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"Een atoomwapen in handen van an-
tisemieten is vragen om een nieuwe
holocaust" schreven wij În januari 2006
op deze plaats over hel nucleaire streven
van de ayatollahs en hun vooruitgescho-
ven pion Ahmadincjad. Een opinie, die
wc vergezeld lieten gaan van de wens
dat het conflict met diplomatie zou
worden geneutraliseerd. Nu ruim een
jaar later lijkt cr eindelijk sprake van
enige toenadering tussen het westen en
[ran, al doet Je zichzelf onvennindcnl
als wereldbaas allichcrendc VS-1cidcr
Bush zijn best de indruk te wekken dat
de militaire optie nog alleszins reëel
is. Op initiatief van de lrailkse regering
hebben besprekingen mei de buurlanden
van Irak plaatsgevonden op ambassa-
deursniveau en komende maand :tal dat
wordçn vervolgd door Çen conlèrçntie
waar ministers van Buitenlandse Za-
ken aan deelnçmen. Ook Condolçeza
Rice hçetl toçgezegd deel te nemen,
en dat is een verheugend teken.
Het heeft zelfs de - op het vlak
van mensenrechten omstreden
- oud-minister in Washington
Henr)' Kissinger, die in 1973 de
Nobelprijs kreeg voor zijn rol in
de beëindiging van de Viemam-
oorlog, reden gegeven om een
uitgebreid pleidooi te publiceren
voor intensivering van de diplo-
matieke strategie.

Andeoijds roeren oorlogshitsers
zich steeds openlijker met spe-
culaties over dc mogelijkheid
van gerichte bombardementen
op sleutelonderdelcn in de ketcn
van het uraniumverrijkingproces
in Iran. - waarbij zoals altijd de

kansen vun dergelijke oorlogsacties niet
eens meer worden afgewogen tegen de
immense risico's. zoals de ontsteking
van het lont in het kruitvat dat Middcn-
Oosten hcet. Ook in ;-';ederland melden
zulke om"cramwoordçlijke lieden zich
inmiddels, in politieke panijen en in de
media. Zo schrijn een zich als arabist
presenterende maar voomisnog onbe-
kende publicist in Opinio 7/2007 een
heftig betoog onder de kop' Aanval is
de enige oplossing'. Een prcventieve
aanval op de cruciale onderdelen van
het [manse nucleaire apparaat heet
bij deze scribent 'dc enige etlèctiçve
methode om de ontwikkeling van kern-
wapens een halt toe te roepen', aan de
kansen van een diplomatieke stmtegie
niet meer woorden bestedend dan de
vaststelling dat een diplomatieke oplos-
sing 'nict mogelijk lijkt'. want 'de isla-
mitische staat zal er alles aan doen om
een kernmacht te worden', Elders in het

blad wordt onder de kop 'Het bedrog
van de moellahs' uit de doeken gedaan
hoe onbetrouwbaar hel Iraanse regime
is en dat je met deze lieden dus geen
afspraken kunt maken. Als dit de origi-
nele waarheden zijn die JatTe Vink bij
het starten van zijn magazine belooläe,
dan doel hij er beter aan ons deze verder
te besparen. want anders dan als plalte
oorlogshitsing kan dit niet opgevat wor-
den,

Een oplossing in het hart van de Arabi-
sche wereld zou nooit uitsluitend met
militaire kracht kunnen worden opge-
legd, zo stelt ook Kissinger. En zodra
het stadium van diplomatie is betreden.
dienen militaire operaties te worden
beperkt en stopgezet. Dat is de noodza-
kelijkc toonLetting, voor terugtrekking
uit Irak zo goed als \"oor het \"cnnijden
van ecn aanval op [ran. Het is te hopen
dat dit besef zich doorzet.
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Milieu: is de
catastrofe nog
af te wenden?

TEKST EN FOTO'S GUUS GEURTS

Al Gore documenteert de desastreuze
dlèctcn van het brocikascAccL James
Wood gaat in zijn documentaire Cri/de
Impact nog een stapje verder. Hij voor-
spelt binnen enkele jaren toenemende
conIlieten tussen de wereldmachten om
de oprakende oliebronnen. en toene-
mende problemen in de voedselvoor-
ziening. Vooral de armsten in ontwikke-
lingslanden zullen de grootste klappen
moelen venverken die ontstaan door
klimaatverandering zoals: zeespiegel-
stijging, de hogere intensiteit van stor-
men en orkanen, toenemende droogtes
en overstromingen, en oprakcnd glet-
sjerwater dat in de landbouw gebruik
wordt in berggebieden.
Sinds Rusland begin 2006 duidelijk
maakte dat een blijvende energievoor-
ziening ook in de EU niet ••..anzelfspre-
kend is. ontstonden de eerste twijfels
over de vanzelfsprekendheid van het
eeuwig voortduren van de westerse
lcvensstij l. Oe ernst van de problema-
tiek lijkt langzaam door te dringen. al
overheerst nog steeds het optimisme
over technologische oplossingen. Het
achterliggende westerse ontwikkelings-
model en het vrijhandelsbcleid worden
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nog niet ter discussie gesteld. Hoewel cr
vanuit diverse organisaties als de Cluh
\'Wl Rome, de ,Veil" Economie Founda-
tion, Vóór de Verandering en de anders-
globaliseringsbeweging, al jaren wordt
aangedrongen op een herziening van het
huidige westerse economische model.
Het IPee (!nrergol'ernmenlal Panel 011

Climate Change) valt Al Gore bij dat
op korte termijn 60-80 procent minder
broeikasgassen moeten worden uitge-
stoten. om catastrofale klimaatveran-
dering te voorkomen. Clinton noemde
in 2006 enkeIc belemmeringen in dit
proces. Volgens hem voorkomen de
invloed en het geld van de 'oude-ener-
gie- belanghebbenden' een duurzame
omslag naar 'nieuv,'e energie'.
lets dergelijks lijkt inderdaad in Neder-
land aan de hand. De Taskforce Ener-
gielransitic kreeg de opdracht van het
vorige kabinet om een actieplan op te
stellen op weg naar een duurzame ener-
gievoorziening in 2050. De Taskforce
staat onder leiding van Rein Wil1ems,
directeur Shcll Nederland, en bestaat
verder uit vele belanghebbenden van de
'oude energie'. In hun tussenrapportage
gaan zij uit van een 90 procent energic-

voorziening via fossiele brandstoffen
en kernenergie in 2025, en 60 procent
in 2050. Er worden lage doelstellingen
voor energiebesparing voorgesteld
(l,S procent per jaar ten opzichte van
2 procent kabinetsbeleid), ook \\"Orden
••..ergroening van het belastingstelsel en
het afschaffen van niet-duurzame subsi-
dies, niet aanbevolen.
Alles lijkt er op gericht om door te gaan
met de exploitatie van fossiele brand-
stoffen met hulp van de overheid; zo
wordt er voorgesteld belastinggeld te
gebruiken om C02.opslag mogelijk te
maken. Geoloog Salomon Kroonenburg
pleit er echter voor om hier geen over-
heidsgeld in te investeren, ook al omdat
de effecten van die investering in zijn
ogen twijlèlachtig zijn.
Uiteindelijk leiden al deze voorstellen
er volgens DonaId Pols van Milieude-
(ensie toe. dat Nederland niet minder
maar meer af1J.ankclijk wordt van fos-
siele brandstoffen.
In strijd met de democratie lijkt het
voorgestelde "Regieorgaan Energie.
transitie', die deze voorstellen voor
jaren min of meer vastlegt in beleid
zonder dat anderen hier veel invloed
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'CONCENTREREN OP ENERGIEBESPARING

EN STIMULEREN JAN ENERGIE-EFFICIËNTIE'

op hebben. Hierdoor \\Ordlllc mening
\an andersdenkenden zoals de milieu-
beweging builcn de lh:ur gdlOuJcn,
terwijl \"crrcgaallde kCULCSmei behulp
val1 ovcrheidsgddcn worden gemaakt
die gebruik van 1i..)Ssieicbrnndstoffen
Lullen stimuleren. Geld dal ook cf:'
fectief kan \\onkn ingezet door vooral
Ie com:cnln:ren op energiebesparing.
stilllulcn:n \;ln cm:rgic-cfficiëntic en
duuTzame energiC\"OOTZicning via zon
en wind. Ter illustratie kan :'\edcrland.
vulgens P\-dA-brlll:r1id Si.ltllsom. IlL'\-
zelfde welvaartspeil houdl'lJ met 75
tot gO procent van het huidige t(lsside
energieverbruik.

BIOMASSA EEN OPLOSSING')
Daarbij zal Samsol1l niet meteen <Jan
biomassa gedacht hebhen. (cf\\-ijl juist
de EU en dl.' VS massaal inzetten bio-
massa als 'schoon' allernallcfvoor liJs-
sick br~lI1dsloffen. In de praktijk blijken
dc uilkomstcn min<.kr gunstig. Zo wor-
dcn cr Nedcrlandsc subsldics \Crslrekt
om bijslOok van zogcnaarml 'groene'
palmolie in dcklrieiteitsccnlraks mo-
gelijk Ie maken. Als onderdcd van hct
Kynlo-akkoord kreeg ;-.Jederland zo de

mogdljkhcid haar COl-uilsloOl mindcr
Ic hncven \'Crlagen.
In 2006 toondc o.a. \larcel SilvÎus van
We/fal/ds flllerllllliol/af echlcr llall dal
de jaarlijkse oosbrandcn in Indonesië
- die vooml won.1enaangestookt om
nlell\n: palmolicplantages Ie kunnen
aankggen - voor 10 lot 20 procent
bijdragen aan de mondillle brociklls-
UitstoOt. ~1dieLldelç-.nsiepleit dan ook
voor een moratorium op de import van
palmohc beslemd voor biomassa. Zij
ziet geen heil in de nijwllllgc erileria
waar de Rmmdwble 0/1 .)Uslllinahle
Palm (Jil (een platfi..1rlll\all bedrij\\:n in
handel, productie en voedingsindustrie
en het Wereld Natuurfonds) al jaren
owr vergadert.

Ecn tweede vergissing lijkt de EU-
richtlijn dat in 2010 5,75 proc.:nt van
de brandst(lfuil biobrandstonç-.n moet
beslaan. Tcn .:erste is het volgcns mi-
lieukundige Pimentd. voor een groot

deel van dc eersle generatie biomassa
hoogslonzeker of men \\-e1enl,.'rgie-
Rinsl behaalt en dus COl bespaart.
Daarnaast zijn i'ederlandse ekktriei-
teitsocdrij\'en van plan een groot deel
v~lllde biomassa Ie importeren uit ont-
wikkelingslanden. Nu al wordt duide-
lijk dat de teelt van deze biomassllleidt
tot concurrentie rnt't voedselgt'\\assen
ellllatuurgebiedell, zoals de palmolie-
teelt in ZuÎdoost Azië. Door alk kritiek
werd cr vorigjallr ecnl.OIll1nissie onder
leiding van dc huidig~' minister Cramer
ingesteld, die tol duurzame criteria
voor palmolie-lll1port mocsl komen. De
uitkomstcn leiden tot veel protcst van
.l-liIicl/(k:/i:l1sie en Grcel1peacc.
Intussen vonden ill.\1c"ico onlangs al

rellen plaats omdat arme consulllenlt'n
hun maïs nict meer konden betalen. die
verdwijnt namclijk als ethanol in AnK-
rikaanse ;\Uto's. Dil heeft verband met
hcl NAFTA-vrijhandelsvcrdrag mcl de
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Handmatige rijstoogst door het DaÎ-volk in Yunnan, China

vs. waardoor de marktbescherming te-
gen gesubsidieerde Amerikaanse maïs
wegviel dertien jaar geleden. Miljoenen
Mexicaanse boeren werden van hun
lokale markt gedreven en vertrokken
deels naar de VS, Nu is men albanke-
lijk voor maïs van de VS. die wordt ge-
leverd door multinationals in graan- en
maïshandel als Cargill en ADM. Be-
drijven die ook aetiefzijn in de groot-
schalige biobrandstolTenproduetie.
Deze voorbeelden maken duidelijk dat
de (internationale) overheid haar taak
als verdediger van het belang van alle
(aard)hewoners en de natuur, soms te-
veel uit handen heeft gegeven aan het
bedrijfsleven. Dit gebeurde in de jaren
'80 en '90 onder invloed van deregu-
lering, privatisering en liberalisering.
Het gevolg waren nieuwe termen als:
convenanten mct inspanningsverplich-
tingen, Pub/ic Private Parmaships en
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Binnen deze constructies over-
heerste vrijwillige deelname aan eigen

ZoFJtomaten?
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normen, waarbij de markt- ofte wel
de 'goedgeïnformeerde' consument-
scherprechter zou moeten zijn. Op deze
manier werd bindende (inter)nationaJe
regelgeving op sociaal- en milieugebied
voorkomen zoals tijdens de milieutop
in Johannesburg in 2002, terwijl afge-
sloten vrijhandelsverdragen binnen de
WlO wel bindend waren.
Blijkbaar vindt het Nederlandse be-
drijfsleven zei f ook dat dit proces te ver
is doorgeschoten. Dit zou de interpre-
tatie kunnen zijn van de oproep in de-
cember van een aantal topmannen aan
het nieuwe kabinet. om meer aandacht
aan het milieu te bötedcn. Hopelijk
grijpt de overheid deze kans en neemt
haar verantwoordelijkheid terug.

ONTWERP VAN BELEID
Een dergelijk overheidsbeleid moet
alle vier terreinen van milieubeleid
bevallen; ge- en verboden, lînanciële
beloningen en straffen, bewustwording
en het scheppen van handelingsalterna-

tieven. Verboden kunnen gelden voor
bepaalde onduurzame produetie- en
consumptiemethoden, zoals Australië
die de gloeilamp wil verbieden en de
veel energiezuinigere LED-lamp ver-
plicht wil stellen. Anderzijds zou de
EU op korte termijn energie-efficiënte
apparatuur en auto's vcrplicht kunnen
stellen. evenals een bepaald percentage
duurzame elektriciteit.
Onder financiële prikkels valt de han-
del in C02-emissierechten. Maar dan
zal de ovcrheid de uitstoot normen voor
bedrijven naar beneden bij moeten
stellen. zodat het uitstootrecht en dus
de prikkel om te besparen meer waard
wordt dan nu.
Tevens zouden Nederland en de EU
fossiele brandstoffen hoger kunnen be-
lasten met ecotaks. terwijl de belasting
op arbdd wordt verlaagd. Dit is de ver-
groening van het belastingstelsel \vaar
onder andere Groen Lin ks al jaren voor
pleit. Het is een stimulans om de inno-
vatie in bedrijven en wetenschap om te
buigen naar energiebesparing, in plaats
van de arbddsbesparing die decennia
lang de R&D-agenda heeft bepaald.
Daarnaast zouden subsidieregelingen
voor (werkelijke) duurzame energie die
vorig jaar werden afgeschaft, weer in
het leven kunnen worden geroepen en
uitgebreid.
Op internationaal niveau zal er een
fors aangescherpte opvolger van het
Kyoto-aceoord moeten komen. Landen
die weigeren mee te doen zouden met
handelssancties en economische boy-



'HOGERE ECOTAK" OP FOS"IELE BRANDSTOFFEN, DE
BELASTING OP 'IRBEID VERLAGEN

cols bestraft kunncn \vorden. Ontwik-
kelingslanden zouden kunn..::nwonkn
gcholpcn h..::twesters..: onduurt.al11e
ol1\wikkelingspad niet t..::volgcn, \ooral
door (\l:el) ontwikkelingshulp in d..::
vorm van zonnecollectoren tc gcvcn.
Tenslotte kan ook bc\\ ustwording aan
consumcntcn wonkn ingl?"'t. G/oha/
Ac/iulI P/WI organiscer! hiert(le eeote-
ams, waarbij groepjes burgers onder
leiding van een coach in ",en halfjaar
tijd leren hun encrgie, ah'al, water en
autovcrbruik terugdringen. [k gemcCll-
telijke cniofnationale (l\.erheid "OU

nu met ruimc finanClëlc stcun moctcn
bijspringcn, zod;lt brede lagen V;lnde
bevolking (op wijknivcaul gestimuleerd
\Iord",n mec te do",n. Bijkomend", \'oor-
delen zijn een positi..::\'e ill\llll'd op de
sociale cohesie binnen de \1 ijken, en
een besparing op de energien:kl.'ning.
Al dl.'ze alternatievcn kunnen met moe-
dige politici en kritisch", maatschap-
pelijke organisaties, burgers en media.
op korte tl.'rmijn ingl.'vol.'rd kunnen
worden.

WESTERSE LANDBOUW INEFFIC1ENT
\'!aar er moet meer gebeuren, De huidi-
ge beleids\'oorstellen werken soms a\c-
rechts ofzijn niet coherent. [)..::EU richt
haar beleid \'ooral op het \cilig stellen
van de huidige encrgievoouiening,
zelfs ten kost", \'an de \'oorziening \'an
basisbeh\lI:ften in \ll1\wikkellngslanden.
\laar ook de Europese \'oedselzeker-
h..::idkan in gcvaar kOll1en.
Enerzijds is de EU dom libemlisaing

\'an de \\er..::ldhandelillunelijk steeds
al1l:lI1kelijkl.'rgeworden van landbouw-
producten van bllitt:n de EU, I!ierdoor
is een lllijvende aanvoer zek..::rbij dras-
tische klimaat\'erandering on"eker.
Anderzijds is de \\cst..::rse geïndustria-
liseerd..: landbouw geheel afhankelijk
\'an oprakende lilssi..:1ebrandstoffen.
Volgens C/"I/de III/PiJcl wordt cr tien
maal meer (\'oornamelijk lossiele)
energie in de westerse landllou\\'- en
\oedseh'oorz.iening gestopt. dan de
mens \ia zijn \'(ledsel binnenkrijgt. Dit

is inelusicfkllnstmcs\. bestrijdingsmid-
delen, verwerking en het transport \illl
gemiddeld 6.000 kilometer per product
in de superm<lrkt.
Ter vergelijking levert rijstbouw op
rijslterrassen in China nu nog een làe-
tor 50 meer energie op, dan er in wordt
gestopt via menselijk..:: en dierlijke ar-
heid, Z..:Il's traditionele jagers en verza-
melaars behakn 10 l11ualmecr encrgie
uit hun \lIedsd dan men verbruikt om
dit te verkrijgen.
\Vat lange lijd als westerse vooruit-
gang werd gezi..:n. hlijkt nu in lCite
achteruitgang te zijn, nu het einde \an
de olicvoorruden snel 111"ieht komen.
In dit kader spreken (imer)nationa1e
d..:skundigt:n 0\ er 'peuk oil". de \'er+
waehting dat de komende jaren de ah-

solute top in de mondi"k ohcproductie
gehaald wordt. Vanaf dat1l101llent daalt
de productie, terwijl Je vraag naar olie
de komende decennia lal stijgen met 75
procent. Dil koml vooral omdatll1ensen
binnen de explosief opkomende mid-
J..:nklassc in het Zuiden ook een deel
van de welva,lrt willen. Daarnaast stijgt
de be\'olking in het Zuiden, Tegelijker-
tijd neemt de energieconsumptie in het
Westen alleen maar toe. ondanks dat dc
bnolking stabiliseert.
Conflicten om de laatste oliebronnen

kunnen niet uitb1ijH'n en zijn \olgens
\1ichad \loore uI !,munde. Hij maakt in
zijn film Fahrenheit 9-11 duidelijk een
koppeling tusscn de oorlog in Afghani-
stan en Irak. en de aatmezige fossiele
brandstoffen in de regio. [en oorlog die
2.000 miljard dollar kostte en lot 11011-
derdduizend •..n doden kidde,

Toch staat deze westerse moderne
beschaving (nog) niet ter discussie, cn
verspreidt zicht langzaam over de ;lard-
hol. Daardoor worden ook de bewoners
in het Zuiden steeds afhankelijker van
olie en andere fossiele brandsloflCn,
tenminste degene die de koopkraeht
hebben om te kunncn doen aan het
westerse eOllsumptieparudijs.
In namlging van de Verenigde

Machinale graanoog~t in Nederland Het Vietname~e Hmong-volk bewerkt de grond traditioneel maar duurzaam
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'HET IS HOOGST ONZEKER OF MEN WEL ENERGIE
EN KLIMAATWINST BEHAALT UIT BIOMASSA'

Staten en \Vest-Europa verdwijnt de
traditionele duurzame landbouw in
Oost-Europa en ontwikkelingslanden
nu snel om plaats te maken voor 'mo-
derne' teehnieken. Dit gebeurt vooral
onder druk van externe tàctoren. De
'Groene Revolutie' wordt gepromoot
via owrheidsvoorlichting en reclames
van zaadbedrijvcn, en kunstmesl- en
best rijdingsm iddclen levera ne iers. Ook
stimuleren ontwikkelingslanden - on-
der druk van schuldenlasten - de groot-
schalige geïndustrialiseerde exportland-
bouw van bijvoorbeeld soja. palmolie,
suikerriet en tropisch fruit. ten koste
van eigen voedsellandbouw.
Dit alles geldt ook voor nieuwe EU-
lidstaten. Kleine boeren in Roemenii!
kunnen bijvoorbeeld niet meer leveren
aan hun eeuwenoude lokale markt van-
wege verscherpte. dure Europese hygi-
eneregcJs. Tevens wordt de duurzame
paarden kar na de toetreding langzaam
uit het verkeer verwijderd. om ruimte te
maken voor auto's. Het gevolg lal zijn
dat vele kleine boeren stoppen. en met
hen verdwijnt de kennis en een plat-
telandscultuur die in balans was met
lokale hulpbronnen.

ALTERNATIEF; REGIONALISERING
Uiteindelijk is \'olgens de milieu-
economie een duurzame voedsel- en
energievoorziening voor alle mondiale
bewoners alleen mogelijk als productie

en consumptie niet hoger zijn dan (de
aangroei van) de voorraad aan natuur-
lijke hulpbronnen. 7\u legt het Noorden
echter nog veel te veel beslag op de
hulpbronnen in het Zuiden. Jan Jut1èr-
mans van de Kleine Al1rde drukt dit uit
in de veel te grote mondiale voetafdruk
van het Westen; een gemiddelde r\e-
derlander verbruikt 2,5 maal meer dan
cr gemiddeld voor iedere wereldburger
aan\\'ezig is: een gemiddelde Ameri-

kaan meer dan 5 maal. Daarentegen
verbruikt een gemiddelde Afghaan 6
maal minder dan zijn rechtmatige aan-
deel. Niet lang meer want hij wordt nu
'ontwikkeld' door de eerste twee.
Om lOt een eerlijkere verdeling van
deze hulpbronnen te komen, zou pro-
ductie en consumptie zo dieht mogelijk
bij die hulpbronnen moeten liggen.
waarbij de bevolking ook democratisch
controle heeft O\'Cf die hulpbronnen.
Dan ontstaan (zo\'eelmogelijk) zelf-
voorzienende regio's uiteenlopend van
maximaal de EU tot een dorpsgemeen-
schap. Voordeel is dat zowel milieu-
vervuiling als -uitputting kan worden
voorkomen door sluitende kringlopen

van mineralen, grondstoffen en water.
Als de EU zou overgaan op 'regio-
nalisering' van voedsel- veevoer-, en
energie. voorkomt dat import \'an soja
en palmolie ten koste Vllnregenwouden
en voedsdzekerheid in ontwikkelings-
landen. En dus overbemesting hier en
bodemuitputting daar. Maar ook stopt
de dumping van Europese overschotten
graan, vlees en melk op markten in ont-
wik kelingslantlen.

Door deze regionalisering kunnen
tevens de transportstromen - die nu
mondiaal beslag leggen op 60 procent
van de olie en voor 25 procent aan hel
broeikaseffect bijdragen - potentieel
ver worden teruggedrongen.
Rcgionalisering staat (nog) niet op de
internationale politieke agenda. In-
tegendeel: cr wordt Illomenteel druk
onderhandelt over een \\'TO-akkoord
dat verdere albouw van landbouw. cn
Îndustride importtaricven voorstelt.
Juist deze tarieven zijn echter nodig om
een duurzame kostendck kende regio-
nale productie mogelijk te maken. die
niet hoeft te concurreren op de 'vrije
wereldmarkt'. Ondanks dat deze \\'TO-
onderhandelingen cruciaal zijn voor de
planeet. besteedt de media en landelijke
politiek er vrijwel geen aandacht aan.
\Vel komt het autarkische toekomst-
scenario uitgebreid aan de orde in het
rapport -Schone Lei' van het lnnol"arie-
netwerk (2006).

