het wollige geschrijf van Theo
de Wit staan in schril contrast
tot de flair en sterke oneliners
van Ignatieff. Inhoudelijk valt er
echter wel kritiek te leveren.
Met name Pieter Pekelharing en
Willem van Genugten merken
op dat Ignatieffs opvatting van
mensenrechten voorbij gaat aan
sociaal-economische rechten. De
kloof tussen arm en rijk en de
onwil om deze te overbruggen
vormen evenzeer een schending
van de mensenrechten als de
terroristische acties van Bin
Laden. Het onbaatzuchtige
westen vergeet dit doorgaans.
De armen leven van twee dollar
per dag, terroristen beschikken
tenminste nog over olie.

Caspar van Meel

Mensenrechten en terreur,
Michael Ignatieff, Damon,
Thomas More Academie,
125 pagina's, 11,50 euro
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Toekomst van het humanisme

•
De ontwikkelingen van het laatste jaar hebben
grote onrust veroorzaakt en in brede kring ondui-
delijkheid geschapen over de kernwaarden van de
Nederlandse samenleving.
Aanleiding voor Stichting Socrates om een confe-
rentie te organiseren over het onbehagen in de
samenleving en de toekomst van het humanisme.
De conferentie pleit voor fundamentele bezinning
op de problemen die gerezen zijn op het gebied
van de rechtstaat, de publieke moraal, de multi-

HVV opgeheven

De Humanistische Vereniging Verzorging en
Verpleging (HVV) is opgeheven. Op 28 januari
hield zij haar laatste vergadering.
Het HVV (in 1998 opgericht) was bedoeld als con-
tactmogelijkheid voor directeuren van humanisti-
sche verzorgingshuizen in Nederland. In 1999
werd de vereniging ook toegankelijk voor bestu-
ren, raden van toezicht, geestelijk verzorgers en
leden van identiteitscommissies.

Maand van de filosofie

In april vindt voor de tweede keer de maand van
de filosofie plaats. Dit jaar is er voor een thema
gekozen, 'de vreemdeling'. Cicero, keizer Marcus
Aurelius maar ook de postmoderne filosofoof
Jacques Derrida en Albert Camus dachten al na
over de vreemdeling.
Op 1 april vindt de opening plaats van de Maand
van de filosofie, met de presentatie van een essay
van Hans Achterhuis. De vorig jaar druk bezochte

Dossier Oorlog tegen Irak

De Stichting VD AMOK (Vereniging Dienstweigeraars
en het Anti-Militaristisch Onderzoeks Kollektief) heeft
een Dossier over de oorlog in Irak uitgebracht. De 'poli-
tieke economie' van de oorlog wordt ontleed als een
'krampachtige poging om de belangen van Amerikaanse
wapenbedrijven te beschermen en het VS-beheer over
de oliebronnen in het Midden-Oosten te versterken'.
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culturele samenleving en het humanisme. Met
toespraken van onder andere Roger van Boxtel,
Dorien Pessers,Henk Manschot en Adriaan van
der Staay.

De socrates-conferentie vindt plaats op 3 april.
Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Zaal Ottone, Kromme
Nieuwegracht 62 te Utrecht. Kosten: € 25.
Aanmelden voor 17 maart. Informatie: ahi@uvh.nl
of tel. 030-2390113

De afnemende aanwezigheid van met name
bestuurders en directeuren was aanleiding voor
het HVV-bestuur om de vereniging te ontbinden.
De ontwikkelingen op het terrein van verzorging,
met name fusieontwikkelingen en het ruime stu-
die- en symposiumaanbod vanuit andere instanties
is volgens het bestuur de reden van de afnemende
aanwezigheid. (JK)

Nacht van de filosofie is op 5 april. Andere acti-
viteiten vinden plaats tot en met de slotmanifesta-
tie op 26 april. Dan gaan hoogleraren met elkaar
in debat op de Internationale School voor
Wijsbegeerte in Amersfoort. (JK)

Voor programma, locaties en reserveringen kijk op
www.maandvandefilosofie.nl. e-mail info@maand-
vandefilosofie.nl, tel. 020-5310986