Voor de 'normale' Nederlandse burger
zou deze rcgionalisering uiteindelijk tot
een lagere luxe consumptie, en meer
lichamelijke- en handenarbeid binnen
kleinschalige regionale cconomieën
kunnen leiden. Daar krijgt hij dan een
duurzamcre wereld en wat minder
stress en zorgen over de toekomst voor
terug.

Guus Geurts is milieukundige en publicist,

www.guusgeurts.nl

Maken de Mongolen werkelijk stappen in de goede richting?
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ROZEMARIJN SCHAlKX

IKEAGENEUZEL

Ik •.••'antrouw m~nscn die iets willen doen voor hun mede-
mens. Hulpverleners, mensen diç ecn "luisterend oor' bieden
ofbarslcl1 van de goede adviezen. allemaal voor jouw best-
wil- \ioor mij hodl hel met. Ik ken teveel mensen mei een
JC7uscomple>;. (hcfluigd van hun eigen goedheid kunnen ll:
niet wachten om de \\crdd te redden. Helpen veronderstelt
per ddinitic nwchtsongdijkheid: do.: huJpbictlcr biedt iets dat
de ander niet heeft. Ilij komt iets doen. brengen of zeggen
daljij mei kunt. hcht of weet. De hulpbieder moel vervolgens
bedankt en bevestigd worden: dal hij zo allrdig is. zo betrok-
ken. 70 bijzonder. zo wijs. Wan! dal willen hulpbieders graag
horen. Nee dank je - bat mij maar in mijn sop gaarkoken.
Nog erger is hel als hedrijwn voor je willen zmgcn,jc advies
\\ille11 geven, kortom je vriend \\illen 7ijn. Een ge\'oel van
onbehagen bekroop me onlangs toen ik Je nieuwste lkea
reclame hoorde. Een sympathieke vriem.1innens1cm stelde
mij de vraag: "Wanneer ben jij opgehouden met naar jezelf te
luisteren'!"

'WANNEER BEN JIJ OPGEHOUDEN MET
NAAR JEZELFTE LUISTEREN?'

Dat zette me aan het tIenken. Inderdaad luister ik niet 70
vaak naar me7e1f. Ik kan namelijk nogal grotïn Je mond
zijn en daar moel je maar nel zin in hebben. De belangrijkste
reden waarom ik niet luister is dat het niet duidelijk is wat
mijn 'innerlijke slem' wil. Het ene moment wil hij e":lllak
drop. het and..:re moment wil hij 5 kilo afvallen. Dali wil hij
graag iels \oor hel milieu doen. dan 'vliegt hij het liefst de
hele wereld over. [kea gaat er vanuit datjl: innl:rlijkc stem

consistent is. Op 1\"l1'11'.dcsiKn}'UI/I'(}\ndili.'.n/ staan testjes l:ll
vragenlijsten om te kijken of je wel na,lr je7elf luistert. Bo-
vendien gecft Ih~a tips: 'Kies voor jezeW. 'Leg de lat minder
hoog' en 'Ikwaardc rust inje huis'. \Vaarorn voert Ikea de7c
campagne? Omdat wc volgens [kea teveel naar anderen luis.
teren: "Een ding is În il:der gcvalleker: teveel naar anderen
luisteren. maakt niel gelukkig. Het wordt tijd om ons leven
weer zc1fin de hand te nemen. En dal begint thuis. \Vant als
cr één plek is waar je jezelfwilt kunnen 7ijn. dan is het in je
eigen huis. (...) Ikea wil iedereen kritisch laten nadcnken over
de keuzes dIe ze maken. Op het gl:bied van woninginrichting.
maar ook daarbuiten."

De hoeksteen van Je meubdboulev,lTJ die zich opwerpt als
heiland en psycholoog, lkea wordt daarbij ondersteund door
de ollvermijddijke profdr. Roos Vonk (hl:kend van P.nd/(}-
/oKÎe .lfaga=itle) di~ hiermee het imago van de \TOUW in d~
wctenseh<tp een even grote dienst hewijst als Rita Verdonk
het imago van tic VTOtI\\'in tie politiek. Vonk presteert hel
om de sociale psychologie. toch al geen hoogd ieger ondl:r de
academische ~tromingen.te versÎmpelen tol het ni\Cau van
~en vierjarige vlak voor zijn middagdutje. Vonk raadt ons
vanuit haar onmctl:lijke expertise aan om keuze~ te maken
die bij ons passen. Voor Vonk is dal kennelijk jezelherko-
pen aan de Zweedse gehaktball~ngiganL Je moel cr maar op
koml:n,
Ikt'a wil niltul1Tlijk niet dat wij kritisch nadenken o\'t:r de
keu7es di~ we maken. Slei j~ V(l(lTdat wij na rijp ht'raad ml:t
ons eigenste ik hl:sluiten om voortaan ons huis in te riehlen
met kringloopspullen. Ikea wil gewoon meubels \'CTkopen,
Daar heb ik g~en enkel probleem ll1~e. :'I-,Iaarzeg dat dan.
Doe niet alsnfje mijn wijze vriend bent dIe mij beha Iw een
bmlk oppervlakkig psyeho-gelleu7el mag wrkopell.
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RAAD VAN STATE STELTHUMANISTISCHE OMROEP IN HET ONGELIJK

Meten met vele maten

Het was een lange lijdensweg langs

commissarissen, advocaten, deskundigen,

voorzlenmgen- en bodemrechters, die

uiteindelijk doodliep op een vernietigend

oordeel van de Raad van State. Wat ging

er mis in de strijd om de zendtijd van de

humanisten?

Tussen 2005 en 2007 verliest de Humanistische Omroep ecn
belangrijk deel van zijn zendtijd. De radiozendtijd loopt terug
van 160 via 130 naar 74 uur. de tclcvisiczcndtijd van 40 via
32 naar 25 uur per jaar. Deze aderlatingen zijn een gc\'Olg
van hel nieuwe stelsel dat het Commissariaat in hd voorjaar
van 2004 ÎntrOlluceerdc. Van begin af aan, lang voor men
de gevolgen voor de eigen omroep kon ovcrJ:icn. hebben de
humanisten zich tegen de nieuwe beleidslijn verzet. Men
adviseerde hel Commissarillflt om mei stelselwijzigingen te
wachten tot er meer duidelijkheid zou bestaan over de plan-
nen van de regering voor de gehele publieke omroep. En in

men in een motie-Bakker (D'66) van 24 november 2003,
ondersteund dom PvdA, VVD en CDA, die later eehter weer
werd ingetrokken. liet Commissariaat zeUe zijn eigen plan-
nen door, omdat het vond dat de zendtijd verdeling uit 2000
niet langer op een juiste manier de verhoudingen tussen de
geestelijke hoofdstromingen weerspiegelde. Wat er niet meer
klopte en waar dat uil bleek, zei het Commissariaat niet. Ook
koos men er niet voor om het stelsel ongewijzigd te houden
en afte wachten welke "'iijzigingen de aanvragers in de om-
vang van hun respectievelijke achterbannen zouden aantonen.
Nee, het Commissariaat kwam met een eigen

'RECHTBANK DOORZAG DE PROBLEMATIEK BETERDAN DE RAAD VAN STATE'

plaats van de malle santenkraam van genootschappen, vaste
en losse voeten, representatieve instellingen, achterbannen
en adhesiebetuigingen op te tuigen, werd bepleit om elk van
de zeven stromingen evenveel zendtijd (voor tv 50 uur per
jaar) te geven. Dit idee van ('qual acccss, werd overgeno-

Ide HUMANIST1012007

korset, dat gemeen knelde, omdat de ondergrens van de
zendtijd op arbitraire gronden ('vindbaarheid' en 'herken-
hllllr/icilf) werd opgetild, terwijl de bovengrens de zelfde
bleef. Toen de nieuwe zendtijdindeling op de rand van 2004
bekend werd, was niet direct duidelijk welke verbeteringen



TEKSTJAN HAAS BROEK

fOTO'S HUMANISTISCHE OMROEP

in omroepland

STRIJDOM DE ZENDTIJD

30.03.'04 Bekendmaking nieuwe beleidslijn

In een beleidslijn geeft het Commissariaat van de

Media aan welk beleid het \loor de periode 2005

- 2010 zal volgen t.a.v. het aanvragen, toewijzen en

verdelen \lan zendtijd aan kerkgenootschappen en

genootschappen op geestelijke grondslag ex art. 39f

Mediawet. Het gaat hier om de radio. en tv.zend-

tijd van de omroepen die - afgezien van de grote

omroepverenigngen als EO, NCRVen KRO - de zeven

grote geestelijke hoofdstromingen vertegenwoordi-

gen: humanisme, islam, protestantisme, katholicis-

me, jodendom, boeddhisme en hindoe isme. Voor de
tele\lisie \lan de 39f-omroepen is er per jaar in totaal

350 uur beschikbaar. Er komen drie nieuwe klassen:

A \loor stromingen met ten minste twee miljoen

aanhangers.

B \loor stromingen met 500.000 tot twee miljoen

aanhangers.

C \loor stromingen met minder dan 500.000 aan-
hangers,

30,09.'04 Indiening aanvragen
Tot deze datum kunnen de 39f-omroepen, waaronder

de Humanistische Omroep, hun zendtijdaan\lragen bij

het Commissariaat indienen.

28.12.'04 Besluit over zendtijdaanvragen
Het Commissariaat maakt bekend dat de protestan-

ten en katholieken in klasse A komen,

de moslims in klasse B en de overigen, waaronder de

humanisten, in klasse C.
Zie verder tabellen over de verdeling van de tv-zend.

tijd.

08,02.'05 Humanisten maken bezwaar tegen zendtijdtoewij-

zingsbesluit van Commissariaat

d.d. 28,12.'04 vanwege het verlies van zendtijd als ge-

volg van indeling in de nieuwe klasse C.

L

26,04.'05 Reactie Commissariaat

Het Commissariaat noemt de bezwaren van de Huma.

nistische Omroep ongegrond en handhaaft daarom

zijn indelingsbesluit van 28.12, '04.

17,06.'05 Oe Humanistische Omroep vraagt de rechtbank Am-

sterdam om een voorlopige voorziening op het be-

sluit van het Commissariaat van 26.04.'05.

19,08.'05 Oe gevraagde voorziening van de Humanistische Om-

roep wordt door de rechtbank afgewezen.

01.09.'05 Nieuwe zendtijdindeling voor 39f-omroepen gaat in.

De humanisten zakken in tv-zendtijd van 40 naar 32

uur, verder aflopend tot 25 uur per jaar in 2007.

03.02.06 Zitting rechtbank Amsterdam (in bodemprocedure).

05.07'06 Uitspraak rechtbank Amsterdam

De rechtbank verklaart het beroep van de Humanis-

tische Omroep tegen de beslissing op bezwaar van
het CommiSS(lriaat d.d. 26.04'05 gegrond, vernietigt
het besluit tot zendtijdtoewijzing van 28, 12.'04 en be-

paalt dat het Commissariaat een nieuwe beslissing op

bezwaar neemt.

16.08.'06 Humanistische Omroep en Commissariaat gaan in ho-

ger beroep.

15.09.'06 De Humanistische Omroep maakt de gronden van ho-
ger beroep kenbaar aan de Raad van State.

14.11.'06 Zitting Raad van State

1001.'07 Uitspraak Raad van State
De Raad van State verklaart het hoger beroep van het

Commissariaat tegen de uitspraak van de rechtbank

van 05.07.'06 gegrond en het beroep van de Humanis-
tische Omroep tegen het besluit van het Commissari-

aat d.d. 26.04.'05 ongegrond. Het zendtijdindelings-

besluit van 28.12.'04 blijft in stand.
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cr in de afspiegeling van de geestelijke hoofdstromingen tot
stand gebracht waren. De katholieken. die volgens recent
onderzoek terrein verloren, kregen er uren bij. De 50.000
boeddhisten \verden in korte tijd opgetrokken van 10 naar 25
uur. De 50.000 joden en de 120.000 hindoö kregen evenveel
zendtijd. elk een derde van de (ingeperkte) zendlÎjd die aan
meer dan tweeënhalf miljoen protestalllen werd toegewezen.
Bij de moslims werden twee omroepen toegelaten, terwijl er
in de eigen regels slecht plaats was voor één. En het huma-
nisme. lenslolle, verloor dus de helft van zijn radiozendtijd en
eenderde van zijn tv-uren.
Je gunt vijfvan de zeven door het Commissariaat erkende
geestelijke stromingen hun gearrangeerde promoties. maar
een betere afspiegeling ...'!

AFFINITEIT METEN
Volgens de richtlijnen van het Commissariaat. afgeleid uit
ver.;ehillende uitspraken van de Raad van State, worden tol
de achterban van de geestelijke hoofd stromingen gerekend,
"diegenen waarvan vast staat dal zij daOlill'erkelijke ajjinitár
hebben met het godsdienstige of geestelijke gedachtegoed
van de stroming.' Op verschillende manieren hebben de
hum<misten die affiniteit proberen te achterhalen door gere-
puteerde bureau\ (Intomart. Motivaction. Venvcy-Jonker
Instituut) onderzoek te lalen docn naar alliniteit met humanis-
tische kemwaardcn en centrale heginselen en naar het daad-
werkelijk gebruik van humanistische voorLieningen en dien-
sten. De andere zes stromingen lielen dat na. Zij verwezen in
het beste geval naar hun ledenadministraties of naar de landen
van herkomst van hun aanhangers. Daarom concludeerde de
Amsterdamse rechtbank dat cr door hel Commissariaat - bij
de vaststelling van de omvang van de achterbannen - ver-
schillende criteria werden gehanteerd, die niet de meting van
daadwerkelijke atliniteit tut uitgangspunt hadden. Daardoor
had het Commissariaat. aldus de rechtbank. zicb bezondigd
aan een ollKt'oorloofde Ol/gelijke behandeling van de hoofd-
stromingen. De Raad van State was het eens met de rechtbank

I " 111
tot 01/09/'05 vanaf 01109/'05 vanaf 01/091'07

protest(lntisme 130 37,0% 118 33,3% 104 28,6%

katholicisme 86 24,5% 89 25,'% 94 25.8%

islam 52 14.8% 61 17,2% 65 17.9%

humanisme 40 11,4% " 9,0% 25 6,9%

hindoeisme 20 5,7% 22 6,2% 25 6,9%

boeddhisme 13 3.7% 17 4,8% 25 6,9%

jodendom 10 2,9% 15 4,2% 25 6,9%

tot(lal 351 100% 354 99.8% 363 99,9%

toelichting

kolom I Situatie tussen 19."00 en 1.9.'05 (vorige indelin9)
kolom 11 Situatie vanaf 1.9.'05 tot 1.9."07 (nieuwe sleisei,

overgangsperiode)

kolom 111 Situatievanal 1.9."07to\ 1,9,"'O{nieuwestelsel, definitief)
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dat er verschillende criteria waren gehanteerd, maar sloot zich
daarentegen aan bij de zienswijze van het Commissariaat dat
het acceptabel is dal de achterbannen van de hoofdstromingen
op verschillende wijze werden vastgesteld.
Iloe viel het Ie rijmen dat twee rechtscolleges. t.a.v. de meest
fundamcntele kwestie, tot diametraal tegenovergestelde uit-
spraken kwamen? Waarom liet de Raad van State het Com-
missariaat een zoveel ruimere beoordelingsvrijheid dan de
rechtbank? Waarom vond dc Raad van State dat het hanteren
van verschillende uitganspuntcn voldnende was gemotiveerd
en vond de reehtbank die motivering juist onvoldoende'?
\Vaarom was voor de rechlbank meten mei twee maten. wat
voor de Raad van State rekening houden met bijzondere
omstandigheden was. Is de beroemde doctrine uit het advies
(over de criteria voor steunverlening aan genootschappen)
van de Commissie Hirseb Ballin uit 1988 tot een dode letter
geworden? "{'staal cr geen gtvndll'euelijke basis meer \'oo}"
de wrplichTing die op de on'rheid (en dl/s ook op her Com-
missariaat, jh) rl/sI om kerkgenoohchappen en genoorschllf'-
pen op geeSTelijke gronddag gelijk Ie hehandelen? GeldT nieT
langer dal de ol'crheid hij hel nemen I'on bölissingen al/cen
eenler::ake diencnd en gc}"('chTnwniigd onder.\Theid mag ma-
ken op hosis \,{III redelijke en ohjecliere criteria?

ACHTERBAN METEN
Wie de processtukken goed bekijkt. ziet precies waar het
misgaat. Dal is waar de Raad van State op een onbegrijpe-
lijke manier meegaat in de foutieve voorstellingswijze (van
de raadsman) van het Commissariaat. die hct heginsel van de
daadwerkelijke atliniteit degradeert lot een soort alternmief
criterium dat alleen zou gelden voor minder hecht georgani-
seerde stromingen. Dat valt uit de lekst van de beleidslijn niet
op te maken. Vervolgens wordt het begrip directe achterhan
van ccn eigen duiding voorLien, waarvoor de beleidslijn
evenmin aanknopingspunten biedt. Toch baseert de Raad van
State juist op deze zienswijzen zijn conclusie dat de achter-
bannen van de hoofdstromingen op verschillende manieren
kunnen worden vastgesteld. r-.laar nogmaals. nergens in de
beleidslijn staat dat een genootschap met een directe achter-
ban van aangesloten leden niel meer hoeft aan te tonen dat
die leden over daadwerkelijke afliniteit met het gedachtegoed
van de stroming beschikken. Lidmaatschap op zichzelf geeft
daarvoor dan ook onvoldoende indicaties. Er valt in de be-
leidslijn uilsluitend te lezen dat representativiteit bij\'Oorheeld
kali blijken uit cijfermatige gegevens over de samenstelling
van de directe achterban. De begrippen genootschap, ach-
terban en stroming zijn door de Raad van State niet scherp
onderscheiden en dat was precies hel gevaar waarop de bu-
manisten al in bun aanvraag hadden gewezen.
In de aantekeningen, die ik na de zitting van de Raad van
State maakte. lees ik: "Ik had het gevoel dat de rechtbank
de problematiek beter doorzag dan de Raad van State.' Zou
verschil in vooronderzoek hier een rol gespeeld hebben'? Ik
vreesde daarnaast dat het de Raad van State onvoldoende dui-
delijk was ge\','Ofden dat het mogelijk is de humanisten in hun
claims te volgen, zonder dat dat lot omvef\-\erping van het
systeem hoeft te leiden of tot aantasting van de discretionaire
hevoegdheid van het Commissariaat. In een publieke omroep
waar jaarlijks meer dan 20.000 uur tclevisiezcndtijd omgaat,
ligt niemand wakker van de herschikking van een paar uur.



J /cl Jn:ig •..mi.'nt van ho.:tCommissariaat dat- \'an\\'.:g'" h•..t
go.:srolo.:nsysteo.:men Jo.:gdixeo.:rd.: ruimte niCf (1(/11 de Ulldel"

kal/ l1'()/dcn Toegekend \rat <,('rd('r (/(//1 de eell is toegekcnd
ho.:dld•..n:chtseolkges mogelijk noddoos schrik aan gejaagd.
Iiih •..rsum heen \\0.'1 voor heter \'ur •..n g.:staan,

AFSPIEGELING METEN

Van begin af aan was duiddijk dat h.:t Commissariaal •..en
veel h.:seh.:idener ide.: had over de 01Tl\ang van (10.' humanis-
tische stroming dan d•..humanisten lelt: Bij de voorafgaande
lendlijdtoewijzingen waren steeds ond •..rzoeken \an IntOInart
geael'O.:pteenLdie nu op I11dnodlllogisene gronden + di•..mc-
rig.:ns overtuigend \VL'crlcgdkonden word":ll - \\erd..:n afg..:-
wezen, Ook de b•..nadering waarbij dié personen als hum,mist
mogen \\ord<:l1g•..rehnd die zich st<:rkvoden aangesproken
door de c<:ntra[e zinge\ingsgedachl<: uit d.: beginsel\wklaring
van hl.t Humanistisch Verbond werd nu - anders dan in het
\erl..:den - nid mcer \\lL.tstoots g..:aeeepteerd. Er stond dit
keer meer op hd spel: een nieuw stds..:L heperkle ruimte •..n
de ambitie om ll..:afspiegding 11.:\wbeteren, En dus stelde het
Commissariaat Lieh tegenowr d<:humanisten (lle andere stro-
mingen werd niet op dC/e manier de maat g•..nomen) op het
standpUllI dat d•..daadwerkclijh' aninileit l11..:teen stroming
alleen hlijkt als iemand - nid geholpen door e.:n vraagstd-

'ANDERE STROMINGEN WERD NIET
OP DEZE MANIER DE MAAT GENOMEN'

ling - .:igener beweging /o.n stroming 110eml.Ik lleskull-
digen \'an d•..humanisten (o.a. hoogleraar psyell(llogie Jaap
Van 11L.•..rden) steluL'n d;l1je op die manier IIp een absoluut
onjuiste wijze gegl..'y.:nsover ue aanhang van het humanism.:
LOUgenereren. Daadwerkelijk.: al1'initelt met het humanisme
zou volgens de methodologen \'an de humanisten yeel beter
blijken uit bijvoorhedll een \'fije keuze van ouders voor hu-
manislisch vormingsollderwijs.
To.:n h.:c Commissariaat de talrijke door het humanisme he-
schikbaar gestdde g•..geyens niet aecep,.:erde. bestr.:ed het die
niet met eigen onderzoek (een mogelijkheid ILaar de b•..l..:ids-
lijn esplieiet in voorng), maar greep het t..:rugop g..:gewns
yan d..:rdcn (CBS. SCP) die nog datL'erden \'an vóór de yorige
l.:ndtijdlOcwijzÎng in 200() en die nooit y..:rgaard war•..n om
daadwcrkdijke atliniteit m..:tstromingen te adllt'rhalcn. De
Raad yan State yolgdc het COll1missariaatlll Lijn op\'atting
dat de beslaandc onderzo.:ken \'oldo.:nde basis hoden om, als
Commissariaat \'an het doen van eigt'llonderzoek afte kun-
n•..n /i •..n. Ook onderschreef de Raad van State met het Com-
missariaat de uilkomst \ all cen SCP-onderlllek uit 1999 dat
Ned<:rland niet meer dan IhO.OOO humanisteIl telt.

Uit programma's van de Humanistische Omroep: 'Van God los'{Hafid Bouazza), 'De vloer
op'(Mohammed en Margotl, "Profiel Hofland' (Cees Overgaauwen H.J,A. Hoflandl, 'Ik

wil nooit beroemd worden' (documentaire Mercedes Stalen hoef) en nogmaals 'De vloer

op' (sketch: "Minnares vermoord').
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VECHTEN OM HET MIDDENVELD
Ilumanisten en moslims vochten om hetzelfde - inmiddels
aanzienlijk gekrompen - middenveld. Als het beginsel van de
daadwerkelijke al1initeit op alle stromingen was toegepast,
waren de moslims in klasse C in plaats van klasse B inge-
deeld, Volgens het 'moskeecriterium' van de arabist flans
Jansen kunnen er in Nederland nooit meer dan 200.000 belij-
dende moslims zijn. omdat de vijfhonderd moskee~n in ons
land elk gemiddeld plaats bieden aan vierhonderd gelovigen.
Ook de socioloog en publicist Hennan Vuysje stelt dat nie-
mand weet hoeveel mensen van islamitische herkomst ernst
maken met hun geloof. Toch is dat waar het bij de bepaling
van de omvang van stromingen volgens het CommissarÎaat
om gaat.

Ik verdedig tot slot de stelling dat het door het Commis-
sariaat toegepaste systeem van zendtijdtoewijzing niet meer
werkt. Je kunt van stromingen niet meer objectiefvaststellen

'SYSTEEM VAN ZENDTIJDTOEWIJZING
WERKT NIET MEER'

hoc constituerend ze zijn voor een cultuur. Jc kunt religieuze
stromingen niet meer langs de meetlat leggen. Ook de reken-
doctrine dat één persoon nooit aan meer dan een stroming
kan worden toegerekend is achterhaald. Het afspiegelingsidee

heeft als bruikbaar beginsel voor zendtijdverdeling afgedaan.
Voor steeds minder mensen wordt het geestelijk leven vonn-
gegeven vanuit één enkele welomschreven en onveranderlijke
levensbeschouwing. Men shopt en mixt en naail- volgens de
SCP-studie Godsdienstige veranderingen in Nederland (2006)
- zijn eigen identiteil aan elkaar lol eel1ln'ensbeschouwelijk
parchwurk. Sinds men geestelijk granduilll, zijn mensen niet
meer toe te rekenen aan êen kerk of stroming, zelfs als ze
daar nog staan ingeschreven. De samenhang tussen begrippen
als stroming. belijden, genootschap, lidmaatschap, overtui-
ging en achterban, die de ankers vormen in het beleid van
het Commisariaal, is aan de werkelijkheid komen te ontval-
len. Daannee is dat beleid van zijn constituerende pijlers en
zijn daadkrachtige motivering beroofd. De vraag: 'bent u
humanist,jood. ofkatho1iek'!', levert in veel gevallen geen
gezaghebbend antwoord meer op. De wereld zit zo niet meer
in elkaar. Als ook gelijke zendtijd voor elke 39f-omroep poli-
tiek geen haalbare kaart is, moet de pluriforme dialoog tussen
de diverse levensbeschoU\velijke stromingen op een andere
manier worden geregeld, Draag in dat geval de publieke
omroep op om elke "'leek een spannend en actueel levensbe-
schouwelijk debat met publiek uit tc zenden, waar de vonken
van afspatten.

Jan Haasbroek 15 journalist. Hlï werkte o.a. voor De Groene, VPRO,HP

en Ars. Tussen 1997 en 2004 was hlï directeur van de Humanistische
Omroep. Op ?ij'n laatste werkdag diende hij voor het humanisme een

zendtJïdaanvraag in voor de periode 2005 - 2010.

(sketch: 'Minn(lres vermoord') 'De vloer op', Marget Ros en Stefan de W(llle,

Ide HUMANIST
14 12007



MOHAMMED BENZAKOUR

LOF DER VERVELING

Een land met een halfmiljoen suïcidale jongeren. een land
dat iedere week opgeschrikt wordt door blo<.::Jduordrenktc
gezinsdrama '5, terwijl in datzelfde land de TopVijf Boeken
gesierd wordt door 1. Sonja Bakker 2. SOllja Bakker 3. Kluun
4. Marlics Dekkers/Heken van ]{ooycn 5. Your van hel
Hek - zo'n land is hard toe aan ('en stoomcursus Verlichting
- da<lThebben \,'e de moslims niet \'oor nodig. r<.laardeze
Verlichting zal schromelijk falen, om de eenvoudige reden
dat omringd door een even fatalistisch als allesmcrhccrscmJ
calorie-en-lingcric\'olk zelfs Voltaire en Erasllllls ZIch spon-
taan zouden laten besnijden om vervolgens in een bcrggrot
Christus, Allah of Jawch aan te roepen.
Nur 1I0cli dil Gort kWII1 /lIIS r/;'II/;'n, waarschuwde Heidegger.
GelukkIg is er ieder jaar weer de Boekenweek. Zodat we
ons in de waan kunnen wentelen een kunstminnend volk
tI.'zijn met goede smaak. Het zeltgesehapen alibi hezittend
oude meesters in hun graf lastig te vallen. Dit jaar is de arme
Erasmus opnieuw de lul. Ongenaagd en gedreven door pure
armoe halen we zijn 'Lof der Zotheid' maar weer uit de kast
en poetsen het op. Opdat het legertje inkt morsende. in hun
eigen ego's verdrinkende grachtengorddsmurfcn opnieuw
van talkshow naar talkshow kan hollen met in hun bagage
wufte kletspraatjes. onmachtig nm zelfs maar de lucht hoven
Erasmw-,' hoofd in trilling te brengen.
\Vant wat is zotheid vandaag? 'J./at is ironie en cynisme'.'
De eindeloze stroom ANP-berichten, de duizelingwekkende
hoeveelheid tv-spelletjes, quizjes, shows, smlps. magazines
- het wekt de schijn dat er van alles gaande is. Dat alles in
beroering is. Dat alles leuk. grappig en interessant is. De
wereld als kermis, een hel van toeters en nikkerlichten, me-
gamolens en achtbanen die zwierig door de lucht zwaaien
- alles schatert. alles kakelt. alles sms't, alles, kortom,lijkt
geïn1ecteerd door de Pretdrukte.
\Iaar wat houdt deze Pretdrukte preeics lil? [s het een le-
venshouding? Is het de spelende mens'.' Is het verzet tegen
gev.'oonheid? Een diepere drang?
Neen. De conclusie lijkt paradoxaal maar is fèilloos raak: we
vervelen ons te pleiter.

Kort geleden promoveerde de Rotterdamse filosoof Awee
Prins. I1ij deed vijftien jaar over dit onderlOek. er kwam
geen eind aan. (De meest \erboden vraag op de Erasmus
Universiteit luidde: wanneer gaat Awee promo\'eren'!) Een
kloek bock. maar hel resultaat mag er zijn. De huidige wes-
terse mens leeft volgens Prins in een klein koninkrijkje. een
klein pretparkje. Hij heeft alles tot zijn beschikking, maar
wordt door niets meer geraakt. "Wc zijn voortdurend op zoek
naar plezier en denken dat de verveling dan wel verdwijnt.
r-,'laarer heersl geen inter-esse, dat WIl leggen: we zijn niet
meer werkelijk te midden \an de zijnden. We kunnen ons
niet meer concentreren en geen geduld meer opbrengen voor
de Dingen."

'WANT WAT IS ZOTHEID VANDAAG?

WAT IS IRONIE EN CYNISME"

Dele woorden klinken al erg genoeg, \laar erger wordt hel
wanneer we door die verveling - gecamoufleerd door rus-
telllle bedrijvigheid + stilletjes aan het vermogen verliezen
onderscheid te maken lUssen eeht en onecht, tussen kunst
en kitsch. tussen wat cr toe doet en wat cr niet toe doet. Dat
het politieke debat wekenlang in de greep is van de dubbele
nationaliteit, terwijl dat debat zou moeten gaan over de vraag
hoc het komt dat dit kabinet toestond en toestaat zich te laten
meesleuren in een van A tot Z gelogen apncalypse-oorlog, is
slechts een van de tekenen.
I~ofder Zotheid, het is een gOl,.'dbedoeld boekelt\veekthema.
alle lof daarvoor. r-.lallf \\at is zotheid nog temidden van
vermaak en lectuur die alleen nog maar als zot en dwaas is
Ie typeren'! Wat is satire als de kunsten zijn verworden lOt
satirc om de satire'.' Wat is de waarde van l,.'enPrijs als iets/ie-
mand wordt geprezen wat/die niet prijzcnswaardig is'.' Wat is
iron ie als de macht zei f ironisch is geworden'!
Lof der Verveling - dat had het thema moeten zijn.
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Wie bij Googll! '\erandaing' intikt. krijgt al met de eerste
twee verwijtingen een aardige indruk van de spal1\\ijdtc van
dat woord. Zo is er een gelijknamig t\'~programma van de
Evangelische Omroep, waarin mensen steevast iets ingrij-
pends is owrkomen. En er is een internetsite op het gebied
van management en adv ies. waar wraralcring juist een mid-
del is om een doel te bereiken. Teloorgang óf de gedurige
vlUl:ht naar voren. dat lijken in hel conservatieve discours
van nu de bijsmaken van wrandering.
Op een heel andere tijdschaal. bij\'tlOrbedd de gcolo-

gische. rs verandering echter niet mcer dan een gegeven.
\Vie l1I<larver genocg kon uitzoomen. zou zien hoc zonncn
ontvlammen. rivieren ontstaan. en kaak loze vissen aan land
gaan. Ook op de tijdschaal van Johan Goudsb!om (193~1.
emeritus hoogleraar aan dc Universiteit van Amsterdam, is
verandering een constante. Pullla rhei is zijn lij!\preuk: alles
verandert. tevens de titel V<lnhet \riendenboek voor hem.
liet is nog net een sociologische tijdschaal. waarin het lan-
getermijnperspel:t ier van Norbert Elias is te herkennen - de
bownbuurman die GoudsbloJll aan de vergetelheid onttrok.
Maar Goudsblom gaat verder. Ooit prommeerde hij cum lau-
de op de Europese idee~ngcschieden is Sihilism(' ('1/ ("111/11111".

ook al geen kleine greep. om vervolgens de \"lrurbeheersing
en Je tijd te bestuderen.
En in de loop der jaren is hij dan uitgezoomd tot iCls wat

maar heel weinig anderen doen: de studie der v•.ereld. en
mensheidsgeschiedenis. liet is een even grool aIs stoutmoe-
dig viIier. dal hij cchler mei precisie cn toch ook besclleiden-
heid hanteert. Maar mals Jacques de Kadt ooit over hem op-
merkte: '\1en mag hem veel vragen. omdat hij reeds getoond
heeft veel te kunnen gevcn:

VERANDERINGSZUCHT
De \'Taag is waarom mensen toch zo'n moeite hebben met
\erandering. uoudsblom ont\'angt in zijn boekenvolle werk-
vertrek. en schenkt de thee in die zijn \'TOll\\.zojuist heeft
binnengehracht. ":-.Jou.. :' aarlelt hij. Mag hij eerst iets eOT-
rigeren? Onlllllgs hield hij een lezing o\'er het onderwerp.

L!NTERVIEW -,

en achteraf spijt het hem dat hrj niet lets over de uitnodiging
heeft gezegd. Daarin werd gesteld dat de lucht tot verande-
ren nog nooit zo dominant was als in onze tijd. (ioudsblom.
zachte studeerkamerstem: "Ik betwijli.:l sterk of zoiets be-
sta<lt. BovendIen suggereert die 'zll(:ht' een genetisch gege-
ven. wat ik ook al betwijfel. Natuurlijk. mensen willen niet
een leven lang op één plek op de grond blijvcnliggen; ze zijn
geprngrammeerd om zieh te verplaatsen. ze hebben een ze-
kere zin om de dingen naar hun hand te zetten. 1\1aar ook de
veranderingen van tegenwoordig lijken mij de uitkomst van
blinde processen. niet van bewuste planning."
Om dat uit te leggen. heeft hij zijn groothoeklens al op-

geschroefd. "Als je de hele mensheidsgeschiedenis overzid.
dan komen er \'oortdurcllll impulsen van buiten die mensen
voor problemen stellen- klimaatveranderingen. een dier dat
er eerder nog niet was. l'\aarmate de ont wikkeling van de
mensheid \ordert. krijgen dIe problemen sleeds \aker l/II-
IrojJlJj!,t'I1<! oorwken: het zijn andere mensen die problemen
brengen." De \'uurbeheersing is daarvan het eerste \ OOT-
beeld_ Bepaalde groepen konden er hun voordeel mee doen.
maar werden tegelijkertijd een probleem \ OOTandere mensen
en dieren omdat ze sterker kwamen te staan.

"Wanneer mensen met iets niell\\s beginnen, en dat is
meestal iets wat hun meer macht geeft. dan hebben alle
(Inderen een probleem. In de vroegste menselijke geschiede-
nis waren er lT]imrkleine groepen die op grote al\tand van
elkaar leefden. rvlaar sinds de invoering van de landbouw en
de \'eeteelt is de mensheid met ongeveer het duizendvoudige
uitgebreid. :\u zie je langzamerhand een wercidsaJllen kving
ontstaan. Veranderingen vinden op een ongekendc schaal
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plaats. maar ook met ongekende sndheid. Ik denk dllt het die
complexiteit is waarvan wij ons nu bewust worden."

DRIE TRANSFORMATIES

In de ontwikkeling van de mensheid onderscheidt Gouds-
blom drie socillal-eeologische transfilrmaties. Geen revo-
luties maar evolutie. gestage verschuivingen in de manier
waarop mensen de natuur leerden beheersen. De vuurbe-
heersing is daarvan de eerste (250 duizend tot twee miljoen
jaar geleden). samen met de invoering van de landbouw- en
veeteelt (10 a 15 duizend jaar geleden) en de grootschal ige
industrialisering (zo'n tweehonderd jaar geleden). AI die
transformatÎes ontstonden 'toevallig'. Ze waren de uitkomst
van intensieve groei (kennis. complexiteit) en extensieve
groei (grotere productie, meer monden te voeden). Steeds
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weer was het de verandering zelf die nieuwe verandering
genereert, benadrukt Goudsblom.

Maar kan dat ook nietjuisl [Otbehoudzucht leiden'? "Tja.
dat kan. ~laar als de behoudzucht toeneemt, is dat nok weer
een verandering." Hij haalt een beroemd opstel \'an Kar!
fvlannheim aan, die liet zien dat het eonser\'atisme een re-
actie is op liberalisme en socialisme, dus niet iets van alle
tijden. "En verandering leidt ook niet altijd tot verandering.
hoor. Wel komt verandering altijd \'óórt uit verandering. Er is
dus nooit één oorzaak." Daarin schuilt ook de ambivalemie
van verandering - nergens treffender verwoord dan in hel
'Verlichtingsgezang' 179 uit hct christelijk liedboek: 'leder
,",,'Oelthier om verand'ring en betreurt ze dag aan dag. hun-
kert naar hetgeen hij zien zal. wenst terug '1geen hij eens
zag: Goudsblom: "Ja. die tweeledigheid benadert de wer-
kelijkheid beter dan louter verander- of behoudzucht:' Toch
verd ••••'een het lied uil de bunde!; een regel nis 'Wees tevreden
met uw lot! Zie. hoe alles hier verandert. en \'erlang alleen
naar God!' was niet te rijmen met het vooruitgangsoptimis-
me van die tijd. Heel anders dan nu. zouje zeggen.

Goudsblom. stellig: "Nou. ik denk dat veel mensen nog
steeds uitgaan van een \'ooruitgangsoptimisme. Ze klagen
wel \'oortdurend. ik behoor daar ook IOc, owr de bediening
van allerlei apparaten bijvoorbeeld. De afstandsbediening
van de videorecorder of de dvd. zó moeilijk. Toch is er nie-
mand die zegt: geef mij dan maar geen video. AI die veran-
dering. vernÎeuwing zit in onze manier van leven ingebak-
ken." Juist daarom, zegt hij. is het einde van alle verandering
nog veel moeilijker Ie accepteren. De dood. bedoelt hij. "liet
feit dat het individuele leven een keer ten einde loopt, zul je
toch moeten verdisconteren inje zelfbeeld:'

Hoe doet hij dal zelf? "Ach. er zijn dingen die ik vroeger
met plezier zou hebben ondernomen. maar die nu toch wel
ZWllarzijn. Het duidelijkste voorbeeld komt uit mijn auto-
biografische faseologie. het ouder worden. Toen ik nog stu-
deerde. haalde ik iedereen in op de fiets. Vervolgens is er een
lange periode geweest waarin ik met het peloton meefietsie.
En nu word ik aan één stuk door ingehaald."

SOCIALE EVOLUTIE

Centraal in Goudsbloms werk staat de 'faseologie' van de
menselijke ontwikkeling. althans die van West-Europa. De
dwingende manier dus waarop de vuurbeheersing. agrari-
sering - zoals hij het noemt - en industrialisering elkaar
opvolgden. "Dat is hoe hel tol nu toe is gegaan en ik kan mij
niet voorstellen dal het anders was gelopen." Hel scheert
langs sociaal-evolutionaire theorie~n van denkers als Au-



gu~le Comte. "erber! Spem:..:r..:n Karll\1aL\. di..:allen nllg
uitging..:n van de gro..:i naar ..:en 'laaIsIC ~tadium' - niet
toevallig ook het beste. En. oppert GoudsbiolTl. laten wc het
christendom niet vergelen. "'I/et \\'as de christelijke heilsker
die ('en einde maakte aan het cyclische tijdsh..:cld. gebaseerd
(lP de ol1\eranderlijke opeerl\'olging van de seilOenen. MeI
tI<.:eenmalige wederkomst van Je/us Christus ontstond het
idee dat de mensheid op "\'Cgis naar de voleinding."

Zo niet GlIudsblolll. Hij stript de heils\'erwaehting..:n
houdt d..:b..:sehrijv":lllk t..:rm ontwikkehng over. liet is de
ruggengraat van zijn oeune: alles verandert. en wel \'01-
gens een kenbare structuur. Zo schrijft hij in zijn bundel
aförismen en poëzie Re,I('IT('S: '''Ilcl idec dat cr \'ooruilgang
in kennis beslaai is achterhaald," Dat welcn wc dan ollk al
\\'eer: Zelfs de uitspraak dat zulk geloof \()orbij is. impli-
ceer! al dal m..:nsen weer een stapje \erder zijn. \laar op \Ieg
naar wat? Waar leidt zijn làseologie heen'!

"'Het kan hed goed zijn dal we ons nu in <.'envierde bse
be\ind<.'n. Alleen: hoc moel die heten'! Technologlsering.
inli,rmatisering'! Wc hebben nog ICweil11ga!~tand tOl de
huidige ontwikkeling. i\lissehien moeten de belangrijkste
veranderingen nog komen, lknk :.lande genteehnologie
- da:.lr is :.ll\<.'c1g:.lande, nwar Illet betrekkelijk weinig ge\Ol-
gen tot mi toe. En misschien. dat is ook altijd mogdijk. gaan
,\ejuist een lase 111van \'eel minder verandering. waarin we
de vwnleu,\ingen beter onder controle krijgen. AI klinkt dat
verschrikkelijk utopisch:'

BEVOLKINGSGROEI
Vast staal volgens hem dat het LO niet duur kan gaan. "'Kijk."
zegt hij. en beschrijft een gestaag klill11T1el1(klijn, "Er zijn
curves die voor de hde mensheidsg<.'schi.:denis gelden, zoals
de groei van de wereldbevolking. Daarvan is het ondenkbaar
dat de uitbreidlllg en de versnelling ervan doorgaan, Zoals
demografen hebben berekend zouj<.' dan een aardoppenlak
krijgen Jat louler bezel is door rechtop staande mensen die
niet meer kunnen omvallen:' Ook al is het einde van de gro":l
voorspdd. zegt hij. vrolijk word je cr niet van.

Opeens monter: "Ken je die pl:.lat van Leonard Cohen'.l
'I"I'/! SC/.!1/!he/i/fw/.!, hru/her. // is /III/n/{'/": Een schitterend
li<.'d.Ook al kunnen wij de toekomst natuurlijk niet kennen,
duidelijk is wel dat de afzonderlijke verand.:ring.:n in de
twintigste eClIw- bijna allemaal verbeleringen. vall vakan-
tietoeslag tot AOW - hun prijskaartje hebben gekr<.'gen:' Als
de gro.:i van genot en \'erk.:..:r zo doorgaat. stcvenen wc ~lfop
een eatustrofale 'rer/{'\'elillg': Goudsbloms samentrekking
vall vervding en teveel.

Gaat hij cr nu vanuit dal Alië precies delelfde ontwikke-
ling doorloopt als Europa'! In hoeverre is zijn faseologie e..:n

L!NTERVIEW""

model voor de wereld'! Goudsblom: "Wat China belreft zien
we \'ooralsl\og een enorme e.\t<.'nsieve groei. die ved op Je
onze lijkt. \Iaar daarmee houden de overe<.'llkomsten op. Een
Afrikaans land dat hoofdzakelijk van jagen cn \'crzamclen
bestaat. kan in ~~n klap in de industriële wereldsamenleving
worden opgenomen:'

In <.'entijd waarin steeds minder oog is voor het 'wor-
den' van \olken en v'ulturen en steeds meer voor het 'zijn'
ervan. is dat een bdangrijkc uitspraak. Want een 1~lseologie
zoals die van GoudsblOl11suggereert de superioriteit van
het westen: terwijl het ene deel der mensheid /log in het cnc
stadium verke<.'rt. is hel andere al vad.:r ontwikkeld. "Tja.
di.: hiërarchie is in zckere lin onvermijdelijk. alleen al door
de dominanlie van éen lineair tijJstc1sel. Toch moelen wc Je
faseo]oglc niet verwarro:n met welzijnsnagen. Eerder<.' !àsell
lijn niel sb:hter Jan lat<.'re,Imegended. wij verk<.'rcn(// in
een situati<.'waarin we met veel problemen slecht raad welen.
Onze ontwikkeling moeten we dus leker niet overdragen, Ik
pogingen daartoe zijn all<.'maal buitengewoon treurig. Denk
aan tie eskimo's. de indianen. de aboriginals. \Vat hebben die
van ons overgenomen? De drank."

DE MENSHEID
Toch is het eenvoudigweg niet meer mogelijk om de werdd
nog in aparte taartpunten te vcrdelen. Onbedoeld heeft zieh
één groot. interdepenJent gehed gevormd: de amroposfeer.
de mensheid. Als een \all de .leer weinig<.'ll. met onder an-
dcren de Amerikaanse historicus \Villiam MeNeill, bouwt
Goudsblol11 \'oort aan 'd<.'historisering van het wereldbeeld':
alles is d<.'uitkomst van Je geschiedenis. Een proj<.'ctmet
negcntiende-eeuwse allure. dwars tegen trends van speciali-
sering en fragmentcring in.

"Tja. ik geloof dat wie /0 denkt op den duur in het gelijk
wordt gesteld."lIij lacht: "Hel kán gewoon lIiet anders, het is
zó duidelijk. ~eelll nu de stcrrenh<.'1l1el.leder<.'en \\eet dat die
er op het noordelijk halfrond anders uit/i<.'t dan op het zuide-
lijk halfrond. Maar dat wil niet z<.'ggendat cr twee sterren-
hemels lijn. Die twee passen in elkaar. Zo is hel ook met de
mensheid: het is één gehel:L met éen gesehied<.'nis, We IllO":-
ten alleen nog de regels van h<.'tmondiale samenleven zien te
formuleren." Daarmee verwijst hij naar het 'waarheidsg..:bod'
van Socratcs. tie eloquente Jenker uit Athene die aan burgers
noeg (Cillud~bloll1geeft een imitatie): "'Ik heb gehoord dat
jij •.•.'eet hue het goede leven in elkaar .lil. \Vil je 1Jl<.'dat eens
uitleggen'!"' Er is volgens Goudsblom alle reden om mike
gesprekken op wereldschaal te herhalen. En. stelt hij voor,
\vaarom niet het internet als ago/'(l ing<.'riehtwaarop alle
mensen hun kennis en ervaringen kwijt kunn..:n'!

:"iet dat hij lid illusies maakt. Socrates zelfmo<.'st zijn
waarheidsgebod met zijn leven betalen. en onder de gepolari-
seerde verhoudingen van nu is veeleer sprake van een waar-
heidsvérbod. Cioudsb]om: "Overal groeit de belangstelling
voor het 'eigene'. terwijl het d..:nken in ond..:r1inge samen-
hangen steeds Illo..:ilijker wordl gema:.lkt. t••.laar dal \'Crandert
niels aan het feit dat wij menscn op deze aard<.'tot elkaar
veroordeeld zijn."
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'PASTOORS EN DOMINEES REKENEN ZICH RIJK MET IETSISTEN'

Geloof als hype
of het gel ijk TEKST AUGUST HANS DEN BOEF

ILLUSTRATIES CK. WILDE

van de stroman
Allerlei religieuze functionarissen, politici en zelfs wetenschappers verkondigen

de mondiale opleving van godsdienst. De statistieken laten anders zien, maar

dat kan de mythe niet weerhouden van voortzetting van de zegetocht. Tijd

voor August Hans den Boef om zich aan het schrijven van een actueel vervolg

op zijn boek 'Nederland Seculier!' (2003) te schrijven. Een voorpublicatie.

r waart een spook door Europa of nauwkeuriger. cr flitsen
oriiJhyp.es aoor ons v,"Cfclddccl:de explosieve verspreiding
'311 second '!fe, de desastreuze klimaatverandering en de
comehack van religie. Ik wil ingaan op de laatste hype omdat
ik iets afweet van hel onderwerp in kwestie.
De hype luidt als volgt: wie niet gelooft. is hopeloos ouder-
wels. Humanisten, agnostici, atheïsten, verdedigers van de
vcrlichtingsidca1cn, hel zijn alten wereldvreemde stakkers
die de bool hehben gemist. Die hoeven dan ook geen positie-
ve aandacht van de overheden, bijvoorbeeld in de vorm van
subsidie. Want omdat ze geen oog hebben voor de comeback
van het geloof, zijn ze maabchappelijk contraproductief. Met
het propageren van hun achterhaalde verlichtingsidealcn dra-
gen zij immers niet bij aan de sociale cohcsie en blokkeren
zij zelfs de integratie van allochtonen.
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In Amerika echter hecn mcn hier nog niets van gemerkt. De
coverstory van het weekblad Newsweek van 12 februari 2007
had als titel 'Good God! Why Europe is tuming churches
into gyms, pizzerias and bars.' Voor ons een vertrouwd ver-
schijnsel, kennelijk pas nu doorgedrongen tot de Amerikaanse
correspondenten, kerken die worden verkocht en vervolgens
hergebruikt als sportscholen, pizzeria's, cafés. concertruim-
ten, pakhuizen, appartementencomplexen, dan wel moskees.
In dat rijtje nocmt ,Vewsweek ook ons Amsterdamse Paradiso.
Datjongcrenccntrum trok al in 1968 in het voormalige kerk-
gebouw van dc Vrije Gemeente. Zeer oud nieuws dus.
Het bijzondere van het artikel is dan ook niet de conversie
van kerkgebouwen, maar de vanzelfsprekendheid waarmee
journalist William Underhill uitgaat van dit gegeven: 'Euro-
pean worship steadily declines'. De Europese correspondent



The Truth Has Died

signaleert zelfs een acht.::ruitgang van hd llloskeebezoek in
Engeland,
Dc/elfde invalshoek hante.::rt Th(' XCII' l'órk Times: het aan-
tal kden van religieuzc organisaties in dc Vercnigde Stalell
neemt a[ 11.:tdllghJad puhliceerde in oktober \origjaar ecn
serie artikelen van Diana B. Ilenriques ovcr religic in het
land van <lemge W. Bush. Dal was nÎ.:t mis. Had Frank Z:lP-
pll ooit kernachtig aangerad.:n 'Tax thefi/ek out of the chur-
ches!'. na,u hcm is niet geluisterd. eerder is het omgckeerde
gebeurd. Er bkken volgens de krant nog nooit 7OVCl'! eon-
greskden en senatoren uit hd rcligiolls rig/u te zijn geweest
en daarom kregen rcligiell/e organisaties ook meer (fiscak)
pri\'ileges dan ooit. Dat hebben de FUlIl1ding Fa/hers nooit
bedoeld. Ondanks hd lcdenv.:r1ies van k.:rkelijke tlrganisa-
ti.:s. Aldus Henriques.
Op 23 december \origjaar. de zaterdag voor Kerstmis.
publiceerde het Britse d:lgblad The (;uardiun de uitslag
van een poll die de krant samen mel hel bureau IC~I had
georganiseerd. Van de geënquêteerden hlcek ~Qprocent van
mening dat godsdienst schadelijk is voor de H'rhoudingen in
hel land en de wereld. Een kkine minderheid hield vol dat al
het goede van bo\'en blijft komell.