Andere artikelen onder meer over de Europese steun,
propaganda of werkelijkheid, hypocrisie rond massav-
ernietigingswapens. Het Dossier is te bestellen voor 6
euro op postbankrek. 5567607 van VD AMOK,
Obrechtstraat 43, 3572 ECUtrecht. Een abonnement op
het eens per kwartaal verschijnend tijdschrift van de
Stichting kost 14 euro.

mailto:ahi@uvh.nl
http://www.maandvandefilosofie.nl.
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LEZINGEN EN SYMPOSIA

Filosofisch café
Eerste maandag van de maand -
Utrecht
Maandelijks filosofisch café. Met actu-
ele filosofische debatten, interviews en
de laatste boeken. Locatie: Grand Café
Hofman, Janskerkhof 17a. Tijd: 19.45
uur. Info: www.hofman-cafe.nl. 030-
2390175.

Autonomie
3 maart - Groningen
In lezingencyclus 'Het goede leven' dit
keer prof. dr. Marion Verkerk, over
deugden en waarden. Wat maakt het
leven waardevol? Wat zijn de ingre-
idiënten voor het goede leven?
Locatie: Academiegebouw, Broerstraat
5. Tijd: 20.00. Kosten: € 1,50, reserve-
ren: studium@bureau.rug.nl, tel. 050-
3635463.

Scheve ogen
11 maart - Amsterdam
Slotdebat in serie over de radicalise-
ring van het immigratie- en integratie-
debat. Niet politici, maar betrokkenen
zelf verkennen nieuwe opties voor een
'maatschappelijk akkoord' tussen
autochtone en allochtone partijen. De
Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10.
Toegang € 7,50. Info: www.balie.nl.
020-5535151.

In de ban van het geweld
13 maart - Deventer
Debat over terreur, kosmopolitisme en
democratisch burgerschap, georgani-
seerd door het Humanistisch
Vredesberaad. Met Stan van Houcke,
journalist, Heleen Pott, filosofe en
Mariwan Kanie, Iraaks-Koerdisch poli-
ticoloog/publicist. Locatie: Etty
Hillesum Centrum, Roggestraat 3. Tijd:
20 uur. Toegang gratis.
Info: tel. 071-3013150/010-4049148.

Zwarte en witte scholen
24 april - Amersfoort
Conferentie over zwarte en witte
scholen, op initiatief van o.a.
Humanistisch Verbond, onderwijsbond
CNV en Forum. Ministers uit het nieu-
we kabinet en de Vlaamse minister
van onderwijs geven hun visie. Verder
debatten en workshops. M.n. bestemd
voor mensen werkzaam in/voor onder-
wijs, welzijnsinstellingen, belangen-
groepen van ouders, ambtenaren,
wethouders en raadsleden. Deelname
€ 75,- incl. lunch en essaybundel. Info:
Dinie Schaik, Forum, 030-2974221 of
D.Schaik@forum.nl.

EXPOSITIES

Zwart-wit kleur
21 feb. tlm 5 mei - Amsterdam
Overzichtstentoonstelling van de
naoorlogse documentaire fotografie in
Amsterdam. Met werk van tachtig
fotografen, o.a. over de wederop-
bouw in de jaren vijftig, de verzor-
gingsstaat en woningnood en kraker-
sreilen. Plaats: Amsterdams Historisch
Museum. Ingang Kalverstraat 92 of
Nieuwezijds Voorburgwal 357. Info:
www.ahm.nl. teI.020-5231822.

THEATER

Speed run
25 feb tlm 1 mrt - Amsterdam
Het Syndicaat speelt 'Speedrun' van de
Schotse actrice en schrijfster Isabel
Wright. Over onverwachte vriend-
schap, verlangen naar de beste zijn,
naar grote liefde, naar zelfstandigheid
en naar verlangen. Over eenzaamheid,
over een discotheek vol verloren zie-
len. Plaats: Rozentheater, Rozengracht
117. Reserveren: 020-6207953. Info:
www.rozentheater.nl.