Overigens verklaart twel'derde van de Britten nielte be-
horen lOt een religieuze nrg:misatie. Dat had niemand \"Cr-
\\achl van h.:tland mel een premier die bijna nog ostcl1tatlc-
\'er christen is dan de onze.
()pvalklld is dat Thc GUl/rdion cyenmin als Thc :Veil' rork
Time, en Ncw,l.lt'cek rept oyer ielsislllc of andcre wIrmen \'an
'buitenkerkelijke parareligie'.

EEN 'BLIJDE BOODSCHAP'
Ook in Nederland blijft het aantal kdell van godsdIenstige
organisaties gestaag afnemen. I kt Sociaal Cultureel Plan-
bureau braehl daaro\er in oktober een llielsverhul1cnd rap-
port uil: (iod.l'dicll.Hixc \.CIWldcriIlXCII iu Nedcr/om/. ~'laar
in l.:genstelling lot Engeland en Amerika ziel men bier geen
reden lOt somberheid. Integendeel. Joep de Hart. een van de
onderlO.:kers. als privé-persoon toevallig gekwige. gaf een
montere visie op Radio l. Er gingen minder mensen naar de
kerk. maar er waren meer mensen religieus dan ooil! De/e
blijde hoodschap yalle De Ilart daarna nog eens kernachtig
S~1Il1envoor het AO-deeltje .\leer gc!m!1."minda kerk.
llat wrhaal is niet n ieu\\'. A Ijaren rekenen {lominees. pas-
loors en andere religieuze functionarissen die hun kerken
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Hermes in the Temple (e.K. Wilde & M. Wagner)

zien 1ccgstromcn, zich rijk met ietsisten en anderen die thuis
aan zelfkazende zingeving doen. Ik vergeleek die functio-
narissen vroeger wel mct de vakbondsbestuurders die hun
leden zagen weglopen, maar het feil dat daarvoor in de pla~lts
werknemers massaal een rechtsbijstandverzekering mlJllen
bcschou\','den als een ultiem bewijs voor het bestaansrecht
van de institutie vakbond.
Behalve religieuzc functionarissen verkondigen ook politici
al jaren dat godsdienst aan een mondiale opleving bezig is,
Uit partijen met een religieuze grondslag, maar merkwaar-
dig gcnoeg ook uit de PvdA. Job Cohcn bijvoorbeeld, maar
vooral Thijs Wöltgcns, de oude. wijze cn roomse man uit
Kerkrade.

'WRR-RAPPORT: ONDERZOEK VAN
SLAGERS IN EEN SAMENLEVING DIE STEEDS

VEGETARISCHER WORDT'

Wel nieuw is dat ook steeds meer wetenschappers de mythe
van de religieuze comehack verspreiden. Aanvankelijk ging
het om wetcnschappers uit de multicultisfecr die meest lil zelf
gelovig waren. Islamologen, ethici en godsdienstsociologen.
Peler van der Veer, Bas van Stokkotn. Gerrie ter Hllllr. l\laar
eind vorig jaar bleek dit paradigma behalve tot de gelederen
van het SCP ook doorgedrongen te zijn tot die van Weten-
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schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, gezien het rap-
port Gelol'en in het puhlieke domein. Verkenningen l'llfl een
dllbhele trllnsjiJrmatie.
\-lisschien vormt het volgcnde een verklaring. liet gehalte
VU, Tilburg en vooral Nijmegen onder de leden van de WRR
is tegcl1\-'.Oordighoger dan ooit en voor dit rapport zijn nog
eens extra collega's van de VU. Tilburg en vooral Nijmegen
aangetrokkcn. Veel CDA-wetenschappers bovcndien. aange-
\.uld met imams en andere beroepsreligieuzen. Tekenend is
dat de enkele werkelijk boeiende bijdragen (die vaak naar het
slot zijn verschoven) geschrcv'en zijn door omlerzoekers die
geen banden met confessionele universiteiten hebben. Ge.
foren in het puh/ieke domein doet dan ook sterk denken aan
een onderlOek van slagers naar de vleesconsumptie in een
samenleving die steeds maar vcgetarischer wordt.

DE STROMANTACTIEK
Desondanks staan tegenwoordig ook de kwaliteitskranten
vol met affirmatieve artikelen over de comeback van de
religie. Precies delcl fde praatjes als al jaren dominees en
pastoors. gelovige onderzoekers in de haule dre.H van de
wetenschapper over zdfkalende zingeving en nieuwe ritue-
len hielden. lees je nu opeens bij opinio" leaders als Michaël
Zeeman. Een domineeszoon. zou je denken. dus die laat
zich niet misleiden. \-1is, Zeeman heeft vanuit zijn Romeinse
positie een uitstekend 7icht op de richting waarheen de wind
van de Amsterdamse grachtengordel waait.
Geloof als hype: wie niet gelooft (in de comeback van reli-
gie), is provinciaal en hopeloos ouderwets. Kwaliteitsknm.



ten doen een intelligente \vetensehapper en publicist als de
atheïst Richard Dawkills arals een stoute schooljongen. De
aartscotlservatieve katholiek Joseph Ratzinger wordt opeens
geprezen als een wijze. geleerde Vader. Dezeltäe Ratzinger
die als waakhond van de paus met zijn geschriften tegen ge-
boortebeperking en abortus heelt bijgedragen aan een geno-
cide in de Derde Wereld. Die jaren geleden de Amerikaanse
katholu:ke functionarissen or het hart drukte (te beschuldI-
gingen van Jongensverkrachtingen uil de pas te houden.
Opvallend daarbij IShl.:!toontje. AI die ongelovigen. heIde-
nen. atheïsten. ja. <lldie vermaledijde verllchtingsfundamen-
talistcn hebben geen oog voor lIL:behoefte <lanzingeving bij
de bevolking. Net als het paarse establishment had geslapen
en het SUCl:esvan Pim Fortuyn (en het CDA) in ~oo~niet zag
aankomen. Bo\endien drijven ze door hun religiekritiek on-
schuldige moslims in de armen van Al Q'aida.
Deze redenering heel de stromantactit:k. Een geliellle argu-
mentatietactiek is het zei r construeren van Je tegenstander en
die constructie verm!gens genadeloos te altaqueren: de stro-
man. Die tactick slaagt pas goed als je subtiel te werk gaat
bij de constructie. Je selecteert dc relatiefzwakke punten van
je tegenstander. vergroot dil' wat uit cn cxtrapolecrt zc een
beetje. Daarmee suggereer je standpunten cn uitspraken die
de tegenstander nooit in die vorm hceft ingenomen.

'DEZELFDE RATZINGER DIE HEEFT

BIJGEDRAGEN AAN EEN GENOCIDE IN DE
DERDE WERELD'

Zo'n stroman is de ongelovige 'verlichtingsfundament<llist':
(l)Alllirc!ixiclis. Deze stroman stelt zijn leven in dienst
van het bestrijden van religie. in zijn ogen de bron \.<lnalle
kwaad. Want gehaseerd op gevaarlijk..: en schadelijke teksten
let godsdienst de gelO\'ige kudde aan tot onderdrukking van
andersdenkenden, zo niet tot doodslag en moord.
(~) Flllldul//clllalisl. Zijn opvattingen wrkondigt hij op zo'n
radicale. niets en nicmand ontziend..: manier dal hij lel reen
gelovige blijkt. inderdaad een 'wrliehtillgsfulldamentalist".
(3) Blind. Hij wil maar niet wil ...ien dat christendom en islam
een explosieve groei doormaken in de Denk Wereld. dat de
migmntenkerken zich m een groeiende belangstelling ver-
heugen en dat de mens nu eenrnaal hunkert naar zingeving.
(4) Sc/wdelijk. Ik seculiere opvattingen van de verllch-
tillgsfulldamentalist zijn niet alleen achterhaald - scheiding
tussen kerk en staat is onmogelijk. het geloof moet kunnen
gedijen in de publieke ruimte - maar ook schadelijk. Door
de secularisering van ons land is de be\olking1etlerlijk van
God losgeraakt. terwijl religieuze organisaties tot op de hui.
dige dag juist voor de broodnodige soóale cohesie mrgen en
hun leden vall hufterigh<:id en misdaad alllOudell.
(5) Re/our. N..:d.:rllll1dten slotte blijkt met zijn seClLliere\\l't-
geving voor abortus. homohuwelijk en euthanasie een ouder-
wets eiland in een wereld waarin de aanhang voor religieuze
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waarden & normen juist spectaculair groeit. (Gelukkig, IOU

je zeggen. trekt ons land met Balkcnende IV eindelijk inter-
nationaal wal bij. Terugdringell v<lnabortus en euthanasie,
homofobe ambtenaren toestaan om een huwelijksvoltrekking
te \\eigeren. stimuleren van het traditionele gezin met moe-
der thUISen met de kerken een centrale functie in de sociale
cohesie.)

STROMAN ONTMASKERD
Puntsgewijs zal ik de stromanlactiek proberen te \\-eerleggen
(I) Amireligiells. Religie is. behalve \'Oor gelmigen. een
maatschappelijk verschijnsel als vele anderc. Sport bij\()(lr-
beeld. Daarom ISreligie op zich nooit 'achtcrlijk' te no,,;men
of 'modern'. Als alle maatsehappel ijkc verseh ijnselen wordt
religie bepaald door de omstandigheden van het moment. [),,;
relatieve moderniteit van i\-Iohammeds soera's ontaardde in
de loop der eeuwen lot e,,;ngevaarlijke, aartsr,,;a,,;tiOllaire vi-
sie op de rol van de vrouw. Een positicfversehijnsel als soei-
ale cohesie via een religieuze gemeenschap kan omslaan in
een letterlijk dodelijke sociale controle. Reactionaire. rdllr-
matllrische interpretaties van de bijbel kunnen echter weer
e\olueren tol een liberale en tolerante Ie\.ensheschollwing.
waarin gelo\.igenjuist nict aan andersdenkenden willen op-
leggen hoc te leven.
Onhegrijpelijk wellicht \(lor een gellwige, maar seculieren
intercsseren zich niet voor wat medeburgers in kerk en wo-
ning doen of laten, mits binnen de regels en wellen. Voor
s,,;euli,,;renmaakt het dus niets uit of 100 procent dan wel I
procent van de bevolking e,,;ngodsdienst aanhangt. of dat
hun land twintig dan wel twe,,; religies kent. Als de scheiding
\'an kerk en slaat maar wordt geëerbiedigd, :-.Jatuurlijk mogen
kerken lobbyen. net als filmproducenten en afvah'erwerkers.
Wat kerken echter niet mogen claimen is dat hun standpunten
in ethische en morele kwesties. nel als dat van filmproducen-
ten in filmkwesties en afvalverwerkers in al\alkwesties. su-
perieur zijn aan die van anderen en derhalve onyerkort door
de politiek moeten worden o\'ergenomell.
Een groot misverstand is dan ook dat wie religie wil beper-
ken tot hclilomein van gebedsruimte en woning. eigenlijk
elke \OTm van godsdienst met wortel en tak wil uitroeien als
een gevaarlijke volksziekte. Dat is een negentiellde-eeu\\se.
misschien zelfs achttiende-eeuwse notie. En destijds overi-
gens terecht. want religie was toen nu eenmaal een tamelijk
negatief maatschappelijk verschijnsel. Ondemocratische
vorsten en adel. uitbuitende ondernemers, hun praktijken
\\erden gelegitimeerd door de dominante religie. Net als
kolonialism,,; en zeker de radstische component daarvan, tot
,,;nmet sla\'ernij. De autochtone bewoners van de kololl1ën
moesten zich bekeren tot het christendom. Beter VOOTde
openbare orde, de handel en hun ziel.
De Nederlandse ll\erheid reduceerde lot halverwege de ne-
gentiende eeuw niet alleen anders gelovigen tot tweederangs-
burgers. maar ook ongelovigen en religiecritici tot nonperso-
llen. Zij werden vervolgd en gevangen gezet.
In alk islamitische landen is religie in wisselende mate
nog steeds synoniem lJlet maatschappelijke onderdrukking.
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Que Valor!

Daarentegen heeft in democratische christelijke landen een
proces plaatsgehad waarin gelovigen ook zelf een scheiding
lussen kerk en staat verkozen. Zij wilden zich niet meer met
de staat bemoeien, anders dan via democratische, politieke
partijen. Zij wilden de spirituele kracht van hun godsdienst
niet meer laten corrumperen door de overheid, niet meer
door d\vang. Zij wilden geen geloreeerde machtspositie meer
tegcnover andersdenkenden.
Dil zijn de seculiere gelovigen. Zij erkennen hun minder-
heidspositie als gelovigen binnen een ongelovige samen-
leving waarin ze de religiemark met veel anderen moeten
delen. Deze positie nemen ook veel 'ietsisten', humanisten en
anderen in.

'DE ONGELOVIGE

VERUCHTINGSFUNDAMENTAUST ALS
ZELFBEDACHTE VIJAND'

Waarom zou je in vredesnaam deze groepen bestrijden? Ze
kunnen juist fungeren als bondgenoot tegen fundamentalis-
ten, orthodoxen en integristen die de hedendaagse scheiding
tussen kerk en staat blijven afwijzen. waarbij de staat zich
niet bemoeit met wat gelovigen doen, maar blindelings hun
directieven volgl als het om zedelijke en ethische kwesties
gaat.
Die fundamentalisten. orthodoxen en integristen moeten dan
ook te vuur en te zwaard bestreden worden. Maar niet op de
negcntiende-eeuwse manier, omd:!1zc 'het volk dom houden
opdat vorst en ondernemer het arm kunnen houden'. Ecnen-
twintigste-eeu"'is: omdat ze aan anderen hun regels en wellen
willen opleggen en daardoor ondemocratisch. zelfs anti-de-
mocratisch opereren. Omdat ze in laatste instantie menen
boven de wet te staan.

(2) Fundame/ltalist. Een kritische. sceptische houding kun
je niet opleggen aan anderen. De film ,\fonty ['ytho/l'.\' Life
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of lJriUlI (1979) geeft daarvan een grappig staaltje. De mes-
sias Brian die geen messias wil zijn spreekt de verzamelde
menigte toe: 'You\:e gat to think liJf yourselves! You're all
individuals!' De kudde echoot de oproep na. Eén man echter
zegt 'rm not!' Hij ziet er nogal sceptisch uit.
Een nieuwe religie? Seculieren beschikken in tegenstelling tot
gelovigen niet over heilige teksten \Vaamee elke argumen-
tatie kan worden gesmoord. Natuurlijk zien zij voorgangers
in de Verlichting. maar zij beschouwen Les Lumièl\'s. Die
AI~fklänl/lg, The Enlighlenmenl. slechts als een continu debat.
liet gaat daarbij niet alleen om degenen die seculieren nu als
voorlopers hesehouwen. Want hun opvattingen scherpten die
voorlopers in wissehverking met opponemen die even inte-
ressant zijn. Jonathan Swift had problemen met de ideeën van
Locke. Maar juist daardoor konden later denkers als Voltaire
weer hun pen slijpen. En zonder Edmund Burke's conserva-
tieve. maar scherpzinnige kritiek op de idealen van de Fmnsc
revolutie was Thomas Paine's Tlu: Righfs ufJfan niet zo
briljant geworden en had de Schotse dichter Roben Bums de
reactie van Paine niet samengevat in zijn ontroerende gedicht
'A Man's a Man lor A' That'. Bovendien waren veel van deze
'debaters', Swill. Lockc. Voltaire en Hume bijvoorbeeld, ge-
lovig. De grote bioloog Carl von Linné zelfs hevig: volgens
hem was alles door Gods voo,Lienigheid voorbestemd.

(3) Blind. Het is waar dat christendom en islam een explo-
sie\'e groei doormaken in de Derde Wereld. Maar de hele
hevolking maakt daar een explosieve groei door. Toch blijft
in veel Derde \Vereldlanden anticonceptie. laat slaan abortus,
volgens priesters. rabbi's. pandits. imams en dominees uit
den hoze. Zelfs als hescherming tegen AIDS en andere vene-
rische ziekten.
Traditionele gelovigen produceren relatief de meeste kinde-
ren. want zij zijn meestal lager opgeleid. Een en ander heeft
dus weinig te maken met de mondiale rem op het wereldwij-
de secularisatieproces. maar is puur een kwestie van demo-
grafie. Op kleinere schaal zie je dat bijvoorbeeld ln Kosovo
en Palestina. Kosovo kende vanouds een overgrote meerder-
heid van Serviërs. maar door de hogere kinclertallen bij de
lager opgeleide islamitische Albanese minderheid groeide



dic na ecn aanlal decennia uit tOl de huidige fikse mcerder-
hcid. Ooit ware/} christcncn substantieel aanwezig - de grote
Edward Said - in de Palestijnse beweging. lIun huidige mllr-
ginalisering is nauwelijks het resultaat va/} politieke ofn:ligi-
euze strijd. maar Vllnhel teit dllt isillmitisehe Palestijnen veel
en veelmcer kinderen krijgen. Dal laatste geldlook voor de
ultra-orthodoxe 'joodse Talibaan'. die sICe\ls meer buurten
in de Israëhsche steden overneemt en navenalllllan politieke
invloed \vÎnt. :-.Iatabene in een land Wllarvan de heHi van de
bevolking zich 'niet religieus' noemt.
George Hush' rchorn chrisrialJ.I" in Amcrika produceren
eveneens meer kinderen dan hel landelijk gemiddelde. En dat
geldt in ons land voor evangelische en reformatorische ehris-
lenen. voor bewegingen als de pinkstergemeente en voor
migmntenkerken.
Overigens. hel feit dat migrantenkerken op dit moment een
functie blijken te vervullen bij de inburgcring bekkent nog
niet dal zij het idcale instrument daarvoor lijn. laat staan dal
andere instrumenten niet meer nwgèn worden benut.

'DE TRADITIONELE KERKGENOOTSCHAPPEN

VERTEGENWOORDIGEN EEN KWIJNENDE
MINDERHEID'

(4) Schadelijk. Waarom wil een Ncdcrllllldse seculier religie
bt.'pt.'rkelltot hel domein vall \nllling en gebcdsruimte? In de
negenliend..: eeuw viel d..:pubheke ruimte grotcndeels samen
met die \"llllde dominallle religie. Hel ontslaan \'an katho-
lieke ell gereformeerde lUilen maaktc dat lUwst de klokken
van de ~ederlands Hervormd..: Kerk ook katholieke en rclor-
matorischc aan het gebeier bijdroegen. Waarom I'ouden cr
niet ook Illoskeeën mogen meedoen aan zo'n oproep om lot
gebed en samenkomst van gelovigen'!
I lel antwoord ISsimpel. Vergeleken met het midden \"llnde
negentiende eeuw kent Ned..:r1and tegenwoonlig een Leer
gedetailleerd en heterogeen religieus landschap. waarin dan
de helft van de omgeving van een kerktoren of minaret in het
geheel ni..:ts met georganiseerde religie Ie schaften heeft.
En die andere. kleine helft? Al die kerkjes. al die denomina~
tIes: regionaal. nationaal. dogmatisch'? De ene moskee roept
\Ie 'oftïciëk' Turkse :-.Jederlanders van de Dyanet op. de an-
dere slechts die \'an r-.1illiGör(j~. Weer een andere richt Lieh
tot lkroerse M:nokkanen. lIonderd meter vcrder louter tot
Manlkkaanse Nederlanders die Arabisch spreken. Elders wil
een moskee eigenlijk alleen Surinaamse hindoestanen Haar
binnen halen. En vcrgeet ook niel de moslims uit Somalië.
India. Pakistan. Indonesië en .\laleisië die hier hun eigen ge-
bedsruimte hebben.
"loeten al deLe zcer divcrse moslimdenominaties zich met
een bandopname in het klokgeb..:ier mengen umdall'e mnder
de/c kakolonische rechten zouden radicaliseren'?
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(5) Retour. Nederland een oudef\\ets seculier eiland in een
reiigicuLe \\ereld'?
Nederlandse juridische praktijken van abortus. euthanasie
en lwmohuwelijk krijgen steeds meer navolging. België.
Canada. frankrijk. Spanje en Zuid-Afrika hebben het ho-
mollUwelijk ingevoerd en in de Veremgde Stalen en Italië is
h..:top de agenda gezel. Spanje en Portugal moderniseren de
abortuswelgeving.
Symbolisch dat ons land op het moment dat het christelijke
kabinet Balkenende IV aantreedt in dit opzicht helemaal niet
meer zo vooroploopt. Op dit mom..:nt ovef\\eegt de Britse
regering om stamcelonderzoek aan de h,l11dv-allembryo's toe
te staan. op instigatie van het CDA al jaren verboden in Ne-
derland, Binnen labour groeit de oppositie legen tIe zellüc
kiene gezinspolitiek die hCIchristelijke kabinet Balkenende
IV in zijn vaandel voert.
In het WRR-rapport kunnen wc zelfs zien dat sommige Eu-
ropese landen onkerkelijker zijn dan :\ederland. ook in de
wetgeving. Ikt Europese Verdrag voor de Rcchten van de
Mcns rept in [lrtikel 9 v[ln de 'vrijheid van gedachte. geweten
en godsdienst'. Uitgebreider dan ons zesde Grondwetsartikel
en ht.'1bevat ook de 'vrijheid om van godsdienst ofovcrtui-
ging te \'eranderen'. I)ie heeft het IJofdat de mensenrechten-
Lakcn behandelt (EIIRM) in dc jurisprllllentie uitgebreid mei
'dc vrijheid om geen godsdienst te belijden: Hel zou prellig
zijn als wij die Hijheid in onze Nederlandse Grondwet opge-
nomen kregen.
Seeulariteit ouderwets? In alle Europese landen worden
boeken gepubl ieeerd dIe e:v.plicietof impliciel pleiten voor
een samenleving die niet door de vigerende godsdienstige
organisaties wordt gedomineerd. In Amerikaanse kwalileÎts-
media als Thc SCl\' rin-k Times lezen we verfrissende kritiek
op de religieuze opvattingen van Bush en anderen. T<llIoze
Amerikaanse auteurs - onder wie gelovigen - hekelen rc-
ligivlis rig/u in publicaties. In Israël bestaat [11cnige jarèn
..:enpolitieke partij die spl.:ciaal is opgericht om de indoed
van orthodo:\e religieuze organisati..: t..:\"Crkleinen. Zelfs in
islamitische landen wagen auteurs hun vrijheid of zelfs hun
leven voor zo'n pleidooi. Zijn die soms nok ouderwets en
provinciaal'?

l1el valt dus allemaal wel mee met dc mondiale comehack
van religie. Maar zelfs als er sprake 70Uzijn van 'meer
geloot: minder kerk'. dan nog blijft het feit: de traditionele
kerkgenootsehappcn \"Crtegenwoordigell een kwijnende min-
derheid. liet is daarom niet alleen onjuist. maar a6k ondemo-
cratisch om hun nog steeds op allerlei manieren een bevoor-
rechte positie te b1ij\'en gunnen in wellen. regels. praktijken
gewoonten en altitudes. 7

Bovenstaande is een bewerking van de inleiding bij Geloof als

hype dat dit jaar verschijnt bij Van Gennep, Amsterdam_
Npderland Seculier! verscheen eveneens bij Van Gennep.

www.artichokeyinkpress.comenwww.pavelzoubok.com (e.K.
Wild!!)

de HUMANIST I
12007 25

http://www.artichokeyinkpress.comenwww.pavelzoubok.com


ACHTER DE SCHERMEN IN DE THUISZORG

'Je bent véél meer
dan een dom dweiltje'

TEKST KATJA KREUKELS
FOTO'S ERIK KOTTIER (PORTRET). WfAJREUTERS

Met zes uur schoonmaken per weeK maakte docent ethiek Jeannet van de Kamp

het mogelijk dat oudere dames zelfstanding konden blijven wonen. Ze begon

aan de baan met de bedoeling om eens achter de schermen van de thuiszorg

te kunnen kijken. Het mondde uit in een pleidooi voor zorg op maat en de

herwaardering van het werk van de alphahulp.
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In het begin vond Jeannet van ue K<lrnphet werk \'ies, saai
en behoorlijk zwaar: ramen lappen. stofzuigen. balkons
schrobben. bedden \'erschonel1. de badkamer soppen. "'Ik
mOöt hij sommige dames behoorlijk doorwerken om de boel
op orde Ic krijgen:" Zei f verlangden de \ieroude dames te-
rug lla<lrde tijd d<ltze al die vervelende klusjes nog zelfko11-
den doen. schrijft Van de Kamp in haar boek. 'Het \'alt niet
mee om iemand in je huis toe te laten en al die dingcn te zicn
doen die je zei f n iel ncer kunt,'

'IK WERD STEEDS MEER ALS EEN SOORT

APARTE DOCHTER GEZIEN'

Het plan om de thuÎszorg \all binnenuille kren kennen.
ontstond tijdens de zorg voor haar ~'igen ouders en schoonou-
ders. Door de kennisrnaklllg met wachtlijsten. ingewikkekk
!i)rmu1Jeren en soms belabberde hulp vcrsehO\-~'1ld~'veelbe-
sproken probkmen in de lorgseetor van de krantenkoppen
na<lrhaar eigen wereld. "Ik besloot mensen in Ilouten t~.
gaan helpen en a<lnden lijw te ondervinden hoe het is om in
deze seetor Ic werken."'
Ze knipte een advertentie uit de regiokrant en voordat ze het
wist. zat Ie in een sollicitatiegesprek bij thuiszorginslelling
Vitras. De nood bleek hoog: le kon meteen aan de slag. Dat
ze er ook een boek aan zou \vijden. drong niet erg door bij
Vitras en de oudere cliënten. "Ze hadden zoiets \<ln: 'een
hulp die schrijft, dat zal \\er. Een V3n de dames lel vriende-
lijk dat ze lel f (10k wel eens w3t schred:"

WAT IS EEN ALPHAHULP?

Een alphahulp verzorgt het hui5houdelijk werk voor mensen
die om gezondheidsredenen niet meer in 5taat zijn alles al-
leen te doen, Een alphahulp is niet in dienst bij een zorgin-
stelling, maar bij de cliënt. De instelling bemiddelt. Dit in
tegenstelling tot een thuishulp A. Deze doet vergelijkbaar
werk. maar heeft wel een dienstcontract, krijgt training en
begeleiding en kent een grotere wi55elingin cliënten. Het fe-
nomeen alphahulp ontstond zo'n dertig jaar terug, herinnert
Cor Saelmans, alphahulpcoördinator bij de Thuiszorg mid-
den-Limburg zich, als een maas in het burgerlijk wetboek.
NMetminder geld moest er meer hulp komen. Zonder sociale
lasten, goedkoop mensen helpen. Voor sommige dames was
het ideaal. In de schooltijd van de kinderen iets bijverdienen,
zonder verdere verplichtingen. We merken nu een sterke
toename van het aantal alphacliënten. De gemeente wil een
zo goedkoop mogelijk product, Voor 1Seuro per uur kunnen
wij geen thuiszorg A inzetten, Zowordt het in stand gehou.
den en alphahulpen geplaatst in sociaal of emotioneel soms
moeilijke situatie5. bijvoorbeeld bij dementerende klanten.
Waar ligt de gren5 voor een alphahulp? Ik vind dat beleids-
makers hier vaker bij stil mogen staan."

PERSOONLIJKE BAND
Ilaareersle indrukken zijn Jl()ghaarscherp, "IJe stilte in de
huizen. Het tikken \'1111de klok. En ~I die spullen: !(ltO\.
beeldjes. Ik was echt bcnauwd dat ik ITlctsloffl:n zo'n dier~
baar voof\,'erp lOU laten \'allen."' Ze werktc bovcndien voor
echte sehoonm33kprolessionals: dal1lcs dic hun hck kven
lang <llhet huishouden deden en cr ecn duidelijk systecm op
n<lhiclden.. '~1cvrou\I' Achterdijk had voor alles een apart
doekje en kwastje. Lopers en kleden nam ze af met een
handstofluigertje. schilderijen met een plumeau en de tv en
tafel met een vochtige doek."
Per schoonmaakbezock stapelden de aantekeningen zich op
en trad ze langzaam binnen in de Ie\'ens van deze oudere
<llleel1Staandedames \'an rond de tachtig. In chronologische
migorde heschrijft zc haar bezoeken, wat de saaiheid \an het
oudcr-zijn nog mcer benadrukt.
Dc lezcr lcert de wat billcre mcvrouw Timmer kennen. Ze is
slecht ter hecn cn heeft eigenlijk een sterkere hand met haar
k<lnaric Pietje d3n mei de eigen kinderen die ha<lrmeestal
negeren en allcen iets voor ha3r doen tegcn betaling. "Ze is
de oudste uit een gezin van ticn kindcren en heeft haar hele
kwn lang voor iedcreen gezorgd. Toen haar man door blind-
hcid in dc WAO kwam_llccft ze samen mct hem op de grens
van armoede gelecfcl. "icmand zorgt nu ,oor hallr. Ik begrijp
hest dat zc bij ecn zorginstelling denken daar heb je die kla-
gende mevrouw Timmer weer. Ze kijken niet verder. Ik denk
dat mevrouw Timmer lich vooral miskend voelt. Zc heeft
nooit gehoord: wat hen jij ecn leuk mens."

Bij mevrouw Keizer is het schoonmaken een coproductie.
De oude dame helpt actiefmee. ter\\'ijlle uit volk borsl
meezingt met haar favoriete cd's. Soms heeft ze dc badkamcr
en wc al gcd<lan "oord at Jeannet nog maar een voet binnen
heen geleI. 'Alsof ze mij te v'lug afmoc\ zijn: schrijft V3n
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ALPHAHULP MARLEEN THEUNISSEN (HUNSEL)

"Ik heb vroeger in een ziekenhuis gewerkt als verpleegkun-
dige. Toen mijn kinderen naar de middelbare school gingen,
heb ik me aangemeld als alphahulp. Dat is nu ongeveer acht
jaar geleden. De ouderen bij wie ik kom, hebben soms al
veel meegemaakt. Ikvind het bemoedigend dat ze zich toch
staande weten te houden. Ik hecht me ook aan ze. Laatst
is er een dame overleden. Daar heb ik het moeilijk mee. De
man is nu alleen en kan niet veel. Ik zou me kunnen laten
omscholen tot thuishulp A, maar ik heb geen behoefte aan
meer verplichtingen. Twee ochtenden in de week vind ik ge-
noeg en ik ben blij met mijn vaste adressen:'

de Kamp. "Voor haar is een alphahulp perfect." Ook de meer
kwieke mevrouw Keizer komt uit een groot gezin. "Ze stond
al vroeg achter de wastobbe," vertelt de freelance-theoloog.
'"Ze werd van school gehaald omdat haar moeder ziek was.
Ze maakt zich cr nog steeds boos over dat haar broers niks
hoefden te doen. Maar haar kansen keerden zich. Ze ont.
moelie een leuke partner met wie ze veel deelde.'"
Mevrouw Buys-Koning is net als mevrouw Timmer volgens
Jeannet van de Kamp niet goed geïndiceerd door Vîlras. Ze
lijdt aan Alzheimer en vergeet steeds meer. "Ze heeft veel
meer zorg nodig dan alleen huishoudelijke hulp. Stel dat ik
was uitg.evalkn. Dat had niet gekund. De chaos nam alleen
maar toe. Gelukkig deed haar dochter heel veel. Maar ik
dacht wel; die brandt nog eens op als mantclzorger."
Mevrouw Buys-Koning zit inmiddels in een verpleeghuis.
'"De laatste keer dat ik haar bezocht. herkende ze me niet
meer." vertelt Van de Kamp niet onongedaan. "Je leert men-
sen zo goed kennen. Je gaatje hechten aan elkaar. Ik werd
steeds meer als een soort extra dochter gezien. Ze noemen
me ook 'kind, ' tenvijl ik al bijna vijftig ben." lacht Van de
Kamp die nog steeds bij twee dames schoonmaakt.

'IN ONGENOEGEN ZIT OOK TIJD'

~levrouw Achterdijk is fysiek slecht en leeft op pillen om de
pijn te onderdrukken, verteli de schrijfster. "Ze trouwde voor
de tweede keer loen haar eerste echtgenoot omkwam bij een
auto-ongeluk. Hij was dertig jaar. Ze vindt het onrechtvaar-
dig dat de ene mens Z(l oud wordt en de ander niet. Ze waar-
deert haar hoge leeftijd misschien daarom wel des te meer en
leeft met de dag. Alles wat ze nu heeft is extra. vindt ze. Ze
belt vriendinnen om mee Ic winkelen en gaat regelmatig op
reis."
Wat Jeannet van de K3mp bijna bij iedereen opvieL is dat het
verlies van een partner nog een groot pijnpunt is. '"Ik dacht
zelf dat het languam zou slijten. Maar bij sommige dames
is het verdriet om hun overleden echtgenoot nog steeds <lan-
wezig. Ook al is hij tien. twintig jaar dood. Mevrouw Keizer
verleide dat het soms in alle hevigheid komt opzetten en dan
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heeft ze een slechte dag. Haar man overleed aan een hersen-
bloeding die waarschijnlijk te laat is onderkend. Je moet veel
incasseren als je oud bent en veerkracht hebben die je eigen-
lijk niet meer hebt. Dat vraagt om een sterk karakter en een
zekere levenslust."

WEINIG BEZOEK
Zelfstandig wonen en een goed contact met kinderen, fa-
milie en vrienden Îs voor alle vier de dames heel wezenlijk.
'Zondag is het i\foederdag: sombert mevrouw Timmer in het
bock. 'Ik moet nog maar zien ofze komen, want ze zeggen
dat het mooi weer wordt en dan gaan ze naar de camping.'
Mevrouw Timmer is volgens Van de Kamp het meest een-
zaam. "Het kwam voor dat ik de enige was die in twee we-
ken over de vloer ky,'am."

'DE RICHTLIJNEN VOOR EEN ALPHAHULP
ZIJN SOMS ECHT BELACHELIJK'

Zelf hoopt Jeannet vall de Kamp niet afhankelijk te worden
van de zorg zoals die nu is. "Ik vind de richtlijnen die je
meekrijgt als alphahulp soms echt belachelijk. Stel iemand
is slecht ter been en zit altijd in een leunstoel naar buiten Ie
kijken, dan is het belangrijk dat hel raam schoon is. Maar
\'Olgens het protocol mag ramen lappen maar eens in de
zoveel tijd. Daar word ik heel dwars van. Ik vind dat je per
situatie moet bekijken wat nodig is. In ongenoegen zit ook
tijd. Uiteindelijk hoeft er niet meer te gebeuren, maar wel
meer op maat."'
De oudere dames zclfzijn vaak te bescheiden vindt Van de
Kamp. Het Îs de generatie van niet-klagen. " Ze zouden veel
vaker aan de bel moeten trekken. Zo stond mevrouw Timmer
een week in het donker te douchen, omdat ze niemand durtäe
te vragen de kapotte lamp Ie verwisselen."
Met de invoering van de \Vet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO) dit jaar bestaat de kans dat gemeentes ook
schoonmaakbedrijven gaan inzetten voor het werk van de
3lphahulp. "Iemand die door het huis vliegt en niet signaleert

ALPHAHULP LlESBETH VAN DE HEUVEL (NEDERWEERT) l
Hik dacht een huishoudelijke hulp doet boodschappen,
maakt schoon, maar het werk houdt veel meer in. Ik heb al- I
lemaal oudere cliënten die sukkelen met hun gezondheid.
Ze willen vooral vertellen. Ik heb zo'n band met die mensen
opgebouwd. Ik ga met ze naar de dokter, help met het in-
vullen van formulieren, bel met het taxi-vervoer. Ik trek me
niet veel van de regels aan. Met een kordate stem krijg je ge-
woon meer VOOfelkaar dan met een bibberende stem. Veel
oude mensen zijn te bescheiden. Ik merk dat de WMOveel
onrust bij de oude mensjes brengt. Ze zijn bang je als hulp
te verliezen. Ikdoe het nu negen jaar. Ik hoop maaf dat een
gemeenteambtenaar doorheeft dat ons werk meer is dan
schoonmaken alleen. Het is luisteren en signaleren.H



ALPHAHULP COORDINATOR TINfKE KUIPERS

"Ik heb nu bij Vitras driehonderd alphahulpen en 550 cliën-

ten onder me. Na de bemiddeling loopt het contact vooral

tussen de hulp en de cliënt. Als er iets is, zal de hulp mij beI-

len. Veel alphahulpen leggen echt hun ziel en zaligheid in

het werk. Maar ze moeten er voor waken dat ze niet te veel

doen. Dat vertroebelt het beeld. Het is toe te juichen dat ze
bijvoorbeeld boodschappen doen. Maar wie doet het <lIs ze
op v<lkantie zijn? Ik vind het boek van Jeannet heel herken-

baar. Twee d<lmes zijn duidelijk niet geschikt voor alphahulp,

Dat is schrijnend als je dat leest. Op het moment dat zij beo

gon, waren er ook grote tekorten aan hulp. Inmiddels zijn

er geen wachtlijsten meer en kan een alphahulp zich bij ons

laten omscholen tot thuishulp A.u

wat oud~r~n nodig hebben. Ik denk: kan hel nog goedkoper?
Nu wordt J~bijdrage \'an J~alphahulp al zolang mogelijk
opgerekt.Ief\\ijl er eigenlijk m~er hulp nodig is. Misschien
moeten wc e~ns kijken ofj~ managers ook kunt aanneste-
d~n.".

De maatschappelijke onderwaardering van de alphahulp
vindt Van de Kamp onacceptabel. .0Jedoet belangrijk werk.
Je zorgt ervoor dal oud~ren langer d~ r~gie over hun kvell
kunnen behouden. ivlaar wat staat er tcgcllowr'? Een tientje

LREPORTAGE1

per uur. geen reiskosten_ ge~n sociale zekerheid. Dat vind
ik heel po\'~r. Ook wordt ~r ved vrijwillig verwacht. Bij-
voorbeeld het volgen \'an een training. OngelooOijk, die
\'an7elfsprekcndheid. In hogere functies wordt elke minuut
gedeclareerd."'
Het fundament \'an de \\'\10, mantelzorg en \Tijwilligers-
\\erk, noemt d~ schrijfster nogal wankel. "Deze wet bas~ert
zich op een samenleving die niet meer beslaat. GeLÎnnen
zijn kleiner geworden, kinderm wonen \erd~r weg en steeds
m~er \Touwen hebben ecn baan. Je hebt rechl op zorg. vind
ik. Als kinderen willen helpen is dat grandioos. \Iaar het
moet geen verplichting worden, daarmee verstoor je besIaan-
de verhoudingen. Kinderen komen allereersl voor de gezel-
ligheid.:n om hun ouders warmte en a~lndal.;hlte ge\'en.".

De dames zijn Irols dal hun hulp een boek heeft ge~ehreven.
Ook mC\TOUWTimmer voor wie het boek tegelijkertijd con-
fronterend was. "Zij heeft toch wel de meesle narigh~id mee-
gemaakt. Ik wilde haar niel kwetsen, maar ook nielle veel
schrappen in haar verhaal. Ze zei: 'Kind. ik word niet boos
op jou." Naderhand liel ze me welen dat ze het een goed boek
vond, maar haar kinderen moehlen het niet laen. 'Ik stop het
in een kast en pas na mijn dood lullen ze het vinden'"

Jeannet van de Kamp, 'Kon ik het nog maar lelf'. Uitgave COSBO.stad-

Utrecht, Tel. 030-296 51 08, Prijs € 15,00 ISBN 90 902 06604
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Militairen zijn altijd in beweging.
Ons vak is erbij stilstaan.

Het Humanistisch Verbond zoekt drie Humanistisch
Geestelijk Verzorgers bij de Krijgsmacht.

De Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging is onderdeel \'3n het

Commando Diensten Centra. HieT7£lten 38 humllIlÎslisch geestelijk

verzorgers zich in voor hel g\~slelijk welzijn van militairen. Onder

invlOl.-dvan maatschappelijke en internationale ontwikkelingen is

de krijgsmacht veranderd en daarmee is het werk van de geestelijk

\~rzorgers zeer intensief geworden. Doordat ze meegaan met

oefeningen en uitzendingen zijn zij nallW betrokken bij het wel en

wee van de militairen. Het gaat om tijd en aandacht VOOf\Tagen die de

kern van hel bestaan faken, zowel op indi\idueel als op onderdeels-

en organisatieniveau. Humanistische raadslieden werken samen

met collega's van levensbeschouwelijke genootschappen en met

personeelsfunctionarissen, artsen, psychologen en maatschappelijk

werkers. In de contacten met commandanten leggen zij het accent op

een humane werkomge\ing in de krijgsmacht.

www.werkenbijh8trÎjk.nl

Ot runeti.: De voornaamste onderdelen ~an dit ambt zijn het begeleiden ,'an
militairen en hun naaste relalies bij levensbeschouwelijke, existentiële en
ethische vragen. ~aast indi\iduele begeleiding, organiseert en begeleidt u
bezinnings- en thema bijeenkomsten, ~"rming.lWnferenlies en trainingen. In
het belang van een humane ,verkomgeving geeft u, ge\Taagd en ongevraagd.
ad,iezen aan commandanten. U participeert in multidisciplinaire teams en
onderhoudt en ontwikkelt uw eigen professionaliteit.
F.neli•.• ,••• ; U heeft een doorleefde humanistisehe le~ensbescbou"ing en
kunt het Humanistiscb Verbond op representatieve "ijze vertegenwoordigen.
Een afgeronde doctoraal- of masteropleiding aan de Uni\'l,'rsiteil
voor lIumanistiek (Vvm, respectie,,,,lijk het diploma Humanistisch
Opleidingsinstituut iHOI), combineert u met rele,'ante er;'aring. Voldoet
u niet aan deze eisen maar heeft u wel een afgeronde academische of
HBO.opleiding met reI",,'ante studie- en werker;'mng? Dan 'Togen "ij
u een aanvullende masleropleiding aan de Lt,'H te ,'DIgen. U heeft geen
bezwaartegen uitzendingen en wisselende plaatsingen in Xederland.
Dit ambt vraagt van Udat u .t""ij; in uw sch<>enenstaat en reflectief,
transparant, communicatief en pro-actief bent ingesteld. Uiteraard heeft
u affiniteit met militairen en kunt u het humanisme op inspirerende wijze
vertegenwoordigen. Daarbij werkt u vanuit respect en tolerantie samen met
collega-geestelijk verzorgers. U bezit een rijbe;o.ijs.
Wij'i'~";\'eelzijdig, uitdagend en boeiend werk vanuit een internationaal en
maatschappelijk georiënteerde context maar altijd gericht op de menS achter
de militair. U kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden en een ma:<Îmum
salaris van € 4.756,- (in rang gelijkgesteld met Majoor) of € 5.3(10,-(in rang
gelijkj,;esteld met Luitenant-Kolonel) bruto per maand.
Inlal'lDlti8lullieÎlltil: Stuur uw sollicitatiehrief met (",'naar de heer
MJ. van Dorp, Hoofdkrijgsmachtraadsman. Frederikkazeme gebouw 10,
Poslbus 90701, 2509 LSDen Haag. Bel voor informatie mei de heer
MJ. ,'an Dorp: 06 - 20 61 87 40. Om Ie kunnen solliciteren dient u een
informatiebrochure op te vragen bij mevrouw Gemistaris, telefoon
070 - 316 62 89. Een psyehologische en medische keuring alsmede
een ,,,,iligbeidsondenoek zijn onderdeel \'an de sollicitatieprocedure.

Werken bij ~ Als je verder denkt



ESTHER GERRITSEN

AANGENAAM GESPREK

Ik was nog maar nd binnen. toen mijn schollnmoeder
a!gclop.:n zondag tegen mij zei: "Ik had dat allemaal nog wel
willen doen, maar hel was zo veel allemaal." Ik ging naast
haar zillen. vroeg niet \\;11\rze hel o\Cr had. maar beaamde:
"1let is ook n:c1 ja. dat is bijna niet te UOL:11voor een mens
alken.'" Ze Lei: "H"::I is allemaal zo un:nJad\g. En al die
kinderen ook:' "Ja."'/cÎ ik. 'je bent al druk genoeg met die
kimleren:'

Î\aast me sprak mijn man mijnheer de Graaf aan. ""En
mijn heer de Graaf. weer even gocdgclnlllleurd als :JltijdT'
~knccr de Graaf keek lachend op. "Oh jawel hoor. jazder!"
"Zin in ecn slagwomlaartje?" "01.:11,jongens.'" lei mijnheer
de Graaf. Mijn man ging de keuken van I,et verpleeghuis În
om gehakshordjcs te halen en koffie.

"Die wnt is weer bezig." zei mijn ~c1w()l1moeder, "met
al dIe spullcn. l'n allemaal daar in die ho.:k:' Ik ant\\\ltlHtde
iets t.: cnthousiast: ".Ia. die wnt maakt er weer een rotzooitje
van:' \-lijn schoonmoeder keek me boos aan. ":"Je.:. dat 11\00.::t
je niet Leggcn." lei IC. "hij maakt er helcmaal geen rotzooi-
tje van:' "0 nce!" riep mijnheer de GraaL Ik had mijn hand
O\erspeo.::ld en werd tereo.::ht gecorrigeerd. Ik wist nalllurlijk
nict \\ ie die vent was waarover /e sprak. en had niet zmnaar
wat mogen roepo.::n (l\'cr hem.

"Ik had hct nog""0.::1willen doen'". Lei mijn schoonmoeder
lcgen mijnheer de Graaf. '.maar ik was zo IllOC:' .'Ja:' zei
mijnheer de Graaf, "dat kan ik me vO(lrstclkn." \-lijn man
serwerde slagroomtaart. "Kijk eens moedertje van nK:'

Ze zei: "~iet bij de Bijenkorf. maar bij de V&lJ en dan
net daarna. van die plakken. van die ho.::legrote plakken. ik
overdrijf niet. Zo grtJot."' Ze gafhet !i.mllaat aan met haar
handen. "Die zijn o.::ehtheerlijk."' "Ja. die zijn erg goed." ZCI
mijn man. '.0 ja heerlijk," zci mijnhecr de Graaf.

Zo sprllken wc met z'n vio.::rennog c\cn dOOf. Owr de
13ijcnkorfw<lar mijn schoonmoeder V[ocgo.::rwerkte. owr een
auto die llIaar niet wilde starten. over de kinderen natuurlijk

J-

en dat het er zo veel waren. 0\'Cr die grote plakken net nll de
V&D. waan.all we nog steeds niet weten wat HlOr plakken
dat zijn. over de cchtgenoot van mijn schoonmocder die heel
toeval IJg ook de vader van mijn llIan bleck tc zijn. over dat
go.::leplankje in de hoek daar. 'je bedoelt die gele container
buiten?'. 'nee. dat gele plankje', over die dingetjes aan mijn
schoonmoeders \'ingers die /e niet los kreeg. 'welke dinge-
tjes?' '~IÎe di ngetjes hier'. '0 dic. ja. daar zu llen wc straks
ewn naar kijkcn' en HlOral over dat ze het zo wel ging h~len
ofzo zou g~an doen.

"Ik zal het zo meteen even pakken", zei IC hij voorbeeld.
"Ach. laat mij dat doen." zei mijn man dan. "jij heht al ge-
noeg gedaan." "Zo is dat." lachle ze.