TELEVISIE

De achtste dag
Elke woensdag, tlm 9 april - Ned. 3
Magazine met originele reportages,
gemaakt door jonge programmamakers.
Human, tijd: 20.00 uur
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'Onder Moskou'

Onder Moskou
26 feb - Ned. 1
Documentaire over de 'diggers', een
groep mannen die via de metrotunnels
doordringen tot Metro Twee, het
mysterieuze gangenstelsel dat Stalin
nog dieper onder Moskou liet aanleg-
gen. Dankzij hun kennis hierover speel-
den de 'diggers' een hoofdrol tijdens de
bestorming van het gegijzelde theater
in Moskou, afgelopen oktober.
Human, tijd: 22.53 uur.

Primetime War
26 feb. - Ned. 3
Documentaire over de rol van de media
in het Israëlisch-Palestijns conflict.
VPRO, tijd: 23.55 uur

Reisverhalen
T/m 16 april, elke woensdag - Ned.l
Vijftien gerenommeerde Nederlandse
filmmakers gingen op reis naar landen
als Brazilië, Suriname en Australië. Per
trein, met kleine camera.
Human, 22.50 uur

Meisjes van 13
5 en 12 maart - Ned. 1
Meisjes van 13, tien jaar later. In 1992
werd een aantal meisjes van dertien
gevolgd in hun ontwikkeling naar vol-
wassenheid. Vier jaar later maakte de
IKON een portret van dezelfde meisjes
en nu, tien jaar later, worden de meis-
jes weer geportretteerd.
IKON, tijd: 23.45 uur

Bonobo-bo
Vanaf 7 maart - Ned. 3
Aan de bonoboaap zijn wij genetisch
nauw verwant. Maar ons gedrag lijkt
weinig op deze mensaap. Hoe komt
het dat wij zo anders zijn en vaak zo
moeilijk doen? Wat is er misgegaan in
de evolutie en kunnen wij ons gedrag
ook veranderen? Reeks topweten-
schappers aan het woord over
onweerstaanbaar gedrag, succes op
het werk, pubergedrag, geluk, excen-
triciteit, stress en fanatisme.
VPRO, tijd: n.n.b.

RADIO

Het ei van Erasmus
Maandag 24 feb. en 3 mrt - 747AM
Op 24 feb. verslag van debat, georga-
niseerd door Humanistisch Vredes-
beraad. In hoeverre geven de media
ons accurate informatie over gebeur-
tenissen in de wereld?
Op 3 maart: Echtpaar helpt een jonge
asielzoeker uit Togo op weg in Neder-
landse samenleving. Humanitas pro-
beert deze vorm van hulpverlening
van de grond te krijgen in heel
Nederland.
Human, tijd: 19.00 uur

Donderdagmiddag - 747 AM
Vanaf 20 maart is het programma op
donderdagmiddag te horen. Op 20
maart aandacht voor de 'Bemoei je d'r
mee-prijs'. Een week later doet Bert
Boelaars verslag van een debat in
Utrecht over onderwijs en homoseksu-
aliteit.
Human, tijd: 14.50 uur
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Schuld, berouwen vergeving

Na 'La Promesse' en 'Rosetta' is er weer een nieuwe
film van de broers Jean-Pierre en Luc Dardenne. 'Le
Fils' is een film voor wie eens goed wil nadenken
over schuld, berouwen vergeving.
Olivier, een forse, stugge man met dikke brillen-
glazen, is leraar in een houtwerkplaats. Eigenlijk
heeft hij geen plek meer voor een nieuwe leer-
ling, maar hij neemt toch de tiener Francis aan.

Wat Olivier met (of tegen) Francis heeft, dat weet
de kijker nog niet. Wel is meteen duidelijk dat de
leraar geobsedeerd is door de jongen. Hij volgt
Francis buiten zijn werk en kijkt hem op de vin-
gers in de houtzagerij. Francis, die in de jeugdge-
vangenis heeft gezeten en geen contact meer
heeft met zijn ouders, voelt zich aangetrokken
door de man. Hij vraagt Olivier zelfs zijn voogd te
worden. Die vraag brengt Olivier, die gescheiden
is en wiens zoontje vermoord is, in een moeilijke
situatie.
'Le Fils' is, geheel in de stijl van de makers, een
bijna documentaire film geworden. Zonder
muziek, dicht op de huid gefilmd en met 'norma-
le' mensen in de hoofdrol, die zo puur hun rol
vertolken dat het geen acteren meer lijkt. Vooral
hoofdrolspeler Olivier Gourmet (in de gelijknami-
ge rol van Olivier) maakt indruk. Hij won het
afgelopen jaar de prijs voor beste acteur op het
filmfestival in Cannes.
(JK)