Het \\":IS een genocglijkc zondagochtend. Een prcttig ge-
sprek. Ik hcb gecn flauw benul waar hel gesprek over ging.
maar ik herinner me de woorden en de \'ficndclijke sfeer.

'NIET TE VEEL INTERPRETEREN.
JE LUISTERT EN JE BEAAMT'

Ik heb begrepen dat cr tegenwoordig een soort e1ini-
e10wns zijn voor delllcntcrende ouderen. Dat kan va~\ leuk
zijn. zo'n e1own. maar ik zou zelf ook willen pleiten voor
het meer serieuzc \wmaak. Het zou gcen slecht idee zijn om
professionele gespreksp,lftners in v-erp1eeghuizen in te zet-
len. Een soort cOll\ersatiete;llll, Ik zie mijn schoonmocder en
sommige van haar Illcdcbo.::wollers crg opleven van een goed
gesprek. :'\ic1 altijd wordt ze \'folijk. nee, we voeren net zo
goed verdrietige gesprek ken of hoze. Het kost wat oefening.
om met haar tc pratcn. maar als je het eenmaal dom heht. is
het ecn prettige bezigheid. Je moet niet te \"eellastige \'fagen
stellen. en niet te veel Înterpreteren . .Ic luistert en je beaamt.
Afen llle vertel je zclfeells wal. Gewoon, 70als dat gaat. in
een aangenaam gesprek.
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HET REDELIJKE

De vrije hoogte wil jij in, naar sterren dorst jouw ziel.
Maar ook jouw boze driften dorsten naar vrijheid.

(Friedrich Nietzsche in: Also sprach Zarathustra)

TEKST MEIKE OOSTERWIJK

Ikhahe misschien Je struisvogel, be-
slaat cr geen eigenaardiger wezen dan
de mens. De vreemde vogel klappert
opgewekt mei zijn vleugels. ~Iaar vlie-
gen kan het niet. Toch n~nlhet harder
dan het snelste paard.
Even buitengewoon als een struisvogel
in rengalop. is de kunstenaar die zijn
werken vervaardigt Dankzij zijn 'naar
sterren dorstende ziel' kan hij de wer-
kelijkheid zo lalen verschijnen. dat hel
net een sprankelend veld van ongekende
mogelijkheden lijkt. Bijvo\lrbccld de
stomme film Jfod('rIl Timesuil 1931
van Charles Chaplin. Daarin n:ralldert
het dchumaniserendc lopende bandwerk
- ue kilk~rationaliteit van d~ ellieiëntie
- in een ballet. Tenvijl ook d~ sueiale
wantoestanden 33n het einde van de
jaren twintig van de vorige eeuw, op
humoristische wijze aan de kaak worden
gesteld. M:.lardat de mens óók uit 'boze
driften' beslaat. maken de nieuwsb~-
richt~n dagelijks duidelijk. Mart~lingen.
moord ~n g~nocide zijn de wereld nog
ni~t uit: Darfur. Irak. Srchrenica.

Tijdens d~ :\1aand van d~ Filosofie die
in april wordt gehouden. staat d~ze men-
selijke tweeslachtigheid centraal. Het
th~ma is dit jaar 'het r~delijk~ beest':
een thema dat aan d~ gesehicdcllis van
d~ filosolie niel vreemd is. Zo typeerde
de filosoofAristoteks dri~ ~euwen voor
Christus de mens al als een animaf ru-
'iol/u/e, als een redelijk dier. De redc
speelt een belangrijke rol. want daann~e
onderscheidt de mens zich van het dier.
De rede is dat wat de mens tol mens

maakt. Dankzij de rede kan de mens het
goede doen en hel verk~erde laten, en
kan hij inzicht in wereld, en verlossing
uit de onwetendheid krijg~n.

'DE REDE IS DAT WAT DE
MENS TOT MENS MAAKT'

\laar hoc zit het met dal b~~st in de
mens? Is de rede wel tot 'ontbestiali-
seren' en humaniseren in staar? Of is
de redclijkhcid een illusie; een zo~te
droom, waardoor de m~ns denkt dat
hij iets over zijn eigen leven t~ zeggen
heeft, t~rwijl dat eigenlijk niet /0 is?
Friedrieh Nietzsche (I R44 - 1900) - fi-
losoof. moralist. profeet en nar- noemt
de mens 'het nog niet vastg~stcldc dier'.
'Ook nu nog is dc mens me~r aap dan
welke aap ook' schrijn hij. De mens
stamt af van dc aap. Maar cr schuilt Ilog
veel aapaehtigs in hem. liet ni~t vast-
gestelde dier - de mens - no~mt Nictz-
selle een ov~rgangswezen: 'een koord.
geknoopt tussen dier en Bovenmens';
de Ohermen.l"('h als een soort van vcr-
goddclijkt~ rncns: hel genie dat groots~
kunstwerken kan scheppen.

G~woon1ijk zijn we in de verond~rstel-
ling dat we eerst nadenk~n voordat we
i~ts do~n. '\-laar dat zou \Veleens ~en
emstige zeltovcrschatling kunnen zijn.
Nietzsche heeft weinig vertrouwen in
de rede als bron van het denken en h~t
doen. Net als de neurowetenschappcr
Anlonio Damaslll overigen~. Nietz$che



Charlie- Chaplin komt in 'Mode-rn Times' los van de lopende band.

-'
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zodat ze elkaar niet dO(ldpikken als ze
opeen gepropt in een hokje zillen.

[kie \~antoestanden in de bio-industrie
maken dat het thema \'an de Maand \'an
de Filosofie 'het redelijke beest' ook
uitnodigt tot rcllcctie o\er de rechten
van het dier. Dierenbeschermers p1cit.:n
",r al langer voor. mede omdat cr onder
de dil'rcn1ietllebbers - lOals het Di.:-
ren lkuijdings Fmnl- de nl'iging tot
e.\tremisme beslaat. Qua structuur doct
deze organisatie wut terroristisch aan.
Zo \Verken H: met celkn. En de klcding-
\oorschrilienlijken wel erg op de wijle
waamp i'\ictzsch..:anen in Ilollywoou
films worden gekarikaturiseerd; een
beetje militaristisch, mei bivukmutscn.
capuchons en zwane kledij.
Ui..:rcnrcchtcn zijn echtn niel onpro-
blematisch. \\'al1\ waar ,k rechten van
de mcns op ond.:rlinge afspraken over
rechten en plichten berusten, kun Je de
vraag stellen hoe je 'ulke afspraken ml't
een dicr maakt. Uat is te\ens zo làseill\:-
rend aan h.:t thema 'hel r..:delijke be",s1";
want als dl' mens z.:lr l'en beest is. hoc
moet uat dan met die afspraken?

.\feik(' ()o\/enr!ik .l'ludeerdefilo.wfie
aan de /(adhol/d lJnil'er.l'ileil .vUII/egel/.
Eerder {Juhlinxldc =ÎÎ o,u. in 7"1'01/11'

(Religie & Filosofic). Filosofie Jfaga-
;;illt' ('11 ViJl=;//.

I

\
I

'OOK NU NOG IS DE MENS

MEERAAP
DAN WELKE AAP OOK'

niet meer dan een ambitieuze ambt.:-
naar die Lijn werk gewooll goed wilde
docn. Een mdenje in de bureaucratischc
nwo;!linc, die zich niet \('rantwoordelijk
achllc voor dc mcnsenkvcns die hij
vemietig(k.

Ecn m:tllcd voorbeeld van ,I<:werking
van de kille ralionaliteit. is tc zien in
d..:film Ol/I" d<lY~\'hl"('od (Unser liÏglieh
IJml) over de \'lledsdindustrie. van
NikohIlIs Geyrhaltcr uit 2:005. D.: film
do.:t wat denken aan Chaplin's Modem
Til/n's. I\laar waar Chaplin nog muziek
bij Lijn film componeerde (onder andcrc
de prachtige .\'01/','1/, .,",'ol/g: Se bella "iu
wt/oreJ.le IIOlre ,10 ça{i)rd.le lw/re si

('arord Je lu 111I; la II\'aa)IS d~ film van
Geyrhalter h~lemaal geluidloos. Zonder
l'nige vorm van commentaar rcgistn:ert
hij ho.: koeien. varkens .:n vissen wor-
den op.:ngereten. Zaehtgek kuikentjes
die in zwartc plastieken bakken opeen-
gestapeld Huurde lopende band wonten
gereden, om te worden gesekst. De
haantjes worden vergast om tot veevon
te worden \ermakn. D.: sna\eltjö \\or-
den van de kippetjes wonlen afgeknipt,

schrijft: 'Hct intclb:t is hel werktuig
van 01111.'drillen. Da<lrmce keert hij 7ich
tegen het idee dal hè! de rede is. die de
mens lot mens maakt. . De rede is niets
meer dan een dienaar. CCll slaaf. van de
dritlcll.
Ik rede op zich lijkt dus ni.::l\oldO\:ndc
om "hel redelijke beest' vall Lijn beest-
achtigheid te bcvrijd..::n.\Iaar als slaaf
nlll de drillen kan d•..•rntionaliteÎt ook
kiJ<:l1lot ccn vcrnutiiger vorm van
bccst~H:htighcid. ~ict het hrulc hloede-
rige geweld. waar de beestachtigheid
lOch in de eC~lc plaats aan do..:!dellken.
",laar de kilk rationaliteit \al1lk bu-
reaucratie: hd adrnÎnislralkvc geweld
\'an dc cll\ciëlllic":-l1de controle. De
T:llionalitcit gaal als het \~are in het sy-
slcCllIZinen. alsol"het een eigen kn:n
leidt.

Tot IIdke excessen di<.:'rationaliteit kan
kiden, heen de Joods-Duitse tilosnli.:
Hal111ahArendt (1906 - 1(75) in haar
bock l;ïchmillll1 in.lerl/=alem laten l.ien.
Adolf Eichnwnn mrgde cr tijdens de
Tweede Wercldoorlog voor dat duizen-
dcn goederentreinen metjod",n genlid
raakten en dwars door de winvar van
spoorlijnen in ,k n:mi"'ligingskampen
in het Oosten terechtkwamen. Hij \er-
gaderde over de verni..:tigingscllpaeit..:it
van Auschwitsch alsofhd een alledaag-
se werkbespreking betrof. liet neneem-
dende van dat proces is volgens Ar..:ndt
dat [ichmann. ho..:wel hij milJocncn
mensen rechtstreeks de dood injo.:g,.:r
niet uitzag als een gru\\elijk monstl'r,
maar als ccn onbcdllidend persoontje;

BEEST



'WAGNER EN IK' VAN GERRIT KOMRIJ

'Wagner proberen te
zonder vooroordelen'

De fascinatie van schrijver en dichter Gerrit Komrij voor de

muziek van Richard Wagner is niet in de laatste plaats het

gevolg van zijn persoonlijke ervaring met vooroordelen. De

annexatie van Wagners muziek door de nazi's heeft tallozen

weerhouden van een close reading-beoordeling van diens

muziek. Wagner was een antisemiet, zeker, maar toen Hitier

zijn eerste putsch pleegde was hij al veertig jaar dood. Hoe

dit zij, Komrij betoogt dat ons oordeel over Wagners muziek

aan herziening toe is.

TEKST DIRK VERHOFSTADT

'NAOORLOGSE NAZIBEELDEN STEEVAST BEGELEID
DOOR WAGNERIAANSE KLANKEN'

Richard Wagner Îs zonder IwijlCl de
meest omstreden componist uit de mu-
ziekgeschiedenis. Hij telt zowel vurige
aanhangers als hardnekkige tegen.
standers. Die uitgesproken sympathie
voor of bittere haat tegen de componist
bestonden reeds tijdens zijn leven zelf
maar kende een hoogtepunt onder het
nazi-regime in Duitsland. Iloczeer de
nationaal socialisten hun strijd vereen-
zelvigden mct zijn muziek bleek na de
aankondiging van Hitlcrs dood op de
Duitse radio op I mei 1945 toen men
de treurmars van Sicgfricd uil de GIÏI-
ferdämmcnmg in de ether slingerde.
I1illeTonderhield uitstekende relaties
met Winifred. de schoondochter \'an
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Wagncr. die na het overlijden van haar
echtgenoot de Buyrelllher Feslspiele
leidde en de erfenis van haar beruchte
schoonvader schaamteloos ten dienste
stelde van de na~d\. Tol haar overlij-
den in 1975 blccfzc haar bewondering

voor de Führcr uitschreeuwen. Voor de
nazi's en vooral de propagandaminis-
ter Joscph Gocbhcls was die fanatieke
steun van Winifrcd een geschenk uit de

hemel. De betoverende en overdonde-
rende muziek van \Vagner paste bij de
radicale omwenteling uit die jaren. de
bombastische architectuur van Albert
Speer en de raciale politiek ten aanzien
van joden en andere 'minderwaardige'

\"olkercn en mensen. De nazi's hebben
Wagner. met hulp van zijn familieleden,
schaamteloos gebruikt en misbruikt.
liet gevolg is dat niemand nog onbc-



LRECENSIE'

beluisteren

RichardWagner door PierreAuguste Renoi, (1865) Rich,ud en Cosim<lWagner, mei 1872 in Wenen

\oomordcdd kan oon.ldcn over lijn
mUlikah:: kwalilcitl.:ll.

Vooral dIe laalste vaslSldling vormt
de kern van het bock ll'ugl1l!l' ('n ik \'an
(JerTil Kllmrij. Daarin beschrijft hij zijn
f<lscinatic voor hel werk van de cOInpo-
nist. Een I;\scimllic die ol11stond na een
persoonlijke strijd \'an de auteur tegen
de la1l07(' oordelen en vooroordelen
WU<lfhij al \T()cg mee te maken kreeg.
Komrij \\crd gehoren op 30 maart 1944
IC\Vinlcrswijk in een kippenhok. waar
•.•ijn ouders tijdens een lUl,:hlaull\31 een
veilig onderkomen hadden gevonden.
Juist in die periode. en vooral n3 de
ontdekking van de gruwe1ijkhe,kn V<ln

cl..: l'om:cntralickampcn onder ho.:l nat:i-
regime, \'ormdc Lich hd \craJgcmccndc
beeld van de 'slechte' Wagm:r, Lh::Illun
die mei lijn muziek had bijgedragen lOt

'MUZIEK KAN - MOREEL

GESPROKEN - FOUT NOCH
GOED ZIJN'

de rampz:llige Cntergang. niet alleen op
fysiek. maar ook op moreel \ lak. 'f-ïlrn-
beel,kn van veelkoppige, welarrnig..: ..:n

vc..:lb..:nig:..:optoehlcl1 rn..:tstandaarden.
hakcnkruiscn cn gt:üniformct:rdc ma-
ehinemensen gingen steevast gepaard
met \\iagneriaansc klanken: 70 schrijft
Kornrij di..:hiermee het bedd schept dal
veclteg..:nstandt:rs van de componist
zieh na de oorlog hcbbt:n t:igclI gc-
m3akl. Ook da3f\oor rt:eds had hij hed
\\'3t critici. "Is \Vagnt:r überhaupt een
mens"? Is hij niet ..:..:rdere..:nziekte"? Hij
ma3kt alles w31 hij aanraakl zi..:k." zo
schreefFricdrich l\ictzsehe.

POMPEUS EN DOMINANT
liet gaat Gerrit Komrij over die
schaamteloze Anschlu.I's door de IHtLïs
van \V3gm.:rs muziek en de daaropvol-
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'TOCH KAN MEN WAGNER'S GERMANENVERHALEN EN

UITSPRAKEN NIET UITWISSEN'

gende connotatie van zijn werk met de
stank van verbrande joden in de nazi-
vernietigingskampen. Voor tal \'an cri-
tici is Wagner zelfs een medeplichtige
aan de grootste misdaad die ooit in de
geschiedenis begaan werd. Die conno-
tatie is volgens de auteur absurd. 'I~oe
kan iemand een misdaad plegen als hij
al hoog en breed dood is: zo vraagt hij
zich terecht af. Of70uden de gecom-
poneerde klanken van \Vagner mensen
hebben aangezet om te moorden? \Vas
zijn muziek in die zin dan slecht? Kom-
rij veegt die irrationele gedachtegang
met één pennentrek van tafel. Muziek
kan niet fout zijn. zoals muziek ook
nooit (moreel) goed kan zijn. De au-
teur geeft toe dat hijzeI f meegesleept
wordt door 'Wagners imperiale klan-
ken' maar dat hij geen lor geeft om
zijn Germaanse goden verhalen. Het
gaat om de genialiteit van zijn muziek.
Waarop hij de boeiende vraag stelt: 'Is
een meesterwerk minder als wc weten

dat de schepper een racist ofeen anti.
semiet of een kinderverkrachter of ecn
moordenaar is?' Het hart zeglja. het
verstand zegt neen. Neen dus. Het zijn
de klanken. en alleen die klanken, die
maken dat zoveel mensen echt onder
de indruk zijn van Wagner. Onder hen
grole schrijvers als Charles Baudelaire.
George Bernard Shaw. Thomas Mann
en ... Gerrit Komrij.

De auteur gaat ook in tegen de kritiek
als zou de muziek van Wagner louter
elitair zijn. Hij venverpt de tendens van
het populisme, van 'hel opvrijen van
de massa om er beter van te worden'.
Toegeven aan die kritiek zou een triomf
van de mediocriteit betekenen. Alle
kritiek ten spijt bleefde muziek van
Wagner pal overeind. Juist de pogingen
tot verguizing hebben er mede voor
gezorgd dat zijn werk in de loop van
de jaren groter werd, aldus de auteur.
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Ilier valt geen speld tussen te krijgen.
En toch knaagt er iets. ~tuziek beluis-
teren gebeurt slt:eds in een bepaalde
context, in een bewuste of onbewuste
vermenging van elementen die er op
zieh w'einig of niets mee te maken heb-
ben. Ik kan niet een operagebouw bin-
nengaan. mij neerzetten in het pluche
en onbevangen naar \\'agner luisteren.
De associaties die zich in de loop van
de geschiedenis vormden rond zijn
figuur. zijn Germanenverhalen en zijn
uitspraken kan men niet uitwissen. Zijn

jodenhaat sehreefhij letterlijk neer in
Das Jlldenrhuin il/ der ..\1l1siken bij een
opvoering van :'\athan der \Veise stelde
hij ooit dat alle joden zouden moeten
worden verbrand. Daarnaast waren er
zijn manie voor grote, pompeuze de-
cors, de jacht op effecten. zijn pathos,
zijn symholick, zijn commanderen. zijn
dweepzucht, zijn "instinct om te domi-
neren' zoals Nietzsche zei. dat alles kan
men niet zomaar even uit het geheugen
bannen. Zeker niet als die protserige
Walkiireurill de oren van de luisteraars
teistert.

DE WAGNER VAN DE WAANZIN
Onbevangen luisteren naar Wagner is
niet mogelijk, tenzij mÎsschien later.
veel later. Als de herinneringen aan
de gruwelen \'an de twintigste eeuw
opgelost zullen zijn in de nevelen van
de geschiedenis. Maar dat op zich is til
een gruwelijke gedachte. Komrij heeft

De kleindochters Verana
en Friedelind Wagner met
Hiltler op het Wagnertestival
Bayreuth 1936

natuurlijk gelijk dat het intrinsiek owr
zijn muziek gaat. en alleen daarowr.
Op de bij het boek behorende cd staat
de Prelude uit Wagners Parsijàl. Die is
inderdaad van een betoverende schoon-
heid. f\1aar als de laatste goddelijke
klanken zijn uitgestorven komen die
vreselijke Wal küren er weer aan en
statlt daar opnieuw Wagner. De Wagner
van de waanzin. mede geboetseerd.
rooml geboetseerd door zijn voluit
antisemitische erven. Men kan Wagner
niet kwalijk nemen dat fanatici zich zijn
werk toeeigenden - hij leefde tenslotte
in een vorig tijdperk - maar zijn execu-
tanten collaboreerden met massamoor-
denaars. Daarmee hebben zij het oeu-
vre van de componist verminkt, althans
geestelijk. Hoopvol is dat Nike Wagner,
een achterkleindochter, de gedachte
opperde om in Bayreuth eindelijk ook
cens ander werk te spelen dan dat van
haar illustere voorouder. liet zorgde al
\'Oor kritische reaeties van de lànaticke
tihsi. de ijdeltuitige bezitters van een
kaartje dat recht geeft op een plats bij
de Ba.vrell!her Fe.l't.l'piele.en waar ze
\'Crdomd \Vagner. en alleen Wagner
willen horen. De dag dat in het Fest-
spie/hall.\' muziek van Mendelssohn en
Manier zal te horen zijn, zal een grote
stap vooruit zijn in de strijd tegen het
bekrompen en intolerante provincia-
lisme onder de nog zovele apologeten
van het Avondland.

Gcrrit Komrij, Wagller en ik. Uitgeverij
521, Amsterdam

Dirk Verllofi'tuJ/ is kernlid I'WI de (maf-
lumkelijke liberale denktank Liberale.l,
\\'I\"lI'.liberales.be
E-mail: l.erhojstadt.dil"k@paIlJol"a.be



AFSCHAFFING BRITSE SLAVERNIJ HERDACHT

Schuldgevoel over een
schurkenverleden

Jonah ;\Ibert, voor twee jaar gast-conscn-utor van de Nalio-
nal Gallcry in Londen, wees cr onlungs op dal dit museum
\01 beroo.::mdemeölers bijna alleen wordt baocht door
"toeristen en de witte middcnkl:lssc'. Slechts vijfproCl::nl v<ln
de bezoekers is gekleurd legt Albert. Zdf werd hij door h..:t
museum aangdrokken onder h•..t 'Inspin::'-programma van
het ministerie van cultuur. dat meer zwarte en Aziatische
cOllscnalon::n wil 11O.:n op skut..::lposities in Londen.
De gast-conservator wijt hl'1 wcgblijwn vall 7\\'UrtC he/Ol':-
kers aan hel kit dat rnuseumgangcrs 'gezichten willen zien
die ze herkennen', "Ik doeken in de :'-iatioTlalGalkry gaan
over de grole thema's in hctlcn:n. Li..::fdc.\'\::rlies. dood.ja-
loezie. verraad. oorlog. vn,'(k macht. Rdcvant voor mensen
van iedere huidskkur:' De therml"s zijn universeel. 7egt de
conservator, maar op de schilderijen staan bijna alken wit-
ten: Iwarh::n Lijn 'cen schaduw', "Ofjc moct een Wijle zijn
uit hel oosten oreen bediende in een linel." Of Miss lala.
de in 1858 in SteUin gehoren Iwarte trapeLeartieste. die on-
derstchoven een kanon knn al\urcn met haar tanden en ver-
eeuwigd werd door Edgar Degas.

Verder houdt het in de vooraanstaande Gallery aan Trafalgar
Square hepaald ni<.'!ovcr als het gaat om \'èrtegenwoordiging
van niet-blan ken. "Toch is er een ,eel hredere geschiede-
nis terug te vinden in musca zoals de7e". legt Albert. "En
we hoeven niet dicp te gravcn om die u<mte treftèn." \Vant
wie beter kijkt naM die gelichten van vcrwende witte HOU-
wen in o\'Crd<ldigej<lpollllen. van mannen in v'ol ornaat liet
bij\'llOrbecld vaker wcl dan niet hct rcsuhaat V<lnde Britse
sla\'Cnhandel.
DeLe lichthare rijkdom. die de hasis wcrd van de Industriëk
Revulutie en dus ook '"'lil de huidige Britse samcnkving. was
Engeland binnengekomen door het transport v'an elf miljoen
Afrikaanse slaven. Een handel die even Huchthaar \\as als
wreed. Ook andere Europese landen speelden hun duistere
rol en slavernij was nict nieu\\. Maar het Verenigd Konink-
rijk had in achttiende en hegin negentiende ecu\\" de grootstc
handelsvloot en tallole overzeese gebiedsdelen cn hidd er
een meedogenlo/e driehoekshandel op na.
Vanuit ha\'Cnsteden als lorukn.llull. Liverp\lOl. Glasgow en
Bristol vertrokken dui/enden handclssehepetllTlet een lading
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Slavenveiling
New Orleans.

alcohol. wap~ns, metaal ~n t~xlid Ik go~deren werden in
\I,'csl-Afrika verruild voor slaven di~ naar AIll~rika werd~n
vervo~rd. met als eerste slop vaak Barbados. De slaven die
d~ reis hadden o\'èfk~lü -I winlig proccnt sl~rfte was niet
ongewoon - werd~n I~ w~rk g~st~ld op suikerplantag~s di~
(k W~sl~rs~ wdvaarl ,o~dJ~n. Van d~ opbrengst werd sui-
k~r. rum en tabak gekocht voor Je I~rugreis naar Europa. De
handeL die alom werd g~aee~pkad, had zo'n on1\"ang dat er
alleen al in Virginia op een gegeven ngl'nhlik honderd plan-
tages waren met ieder meer dan honderd slaven. Ook Britse
gegoedl.:n li~kn zich thuis graag b~di~n~n tlnor sla\l.:n. Die
Jan soms als schaduw werd afgl.:bedd op J~ pllftr~lt~n die nu
in musea in Londen hangen.

KAPITEIN COlliNGWOOD
TOl:hwaren het de Britten zélfdie de sla\"~rnij afschaften.
Eind achttiende e~uw drong de \olk gruwelijklll:id door tn~n
verhalen uitl~ktcn zoals di~ o\'l.:r kapitein Luke Collingwood.
Door stl.:rk.::tcgl.:nwind had het de Zong, Collingwoods schip.
geen WekelllTlaar rnaandl.:n gl.:k(lstom van Afrika ov~r te
steken naar Jamaica. Zijn laJing was gaan rotlel1. Ruim
vierhonderd sla\'en. di~ onderdeks g.::boeid tcgen elkaar aan
lagen. \\-aren slervend. Over dil soort schepen. di~ vaak
spl.:ciale platlilrmcn hadden om een .::xtra laag mensen Ie
\'ervoeren, werd later verleid dat je ze dagen \oor aan komst
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al kon ruikl,'n. Ook dat het gekrijs van de \Touwen en hl,'t
gekreun van de stenenden 'onvoorsldbaar' was. Uilhongc-
ring. zl,'lfi1oding. 7elJ\'erminking en llngstpsychose waren
gemeengoed, \Iaar Collingwoods grootste zorg was. dal hij
door d~ vertraging I.:nsterfte geen winsl/ou maken. Hij ver-
zon een n-rzekeringslist.
Elke slaaf was ver/ekerd voor dertig pond (dri~duizend Euro
naar hcdendaagse maatstaf). ecn bedrag dat zou worden
uilgek~erd bij verlies. Collingwood gooidc aldus ruim IJ()
slaven overboord om de rcsl te 'redden'. Sommigen van hen
werden nog geboeid in lee gesmeten. anderen sprongen er
uit eigen wil achteraan, De verzekeringslmllltschappij ver-
trouwde dl.:zaak niel en daagde Collingwood voor de ree hier,
~bar de \'ertegenwoonliger van de gevestigde ord~ stelde d~
criminele kapitein in het gelijk.
Normaal g~sproken zou hel grole publiek hier niels over
hebben gehoord als Granville Sharp er geen lucht van had
gekregen. Deze \'oof\edtler voor afschaffing van sla\'~rnij
maakte de nak openbaar ~n het Zong-drama werd een van
dc voorbeelden die het Brilse publiek in h.::weging zette. Hel
protest werd steeds grotcr en \'tlor het e~rst waren cr massa-
bijeenkomsten. publiek deballaaide op en cr waren boycotts.
In 1792 ondertekenden IJ-duizend inwoners van Glasgow
een pclitie \oor afschatTing van slavernij. Veel SdlOtse actI-
visten kwamen van de non-conformistische beweging. zoals
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seum. ook in Huil. geboorteplaats van William Wilberforce.
de \(jIl1"\eehter voor afschaffing van slavenhandel. In La-
caster komt een monument en Bristol en Liverpool hebben
slan>,y herilagc trails - slavernij erlgoed sporen. In vier

steden met een directe connectie mct dc slavenhandd
word..::nvijftigduizend bockcn gratis \\cggegeven
van Andrea Levy's boà Smallisland. Dit ver-
haal won de literaire Orange-prijs en behan-
delt de migratie van Jamaica naar na-oorlogs
Engdand. Volgens de organisatoren ook
een boodschap over de problemen van he-
dendaagse migranten. AI dele initiatieven
lalen volgem COllllllentatoren "Britse post-
koloniak gevoeligheid" zien. die positief
is tegen de achtergrond van huidige raciale
spanntngen.

Maar over Tony Blairs uiting van 'verdriet'
over de sla\'enhandd is niet iedereen e\'en

enthousiast. Vlak voor het l:legin van het hl.'rdcn-
kingsjaar zei de Britse premier: "I let is moeilijk te

bevallen dat wat llll een misdaad tegen menscnn~chten is in
die tijden kgaal was. Persoonlijk geloof ik dat het herden-
kingsjaar ons de kans geeft nict alken 11..' leggen hoc diep
beschamend de sla\'enhandd was - hoe we hel bestaan ervan
diep veroordelen en degenen prijzen die ertegen hebben ge-

'POST-KOLONIALE GEVOELIGHEID'
Ik offici~1c afschatTing twee eeuwen geleden
van slavernij \Wlrdt dit jaar door de Britten breed
herdacht. met een passend sehuldg.e\'oel over het schurken-
verleden dat nu nationaal wordt erkend. Dal is merkbaar.
\lusea onderwerpen hUil collecties aan cen nieuwe blik.
voorstand..::rs eisen de geschiedenis van de slaYl;~rnijals vasi
lesonderdee1 op school. in Lîverpool komt een slavcrnij-mu-

de QUJkcrs. Josiah \\'edg\\-ood, van d•.•bcrol.'tmk pottcllbak-
kcrsfamilic, maakt~. een brocht.>met de slogan 'Am [ Not a
,"'Jan anu 11 Brother"?'
Ook c:\-sbvclI mengden zich in het debat. maar hel was
uiteinddijk de conscTvaticf\\'illiam Wilb •.•rl(lrCC
die (k afschaffing in lR07 wist door ICvoeren.
Niet dat Wilbcrfon.:e IIULO was begaan was
met het lot \':1II l.k slaven, maar hij had
een fanatieke visie op het morde vena!
in Ellgebnd. Die kruistocht vid samen
met een algemene roep om politieke en
sociale hervormÎng, Sla\-en k\\-amCll in
opstand. sl;'H.lfcigcnurt'n HccsdL:11 voor
hun dg..:n hachje en induSlTicc1 kapita-
lisme begon de plaats in \(.'nemen van de
koloniale suikcrhanclcl. Ik tijd was rijp.
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Inventarislijst van een Britse plantage-ei-
genaar (1785): na de meubels werden de

slaven genoemd, met hun balanswaarde.

Brits slavenschip wordt aangevallen door piraten.

\'oehten. \-laar ook dat we uns diepe verdriet uitspreken dat
het ooit is gebeurd_ dat h~t ooit heeft kunn~n g~beuren en dat
wc dankbaar zijn dat de tijd waarin we nu l~v~n anders en
bcter is:'

BETERE TIJDEN?
Juist owr dat laatste zijn critici gestruikeld. B~ter~ tijden?
Als onder 'sla\'ernij" wordt verstaan dat dit werk is, afge-
dwongen onder dr~igillg \an een straf en onvrijwillig uitge-
Hlen.l, dan telt de ILO ([ nternational I.abour Organisation)
wereldwijd toch zeker 12 miljoen mensen die geketend zijn:
in de seks industrie, door meedogenloze schuldeisers en
dwangarbeid, Dit is ~en uiterst voorzichtig cijtè-r, gebaseerd
op aantoonbare gevallen in een illegaal circuit. De werkelijk
omvang kan alleen maar word.::n geschal. \Iogdijk gaat het
om zeker 27 miljoen mensen.
Anderen vinden dat Dlair niet vcr genoeg is g~gaan in zijn
spijtbctonn. Een volmondig 'sorry' knn cr niet van ah'oor
de rol die het Verenigd Koninkrijk hed! gespe~ld in het ge-
dwongen transport van elfmiljoen Afrikanen. in een handel
die de economische basis heeft gelegd voor het Engeland van
nu. Kofi Mawuli Klu. voorzitter van de Panafrikaanse bewe-
ging voor internationale dialoog, vindt dil beledig~nd. "Zo
is de bOlldsehap dat j~ misdaad kunt plegen legen het Afri-
kaanse volk zonder daarvoor verantwoordelijk te zijn. Ook al
geef je toe datje cr verkeerd aan hebt gedaan, het IS blijkbaar
niet nodig daarvoor je e>;cuus aan te bied.::n."
Maar Blair is de enige niet. Ook Bill Clillton, die in 19lJ:S
Afrika bezocht. bood geen volledig e>;cuus aan. De Ameri-
kaanse president gafwel toe dat 'in een tijd voordat wij zelf
een natie waren, Europees-Amerikanen de opbrengst ontvin-
gen \'an de slavenhandel en wij deden daar verkeerd aan',
Over hel uitbl ij\'Cll van een Britse verontschuldiging zei een
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r~geringswoun,htlerder dat het een mweengekomen EU-
standpunt is slavernij in heden en \'CrleJ.::n te veroordelen.
""bar het is voor een regering niet verstandig verantwoor~
delijkheid te nemen voor de handelingen van voorgangers in
h~t verre verleden." Ook niet handig m.::1het oog op ewn-
tuele schadeclaims van nabestaanden. Clintoll wist dat als
advocaat ook.
Anderen zien Blairs uitspraken toch als positief. Ik zwarte
acli\'isl Paul StepheJlson vindt dat ze moeten worden ver-
welkomd als historisch \oor een Britse premier. "Omdat hel
erkenning toont van het belang van mensenrechten en de me-
ning aanvecht van diegenen. die niet willen toegeven dal het
Britse Rijk zoveel sociale, lichamelijke en psychische schade
heen aangericht:'
Zwaargewichten als David RichardSOI1.hoogleraar en di-
recteur van het Wilberforce Instituut voor Studie en Eman-
cipatie (\VISE) in Hull. kijken verder. Als Engclands meest
vooraanstaande slavernij deskundige is hij 'eerder onder de
indruk' vall Blairs gedoodverfde opvolger Gordon Brown,
Die heeft laatst geZ(;gd dal hetjubileurnjaar aanleiding zou
moeten zijn voor een internationale campagne voor gratis
ondeT\vijs in ontwikkelingslanden.
Richardson zelf werkt mei een collega in Atlanta aan een
slavernij-atlas die bestemd is voor middelbaar onderwijs,
waarop het ongelooflijke aantal van 35-duizend leereizen in
kaarl \\"orden gebracht van sl<nenhandelaars tussen zestiende
en negentiende eeuw. Dit merzicht komt, d<lnkzij de beurs
van een Amerikaanse humanit<lire instelling. binnenkort
eveneens op internet. Ook Riehardson trekt de historische
lijn door naar hedendaagse lIlensenhandd Een van zijn con-
ferenties in Hull dit jaar heet daarom Slal"el:I': U,!/inished
Hl/siJ/css. Een onafgeslotell zaak, met in de schaduw andere
gezichten die getekend zijn door het zelfde lijden.



MAX PAM

HET WARE GELOOF

Op de vraag Il<lafde relatie lusst'n religie cn gc\\'dd
heerst in \'crschilknde kringen een tahoe. Lien:r wordt ons
verteld dat religie slaat y(lOT lict(ic. goedheid en waarheid.
DJl cr nicllcmin gelovigen zijn die muon.kll pkgcn. \TOll\\cn
onderdrukken. of oproepen lol am,kn: VOflm:n van intolerant
go.:urag. wordt door geloofsgenoten vaak beschouwd als ab-
bcraties. die niets mei religie te maken hebben. Ikl gaat hier
0111 extremisten die hel ware gdoof bezoedekn. Ook is .:r
hel argument dll! geweld C\l;nccns dOOfongdo\igcll wordt
bedreven en dallll:t gebruik cnHIl dus niet specifiek aan gc-
10\19cn k<lllwonktllOcgeschrc\'cn.
Dallllag allemaal waar zijn. maar daineelllt niet weg dal

tdfmoordenaars nog even "Allah Akbar!" roepen. vomdat
zij zich temidden van onsdlUldige mensen laat ontplollen.
Zij rocpen dus niet: "Geel" mij maar ccn ,\lars!", (1l""Lew de
rclati\'ileitstheorie!". maar "God is de grootste!."
Omdat ik momenteel wcrk aan een hock mer Theo

van Gogh probeer ik mij ar en toe ook Ie \erplaatsen in de
persoon van 7ijn moordena<lr ~lo11<lml11cdBouyeri. Ikt is
mak kei ijk om B. af te doen <lIseen psychopaat ol"een gods-
dienstwaan/innige. mailr dan is cr eigenlijk nog niets opgc-
los\. Ook de opsomming \"an elemcnten uit cen ongelukkige
jeugd cn een misluktc carriére brengen ons niet dichtcrhij hct
raadscl. Ik bedoel: 7elfs als icmand kan aantoncn dat Hiller
in zijn jeugd een keer sledll is bdlanddd door een jood. dan
nog is dat geen verklaring voor het feit dat hij er latcr in is
gcslaagd om ti miljocn jodcn tc laten vermoorden.

DJt cr in de woning van \lohamlT1cd B. een handlei-
ding is gevonden mel de litd Ho1\' [() liSt' a ("(lil/ha! kil wekt
geen wrbaling en c\enmin kijk ik crvan op dat cr alkrlei
boeken 7ijn gcvonden waarin dc komende strijd lussen de
islam en hel \Veskn wordt beschreven. r-.har waar ik mij wcl
over \"erwonder is zijn vcrzamding cd-roms met dc mcest
afschuwelijke beeldcn. 7Oals: een openbare amputatie van
een p..:nis. een amputatie van een rechterhand. hel hrekell
van ecn rcchterarm. hel stenigen cn andere nmnen \'an mis~
handeling. onthoofdingen in alle vormen cn malcn cn "L'en
man met het hoofd (lP een stcen en een voet daarop \\ordt op

langzamc wij/c Je keel doorgesncden. cr lijn gorgdendc gc-
luiden IChorcn:' TCllslotte 7ijn er ook nog beelden gcvondcn
van gcslachtsgcmccnschap met cen vrouwelijk lijk.

,"orm:.lal gesproken schrijf je dl.' interesse voor 7ulke
\\redhL'den toe aan strijders vun Agu Khan ofuan andere
lartarcnvolkcren. \laar B. IS in Amskrdam opgegroeid. en
is naar cen school geweest met aardige leraren. liet stukje
dat hij sehrcehoor de wijkkrant is hijna aandoenlijk: "Hallo
beste IC/ers, ik bcn ecn nieuw redactielid \Uil dit blad en zal
mij zelrin het kort \oorstellen. Ik ben 14 jaar. Ik ben opge-
groeid in het Overtoom se Veld Noord en woon daar sinds
1985. :v.lijlldoel als redactielid hij dele buurtkram is om een
beeld te schetsen van de jongeren in dit stasdsdeel en mct
nallle van diegenen die in de \\'erkgrocp Jongeren van Eigen-
wijks actieflijn, Hicrbij doe ik dan ook een oproep aan allc
jongeren 0111vooral hUil mcning te ge\'ClI. zend dus vooral je
mening naar ons toc."

'WAAR IK ME OVER VERWONDER
ISZIJN VERZAMELING CD'S

MET AFSCHUWELIJKE BEELDEN'

Een ja~lr later zat Mohammed 8.. di..:zo graag de men ing
van andcre Jongeren wilde horen, naar hct ampuleren van
een pcnis te kijken en naar het eopulcren met een vrouwe-
lijk lijk. \\'eer eenjaur latcr pleegde hij zelfeell gruwelijke
moord. Hoe is zoicts mogelijk'!

Een oplossing heh ik cr niel voor. maar nis hct niet iets
mei de islam t..:maken heeft dan lOch \\'c1 mct de kracht vun
r..:ligie. Op een gege\en moment moet er toch aan hem iets
7ijn geopenhaani. Hij moet het licht hehhen gczien. Ecn flits.
cen hoodschap. ofwat dnn ook. Dat hij ~laarl11ecin de duis-
ternis terecht ZO\1 komcn, is hij nu aan het ontdekken in de
gevangeilis.
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MOSLIMA'S STAAN ALLEEN

Feminisme i • •n crisIs
TEKSTCARLA RUS
ILLUSTRATIESDOLINDA TOEPOEL

DE DERDE",n """,,,,,.,,,
FEMINISTISCHE GOLF

,...•.•.•

Het debat over de emancipatie van moslima's heeft

een stevige impuls gekregen met de recente publicatie

van twee belangrijke boeken: De derde feministische

golf door Dirk Verhofstadt en 'Wij zijn Nederland'

door Yolanda van Tilborgh. Psychiater Carla Rus, met

veel cliënten uit de doelgroep, houdt de voorlopige

opbrengst tegen het licht en neemt zelf stelling.

Westerse feministen laten het afweten
als het om de onderdrukking van mos-
Iima's gaat. Dit zegt althans Dirk Vcr.
hofstadt in zijn boek De derdefeminisri-
sche golf Zijn pleidooi voor de emanci-
patie van moslima's is - zeker vanuit de
mond van een man - indrukwekkend Ic
noemen, maar de materie is complexer
dan hij \'oorslelt. Feministen zijn onder-
ling namelijk diep verdeeld over hoe
de nieuwkomers het beste tc steunen.
Zo probeerde Ayaan I-lirsiAli, één van
zes vrouwen die Verhofstadt interviewt,
moslima's bewust te laten '.','orden van
vrouwonvriendelijke aspecten van de
islam middels kritische teksten en de
confronterende tilm Submission. Dit
riep echter niet alleen een felle twee-
strijd op in de politiek en het publieke
debat. maar ook onder feministen.
Aan de ene kant van het spectrum
bevond zich iemand als Cisca Dressel-
huys. hoofdredacteur van Op=ij. die Ay-
aan's voortrekkersrol toejuichte; aan de
andere kant iemand als Eerste Kamerlid
Anja Meulenbdt, die Ayaan 'een leid-
ster zonder volk' noemde.
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Yolanda \'an Tilborgh, cultuursocioloog.
deed onderzoek naar die tweestrijd in
het publieke debat en vroeg de mening
van een brede groep moslima's. Het is
haar in haar boek' Wij =ijn ,""eder/und'

'HET ISLAMDEBAT

ZAAIT TWEESPALTONDER
FEMINISTEN'

gelukt om neutrale toeschouwer te blij-
ven in de beste sociologische traditie.
Hierdoor komt zij tot een opmerkelijke
analyse.

ISLAM DE BAT ALS GOLFBREKER
Veel feministen. waaronder ik. hadden
gehoopt dat lIirsi Ali de vaandeldrager
van de derde feministische golfzou
worden. Gedurende de twintig jaar
dat ik als psychiater getraumatiseerde
moslima's behandelde, durfde ik in het
openbaar nauwelijks te reppen over

misstanden als vrouwenbesnijdenis, eer-
wraak en andere door de islam gelegiti-
meerde onderdrukking en mishandeling
van vrouwen, uit angst te discrimineren.
Ondertussen liepen door de jaren heen
de blijf-van-mijn-huizen steeds verder
vol met allochtone vrouwen. In 2003
was het percentage nieu\'ikomers vol-
gens het Trimbosinstituut circa 60 pro-
cent, ",,'aarvan een groot deel islamitisch
is. Ook de zwaarte van de problemen
nam toe: steeds meer ernstige trauma's,
depressies en fysieke bedreigingen.
waar de b1ijf-van-mijn-lijf-huizen nau-
welijks op waren ingesteld. Ook in de
psychiatrie waren we, ondanks intercul-
turele bijscholingsprogramma's. vaak
niet voldoende geoutilleerd om deze
problematiek - die nogal eens met een
tolk erbij behandeld moet worden - het
hoofd te bieden.
Dus toen Hirsi Ali in 2003 in de Tweede
Kamer kwam en bovenstaande misstan-
den stevig op de politieke kaart zette,
werd zij - ongeacht onze politieke voor-
keur - onze heldin, Bovendien voelden
wij ons als niet-moslims bevrijd van de



aarzeling om publiekelijk aan t~ kaart~n
dat ondcrdmkking cn mishandeling Oll-

evenredig veel voorkomt bij moslima"s.
Immcrs, Hirsi Ali, die zelf uit d~ islami-
tische gemeenschap voonk\\-am, ging
ons nu voor.
Door de artikelen die ik daarna over
(seksueel) geweld tcgcn moslima"s
schr~ef. kwam ik in het 'Ayaan-kamp'

WIJ HOOPTEN DAT~, A J
DERDE JOL~

terecht. l':iet alken \'011 Tilborgh plaats-
te mij in haar boek in het kamp van dc
voorstanders, ook vanuit het kamp van
de t..:gcnstandcrs - bij monde van ~1cll-
knbclt- kreeg ik in de Vo/kskr(l11l en
op haar Wcblog het verwijt dat ik door
mijn st~lln aan Ayaan de 'wij-zijklooC
in {Icsamenleving ve[$terkte. Maor dat
was natuurlijk nooit mijn b.:doeling ge-

w~est. B1ijkbuor wos ik lerechtgekom.:n
in wat Abraham de S\\.aan in zijn voor-
woord VUilhet boek von Van Tilborgh
heschrijft als d~ dubbele klem: '\Vie de
misstandcn verzwijgt neemt de moslims
in klein~rend~ beschenning en wie ze
aankaart kleineert hen ook'.
Ook op andere plekken wo..:dde cn
"'oedt onder feministen een hethge

AA Of RAGER AN DE
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strijd. Zo zcgden in 2004. toen Aya::mde
'l1arriët Freezer ring" van Op::ij ontving
voor haar voortrekk~rsrol in de emanci-
patie van mos1Îma's. verschillende door-
gcwint.:rdc f.:minlst.:n hun abonnement
op. Terwijl op dit momcnt feministen
we.::rst~gg~len o\~r d~ noodzaak van
economiseh~ zelfstandigheid van mos-
Iimmo~(krs. Zo vinden de columnisten

\Vithuis en ~1ccs h~t desastr~us w:JIlneer
mos1ima"s kicz~n voor d~ verzorging
van kinderen. terv,-ijl ~lcuknbe1t van
mening is dat het hun cig~n k.::us is.::n
moslima's stcunt di~ vindcll dot onze
individualisering is doorgesdlOt~n.
Aldus zaait Ayaan en het door haar aan-
g..:zw.:ngdde islamdebat tweespalt on-
dcr fcministen, zodat van één krachtige
dcrd~ golf ge~1\ sprak~ knn zijn.

DERDE GOLF OF DERDE RIJK

Waar ik .::nvelen zich op hadd~n verke-
ken. is dat volg.::ns moslims een afval-
Iig~ van het islamitische gc100felk recht
\-an sprekcn over dat geloofhec!l \cr-
lor.::n. \Vann~cr Ayaan als gdó\'ige pro-
blem~n had aangekaart uit haar gemeen-
schap, had zij het al moeilijk genoeg g~-
had, Ik islamitische gcm~cnschap h.::etl
immers een collecticve seh,lalllteeuituur
en het aankaartcn van probl.:men \Hndt
ol gauw als n~stbcvui1ing gczi~n, \laar
e~n arvállig~ di~ problemen aankaart
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is zeven bruggen te vcr: dan ben je een
overloper die hoogverraad pleegt aan
de islamitische gemeenschap tt':ll einde
een wit voetje tc krijgen bij dominante
autochtonen.
Bijna alle moslima\ die Van Tilborgh
inlcrvic\vt nemen dil Hirsi Ali zeer kwa-
lijk. Zij menen ook dal de media vooml
aan de kant Vlln Ayaan slaan en geven
haar hierdoor meer symbolische macht
Jan ze feitelijk heeft. Van Tilborgh deed
onderzoek naar hel aantal en type pu-
blicaties dat over Ayaan versch.:cn en
kwam tot de conclusie dat cr juist meer
artikelen zijn verschenen met kritiek op
Hirsi Ali's opvattingen en optreden. dan
llrtikdcn die haar ondersteunen.
De tegenstanders van Hirsi AlL waar
zowel moslims als autochtonen onder
vallen, bekritiseren Ayaan niet alleen als
persoon (ze is 'rechtlijnig' of 'getrauma-
tiseerd'), maar laten zich vooral kritisch
uit oycr de 'fundamentalistische' wijze
waarop ze de islam hekelt. waardoor ze
de wij-zijkloof zou versterken. Geert
Mak vergeleek de film SuhmissiOI/
zelfs met de anti-jodenpropaganda van
Goebbels. Ooit heen Hirsi Ali de poli.
tieke islam vergeleken met totalitaire.
joden-stigmatiserende regimes als het
fascisme en nazisme. Hier vergelijkt
r-.fakomgekeerd de derde feministische
golfvun lIirsi All met een dergelijk
regime: de voor vrouwen bedoelde
bevrijdingsbeweging zou juist een mos-
lims-stigmatiserende beweging zijn. die
te vergelijken is met een regime als het
Derde Rijk (!)
Tegenstanders reppen nauwelijks over
de inhoud van Hirsi Ali's missie. Bij mij
bekroop bij lezing van deze artikelen
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soms het ge\.oel dat deze morele gal/'-

keepers de lieve \'Tede in de samenle-
ving belangrijker vinden dan dat in het
vcrhorgene sommigen onder ons ver-
schrikkelijk worden mishandeld,
Voorstanders vinden Ayaanjuist 'moe-
dig' of' intelligent". In tegenstelling tot
de tegcnstanders laten ze zich slechts
sporadisch uit over de omstreden me-
thodiek die Ayaan hanteert. maar gaan
vooral op haar thematiek in. Zo is sinds
het aantreden van Ayaan de media-
aandacht voor vrou\\enonderdrukking
vervijt ..••.oudigd. In zoverre heeft Ayaan
zeker haar doel bereikt.