'Le Fils' is vanaf 6 maart te zien in
Chassé Cinema (Breda), Haags Filmhuis (Den
Haag), Rialto (Amsterdam), Filmhuis Arnhem
(Arnhem), Lux (Nijmegen), Plaza Futura
(Eindhoven), 't Hoogt (Utrecht) en
LantarenNenster (Rotterdam).
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SPREKEND
LEZERS AAN HET WOORD

Bert Janssens (49) is eindredacteur televisie bij de
Humanistische Omroep. Hij is sinds zes jaar geabon-
neerd op de Humanist.

Favoriete boek
De 'Methamorphosen' van Ovidius. Over elkaar heen
buitelende verhalen vertellen je dat niets is wat het
is. Ze laten zien dat wat in de wereld gebeurt veran-
dert en toch hetzelfde blijft.

Geniet het meeste van
Hannibal in 'The A-team' zei altijd aan het einde van
een aflevering: "I love it when a plan comes toge-
ther." Ik vind het 't leukst als blijkt dat mijn plannen
werken, zowel in mijn werk als privé.

Nooit meer
Ik vermijd het gezelschap van mensen die zich mis-
kend voelen en zeuren, ik vind dat zo uitzichtloos.

Grootste angst
De meest basale angst: dat er iets met je familie of
vrienden gebeurt.

Levensmotto
Ik heb te veel motto's om op te noemen. Maar ze
komen er altijd neer op dat mensen beoordeeld
moeten worden op wat ze gedáán hebben en niet
op wat hun intenties waren. In de politiek bijvoor-
beeld, zou het debat meer moeten gaan over wat
politici gedaan hebben dan wat ze zeggen te gaan
doen.

Meest geleerd van
Mijn tijd bij De Balie in de jaren 80. Die hebben we
helemaal opgebouwd, met mensen uit verschillende
disciplines - theater, politiek, uitgeverijen, noem
maar op. We zochten naar het punt waar die gebie-
den elkaar raakten en hierdoor heb ik geleerd om
generalistisch te zijn op een goede manier.

Humanisme is voor mij
Nuchterheid. 'De mens is de maat van de dingen, zei
Protagoras. Het leven is te kort en te onduidelijk om
de waarheid te vinden, dus we moeten uitgaan van
onze eigen waarnemingen.

(JK)



KENT U EEN BANK DIE STRIJDT
VOOR MENSENRECHTEN?

De ASN Bank is al meer dan 40 jaar een heel

opmerkelijke bank. Wij waren de eerste bank die naar

meer keek dan geld alleen. Dat doen wij nog steeds.

Zo wil de ASN Bank geen cent verdienen aan

bedrijven die de mensenrechten schenden. Dat is een van

de criteria waaraan onze investeringen worden getoetst.

Staan ze vakbondsactiviteiten toe? Beschermen ze hun

werknemers en familie?

Naast het hebben van een actief mensenrechten-

beleid, moeten de bedrijven waarin wij investeren ook

een goed sociaal beleid en een actief milieubeleid hebben.

Duurzaam investeren noemen we dat.

Maar de ASN Bank doet meer. Zo werkt de ASN Bank

samen met organisaties als Amnesty International. En in-

vesteren wij met de Wereldwinkels in eerlijke handel met

ontwikkelingslanden, via lokale coöperaties van boeren en

handwerklieden. Heldere projecten die allemaal bijdragen

aan een duurzame wereld.

Inmiddels hebben wij 180.000 klanten die - net als

wij - uit zijn op dubbel rendement: een prima financiële

opbrengst én een wezenlijke bijdrage aan een betere

wereld. Via ASN sparen, maar ook via onze beleggings-

fondsen en hypotheken.

Bel 0800-0380 of kijk op www.asnbank.nl als u

een helder beeld wilt hebben over het reilen en zeilen

van onze bank: de bank voor de wereld van morgen.

ASNt9Bank
VOOR DE WERELD VAN MORGEN

http://www.asnbank.nl
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