'MOSLIMA'S ZIJN
MEESTERESSEN IN

GUERRILLATECHNIEKEN'

ELlAS EN SCOTT
Om de verhouding tussen llirsi Ali en
moslimvrouwen te verhelderen gebruikt
Van Tilborgh de sociologische perspec-
tieven van Norben Elias en James Seotl.
Beiden analyseren processen waarin
'kansamlen en machthebbers' onderweg
zijn naar een andere verdeling van mid-
delen.
Volgcns Elias zullen de 'gevestigdcn'
onder voortdurende beklemwning van
hel eigen morele gelijk proberen de
'buitenstaanders' te stigmatiscrcn als
mindelv;aardig, Direct na hun komst
zijn de buitenstaanders als groep nog
sterk verdeeld en zullcn zij zich hier-
dOOTin de hoek laten manoeU\Teren.
Na drie gencraties zal volgens Elias

de verdeeldheid onder huitenstaanders
minder zijn ge\vorden en zullen er meer
onderlinge afhankelijkheidsrelaties zijn
ontstaan tussen gcvcstigden en buÎten-
staandcrs. Dit zorgt voor grnepseman-
cîpatie van Je buitensta<lI1ders. die zich
niet langer identificeren met de slacht-
offerrol.
Tegenstanders van Ayaan nemen haar
kwalijk dat zij als 'nieuw gevestigde'
meewerkte moslims verder tc stigmati-
seren. Uit de analyse van Van Tilborgh
blijkt echter dat de moslima's zich na
'de aanval' van Ayaan op hun identiteit
helemaal niet in de hoek hebben latcn
drijven. maar dat ze door hun gemeen-
schappelijke verontwaardiging juist
versneld tot groepsemancîpatic aan het
komen zijn. Dit uit zich onder andere in
'tegen-stigmatiseren'. Zo stellen mosli-
ma's - als reactie op dc bL'oordeling \.<Jn
<lutochtonen dat hoofddoekjes symbool
staan voor onderdrukking - dat juist
autochtónen cen minimaal cergevoel
hebhen jegens vrouwen. Anders zouden
meisjes zich niet zo hoerig kleden met
die navcllmitjes en korte rokjes. De toe-
name van het aantal hoofddoekjes is dan
ook geen teken dat ze in. maar juist uit
de hock zijn gekomen, Moslima's zijn
na Ayaan's optreden dus wel degelijk
meer geëm:ll1eipeerd, maar op een heel
andere manier dan Ayaan had bedoeld:
ze staan pal voor hun geloof en de kuis-
heid van de \TOUW.

Interessant is ook Van Tilborgh's uiteen-
zetting van de theorie van ScotL Dcze
stelt dat onderdrukte groeperingen zich
vaak van mecl af aan tegen autoriteÎtcn
keren door zwijgend vefzet treuzela-
rij. geveinsde onwetendheid. negeren,
liegen en roddel. Er is sprake \.an een
'publiek script" dat neerkomt op - al
dan nict gespeelde - inschikkelijkheid
en cen 'verborgen script' dat bovenge-
noemde guerrillatactieken behelst.
Zo proberen moslima's tc bewij/en dat
emancipatie (gaan wcrken) en islam wel
degelijk samengaan. waarmee ze zowel
autochtonen als hun achterban proheren
te\Tedcn te stellen.
Hoewel dcze guerrillatactieken bijdra-
gen aan een nieuw sociaal bewustzijn.



is hetjamma Jal V<l11Tilborgh onder-
helicht bat dat hierdoor ook onzalige
praktijken in stand worden gehouden.
'"iet alleen hewaken (oudere) vrou\\'en
via roddel de maagdelijkheid \'an mus-
limmeisjes. ook hchhen veel llH:isjçs
geen sçrupules om met dubhde tong te
spreken wanneer zij Zich meer vrijheden
veroorloven dan toegestaan. Liegen is
Jus een over1evingsstrategie. Vrouwen
zetten die in om niet gestraft tc worden
door hun echtgenoot of schoonmoeder.
Tar{in"tl (verdoezelen, liegen) is zells
een religieus recht. waarbij een gelo-
\'ige. 101<lllghij gediscrimineerd wordt,
zich gçm:ltigder voor mag doen dan hij
IS.

Moslima "szijn dus mççsteressell in
guçrrill:ltechnieken. Maar het fi:it dat
zij deze ook binnen hun eigçn gemeçn-
schap nodig hebhell. geeft voor mij
opnieuw aan dat zij \\einig (openlijke)
indi\'iduele vrijheid en zelfbeschikking
kcnnen,

ANGST VOOR DE VRIJHEID

Emancipatie kun je niet door de strot
duwen. maar moet van binncnuit ko-
men. Hedy d'Ancona stelt dan ook. dat
hoewel norm;.talgesproken een crmmci.
patiebeweging met behulp van een elite
opgang komt. in dit geval moslima "s
het 'op hun eigen manier' moeten doen,
Onduidelijk in deze uitspraak is. hoc ze
denkt mer de nieuwe niet-westerse elite
moslima"s van Verholstadt, w'aanan de
a:lnpak aansluit op onze eigen ernancl-
patiemoddlen. Het lijkt erop of ze 0\ er-
wegend op de grootste groep moslima
doch, voor wie deze elite te snel ga;lI:
de groep van Van Tilborgh.
lkle groep probeert uiterst voorzichtig
vrijheden voor zichzelf te verwen en
zonder daarmee de loyaliteit te verbre-
ken met de mannen in hun leven en hun
godsdienst :lfte vallen. Een loyaliteit
die soms noodgedwongen gepaard gaat
met onhewuste identilicatie met de
onderdmkkcr/ onderdrukkende gemeen-
schap. Hel is dus niel zo. zoals Verhol~
stadt schrijft, dat de meeste \\estçrse
moslima's zich verplicht voelen LÎch
te sluiercn. Ze hehben juist hel gevoc1
d<llhet hun eigen keus is en zijn zich

niet hewust dat implicietç ver\\<lchtin-
gen van ouders en gemeensch<lp vuak
sterker doorwerken dan een expliciete
opdracht. Ze onderwerpen zich <lan
vertrouwde onderdrukking die veiliger
aall\'oelt dan onbekende vrijheid. Een
positie die glans krijgt omdat zij <lIs
vrome \TOUWl'neen hogere positie in
het hiernamaals zullen \'Crwcrven. lIJer-
door voden zij zich niet minderwaardig,
maar stiekem juist meerdem'aardig aan
westerse. nngelnvige \TOUwen.

DE TOENAME VAN

HOOFDDOEKJES IS GEEN

TEKEN DAT ZE IN, MAAR

JUIST UIT DE HOEK ZIJN

GEKOMEN'

Ik denk dat moslima's niet alleen Iloe-
dend op Ayaan zijn omdat zij hun ge-
loof wil afpakken en hen dclinieert als
onderdrukt (en wie wil dat nou?). maar
ook omdat Ayaan hun be\\uslZijn in één
klap probeert wakker te schudden, Een
bewustzijn dal juist 1.0 verschrikkelijk
zijn best doet om voetje voor voetje
langs het randje van het ravijn voor-
waarts te schurfi:len. En dan komt zij en
geeft hen ge\\oon een duw in de nlg:
'])oorlllpen!' In veel boosheid op Ayaan
proef ik tlan ook angst. Angst. omdat de
vrijge\ ochten Ayaan zo weinig respect
heen vour hun diepste zorgen die loort-
komen uit gehechtheid.

DUBBELSPOOR

lloe nu verder? Een eenduidige opstel.
ling ten opzichte vun ongeëmancipeerde
moslima\ blijkt onmogelijk. Daarom
lijkt het heste een dubbelspoor te be-
wandelen. Zo verdient de islamkritisehc
elite van moslim<l's die hel stevige
spoor van de emancipatie inzet onze
onvoom'aardelijke steun. Zij wrschat~
kn ons de hroodnodige inzichten in de
cultuurvormende islam.
Tegelijkertijd verdIent de grootste groep
moslima's di.: het zachte spoor volgt

ons geduld. Hun geest is soms zo zwaar
geketend dat dele de kans moet krijgen
langzaam te ontwaken. De beste hou,
ding daarvoor is betrokken distantie: af
te wachten \nll zij van ons nodig heb-
ben en af en IOc wat Ie prikkelen.
Op mijn terrein probeer ik moslim:l's
meer he\\'ust te laten worden van het
onevenredig \ cel voorkomen van (sck.
sueel) ge\\'e1d onder hen. Vaak bagatel-
liseren de /I/eh moslima\ deze proble-
matiek en zijn ze te weinig solidair met
hun minder bevoorrechte zusters. Ze
laten dit probleem grotendeels owr aan
'witte kaaskoppen' als ik. De paar isla-
mitische hulp\'erleners die cr wél zijn,
doen uitstekend werk. \\,'e hebben cr dan
ook meer lan nodig!
Tot slm: ik hoop dat moslima's onze
bemoeienis - ofdat nu linksom of
rechtsom is - niet langer opvatten als
discriminatie. maar juist als welkomst-
groet: 'Kom erbij,jullie horen hij ons,'
Nu maar afwachten of ze durven én
willen.

E-mail van de auteur:
rus\' ries(((wanadoo.nl

ro/mulu WIII Ti/bO/Xh. 'W(I =(111Sedel"-
lalld'. J!os!imu'.I' O\'CI"Ayaon Jfil"si Afi.
Van GeI/liep, Amstcrdam.
Oir/.: J"erho./~(cult.De dadc' jémillil"li-
,I"("l1ego!f.' Hc)//te/.:iel. AI/(I1't'llh'I1,

Yolanda van Tilborgh
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"Sommigen van hen zul/en sterven en de meesten van

hen zul/en veranderen in menselijke stof en het afval

van de samenleving, en deel worden van de meest

verarmde klassen in de Arabische landen."

Israehsch overheidsdocument Uit 1948 waann het Palestijnse

'probleem' werd behandeld

lIan Pappe,
Benny Brunner
(docu mentairemaker)
en Stan van Houcke,
jan. 2007.
Foto: A. Meulenbelt.

Toen in de jaren negentig de militaire archieven in zijn land

open gingen was de Israëlische historicus lIan Pappe een

van de eerste wetenschappers die ze raadpleegde. Pappe,

die politieke wetenschappen doceert aan de Universiteit van

Haifa, deed met name onderzoek naar de begintijd van zijn

vaderland. Hij vond de bewijzen van vooropgezette plannen

om de Palestijnen te verdrijven en schreef daarover het boek

The Ethnic C1eans/ngof Pa/est/ne.Pappe was voor een aantal

lezingen in Nederland. Stan van Houcke volgde die lezingen

en sprak met hem.
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ISRAËLlSC~

TEKSTSTAN VAN HOUCKE
HITP:lISTANVANHOUC KE.BLOGSPOT.C OM

In het midden van de jaren vijftig
was de eerste premier van Israël en
de belangrijkste leider van de zionis-
tische beweging in Palestina, David
Bcn-GocrÎon. voor hel eerst niet aan
de macht en had zodoende tijd om
door het land te reizen. Omdat hij het
noorden niet goed kende. besloot hij
door Galilea te trekken. 8cn-Gocrion
bezocht cr een fabriek. ecn kibboets.
een militaire basis en al met allcek hij
ecn aangename tijd te hebbcn. \-taar 's
avonds schreef de vader des vaderlands
in zijn dagboek dat één ding zijn dag
danig had vcrpest. namelijk het fcit dat
hij voor het eerst besefte dat er zoveel
Arabicren in Galilea woonden. Zijn
ergernis benadrukt nog eens het feit
dat Ben-Goerion een ideologische be-
weging leiddc die al sinds hel eind van
de negentiende eeuw Palestina wilde
veranderen in een joodse slaat. waarin
zo min mogelijk Palestijnen zouden
\cven. eigenlijk geen. Met andere
woorden: als de aanwezigheid van zo-
veel Palestijnen de grondlegger van de
joodse staat d.••.'ars zal, dan betekende
dit dat het plan om het Ie ontvolken van
alle Palestijnen niet gelukt was. En als
de leider van het Israëlischc zionisme
- en dus geen marginale randdebiel
- zich stoorde aan de aanwezigheid van
zoveel Palestijnen. dan kunnen we zon-
der meer aannemen dat ook de meeste
Israëlische joden in de jaren vijftig zich
hieraan stoorden. Wat dat betreft is cr
anno 2007 niets veranderd. Vanaf het
allereerste moment dat Palestina geko-
zen werd als territorium voor een zo-



-JISTORICUS LEGT OORSPRONG CONFLICT BLOOT LANALYSE'

J Europa zou Israël
moeten boycotten'

geheten 'joouse staat" was de enige li.mllU!c die zionistische
leiders als Ikn-Gocrioll konden bedenken hel dc-arahiscn:n
van het land. aangezien het meleen voor hen duidelijk \\as
dal cr een ander volk Jedae. AI in 1937 schrccfhîj ;Jan lijn
loon Amos: "Geen zionist kan afstand oo..:n van ook ma:;lf
het kleinste gedeelte van heiland Hlll Ismd. Een joodse st:lat
in een deel van l'akstÎna is geen einde. lllaar een begin:'
Ikt hezit van een eigen stuk grondgebied was. volgens hem.
doorslaggevend wuntjuis! "daardoor vergroten we on IC

'ZIONISTISCHE LEIDERS BESLOTEN IN 1948
TOT ETNISCHE ZUIVERING'

macht en elke madltstoenamc maakt hel mogelijk het land in
zijn gehed in handen te krijgen. Het vestigen van een [klei-
ne] staal. .. zal dienen als een zcer krachtig instrument in
onze historische inspanning om het hek land te bevrijden."
Kortom. men wilde gewoon een lege ruimte om de zionisti-
sche droom te verwezenlijken. Dat was een v'itaal onderdeel
van de ideologie en het betekende in de praktijk: verdrijf alle
inwoners van Palestina. en >'velomdat mell geen joodse staal
kon stichten met destijds slechts 600.000 joden terwijl er ook
nog eens I miljoen Palestijnen leelaen.

GEDETAILLEERDE ORDERS

Die etnische zuivering werd militair voorbereid in een v:ln
de mooiste panden in Tel Aviv. bijgenaamd Hel Rude Hllis.
waar sinds [947 het hoofdk\~artier was gevestigd van de
Ilaganna. de belangrijkste ondergrondse zionistische militie,
de gev,'apende lak van links. En in dit inmIddels gesloopte
gebouw. er staal nu een Sheraton Ilotel. werd op de koude
vvoensdagmiddag van JO maart 194R door elf speciaal ge-
selecteerde zionistische leiders van de joodse gemeenschap
in Palestina (na een Jaar lang op woensdag te hebben verga-
derd) de laabte hand gekgd aan een plan om ongeveer I mil-
joen Palestijnen te deporteren. Diczellae avond nog werden
militaire hevelen rond gestuurd naar gevechtseenheden in het

hele land voor een systematische verdrijving "an de Palestij-
nen. Die orders waren voorzien van gedetailleerde beschrij-
vingen v'an de methodes die gehruikt tT10estcllworden om de
Palestijnse burgers met geweld te verjagen: grootscheepse
intimidatic; het helegeren el1bombarderen van dorpen en
bcvolkingscentr:l: het in brand steken van woningen en CI-
gendomlllcn: en tenslotte hel opblazen van bebollvHlc centra
om te voorkomen dat de verdreven inwoners zouden tcrugke-
ren. Elke gevechtseenheid kreeg haar eigen lijst van dorpen
cn buurten die etnisch gezuiverd en met explosieven ver-
woest moesten worden. Dci'C militaire campagne kreeg als
codenaam "{an D. )\,'etals bij andere dergelijke catastrofalc
besluiten bestaan ook Vllll deze bijeenkomst geenllotulcn.
Politici en generaals die besluiten het lot van zoveel mensen
in handen te nemen. laten doorgaans geen bewijzen hiervan
achter. fl..laarcr hestaat in di! geval getlocg indirect bewijs.
stille getuigen. (he het ons als hislorici lllogelijk maken om te
reconstrueren wat er tijdens die bijeenkomst werd besloten.
Misschien veel belangrijker nog. wc beschikken nu over dc
documentatie die resulteerde uit dele geheime bijeenkomst.
te weten een reeks militaire orders aan de joodse ge\;echts-
eenheden om te beginnen met de systematische verdrijving
van een miljocn Palcstijnen uit hun woningen. dorpcn cn
steden. In een tijdsbestek van zeven à acht maanden was de
opcratie \Oorbij en haddcn tenminste 750.000 Palcsiljnen
hun huilen verloren. hun velden. boomgaarden. bedrijven.
bankrekeningcn en hun leven in Palestina. waar hun families
eeuv\elliang zo niet langer hadden geleefd.

DE WERELD KEEK TOE

Het verbazingwekkende van deze campagne was dat het
gemeld werd door de internationale pers. De meeste grote
westerse krantcn en radiostations berichtten destijds hijna
dagelijks over de grootscheepse deportaties en vef\\oes-
tingen. Bovendien waren ook waarnemers van het Rode
Kruis en de Verenigde Naties ter plaatse die aan hun hoofd-
kwartieren uiterst Ii::itelijk verslag uitbrachten van wat ze
zagen. En toch was al dele inlormatie \'oor de internationale
gemeenschap geen aanleiding om krachtdadige stappen te
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ondernemen, mei als gevolg dat driekwart van de Palestijnse
bevolking kon \vorden verdreven en hun huizen en bedrijven
konden worden verpulverd. Aan het eind van 1948. toen de
omvang van de misdaad niet meer genegeerd kon worden,
deed de VN nog wel een zwakke poging om het onrecht te
stoppen. De Algemene Vergadering nam resolutie 194 aan
dic bepaalde dat Isra~l de terugkeer van de vluchtelingen
moest toestaan, maar Israël negeerde die resolutie net zoals
het naderhand alle andere resoluties zou negeren waarin een
beroep wordt gedaan op de "joodse natie" om de Pall:slijnen
menswaardig te behal1llc1cn. Voor enige tijd was de wereld-
gemeenschap tamelijk verbolgen over de Israëlische houding.
Letls de Amerikaanse regering ergerde zich eraan en. geloof
het of niet. legde Israël enkele maanden lang sancties op. om
het land te dwingen de verdreven Palestijnen te laten terug-
keren. Maar uiteindelijk liet de wereldgemeenschap Israël

'EEN ANDER VERDRIJVEN OM MIJ VEILIG TE

LATEN VOELEN, DAT IS VERWERPELIJK'

zijn gang gaan en wenjen lO de kiemen gelegd van wat nu
eufemistisch heet het Arabisch-Israëlisch Contliet. een con.
fliet dat niet alleen het Midden Oosten destabiliseert maar nu
ook de \.eiligheid in de rest van de wereld in gevaar brengt.
LJitalles als dircet gcvolg van het feit dat elf mannen. joodse
leiders die claimden de slachtoffers van de holocaust te ver-
tegenwoordigen. drie jaar na de holocaust koelbloedig beslo.

ten alle Palestijnen te deporteren. Het was de logische conse-
quentie van het eerdere zionistische besluit dat Palestinu de
enige ruimte in de wereld was waar men niet alleen een veili-
ge plaats voor de joden kon scheppen maar waar men tevens
het judaïsme kon herdefiniëren als een nationale beweging.
Deze speeiaul door Ben-Goerion samengestelde denktank
besliste bovendien dat in Palestina een wesrerse joodse staat
moest worden gevestigd. ze wilden geen joden uit Arabische
landen. want Ren-Goerion had verklaard dat die jodl:n in
feile Arabieren waren en die wilden ze niet. Later verandl:rde
hij zijn standpunt, toen hij er meer joden bij wilde hebben.
Ze werden toegelatcn op voorwaarde dat ze allereerst gede-
arabiseerd en verwestert zoudcn worden. En zo gebeurde het
ook. Tegelijkertijd realiseerden de adviseurs zich ook dal de
holocaust in Europa dermate drastisch was geweest dat emi.
gratie daar vandaan nagenoeg verwaarloosbaar zou zijn. Ten
derde wisten ze dat de demogrnfische balans In Pakstina ten
nadele was voor de joden. Hoe ze ook de grenzen van een
toekomstige joodse staat zouden laten lopen, de joden zou-
den altijd in de minderheid blijven. En dus kwamen ze tot de
conclusie dat alleen een etnische zuivering een joodse staat
mogelijk zou makcn. En aldus geschiedde.

VERACHTELIJKE IDEOlOGIE
Het is duidelijk dut een ideologie waarbij een ander verdre-
ven moet worden om mij veilig te lalen voelen in moreel
opzicht absoluut verachtelijk is. Bovendien is het juridisch
volstrekt illegaal. Als elfmannen kunnen besluiten dat ~cn
bepaalde groep mensen. louter en alleen omdal ze Palestijnen
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;lijn, geen redll heeft om in hUil eigen huiLl:n tl: 1l:\l:Il. dall
beschouwd zekcr vandaag de dag hl:! inll:rnationaal rl:cht.
dc int..:rnationale gemcenschap. dit als t'l:n misdaad tt'gt'n dt'
mensheid. \kt anderc \\oorden: dac elf mannen zijn misda-
digcrs. maar zo wordcn z..:mct gCi'1endoor de Israëli's. In-
tt'gell(keL zij behoren lOt de meest geröpectecrde ho.:ldenin
hel Israëlisch..: pantheon. de beko.:ndsto.:is de \'ader des vader-
lands IJmid Ikn-(joerion. die de bijeo.:nkomst \oor/at en dit'
do.:elnische zuiwring bedadlt. het initiati..:f en oor mllll en de
kidlllg eruwr had. Nu gaat het mij nil:t 0111het \eroordelen
\',Hl deze dadt'rs. dit' zijn inmiddt'ls alkmaal dood. maar in
mijn bot'k hou ik mt' bezig mt't dt' misdaad. het n'rdrijwn
van al dit' burgers. ht'1 opbla7en van 531 dorpen en z\\aar
beschadigen van 11stcden. hct stelcn van al hUil bczittingen.
\Vclis\\aar slaagden de ;lionisten er niet in om heel Palestina
tc zuivercn. maar too.:hwas het voor do.:jOl}dse kolonisten en
hun militaire eenho.:do.:l1geen sb:ht resultaat. Slechts 250.000
Palcslijnen blc\'ClI achter. vooral in ht'1 Noorden waar de zi-
onistischt' trot'pen op ht'llaalst te uitgeput waren om hen te
verdrijven. Ikt was een onvoorstelharc tragedie \ oor al die
burgers the uit hun huizen wo.:rdenverdreven .•.he ineens hun
geboone- en woonplaats \erloren. en voor al die nabestaan-
den \'an mensen •.lil,'warcn afgeslacht. el1al die vrOUWt'Ildie
\Iarcn \crkracht tijdens de militairc operaties. Los v:ln dezc
\1 reedho.:dclIbcn ik van mening dat men anno 2007 dc Isra-
o.:lIschemisdaden \'an 1l)4:Smoet erkennen. met om rckenin-
gen tt' verefIenen. want wie zou moeten wnrden \eroordeeld'!
Dc daders 7ijn al dood. Ik •.!enk dat we hd briljante idee \all
])esmond Tutu loud..:n moet..:n adopt..:ren dat uitgaat van de

gedachte: we \\illen de daders met eens mIsdadigers noe-
men. we wil!t'n dat 7e de misdaad /(Icgercli. \Vij mnetl:n die
misdaad onder ogen zien. We mllen lTIoden erkennen dat de
etnisehe mi\cringcn warcn gepland. dat !srad de oorlog in
1948 wilde om Palestina etnisch te kunnell zuiveren en nio.:t
- zoals de Israëli's beweren - dat dio.:oorlog de reden was om
de Palestijnen te \'erdrijven. Ikt was :11kmaal voorbcreid.
de ordt'rs lagt'n klaar. Niet :llken de joods-lsradïs 7lIlien de
misdaden moeten erkennen, maar ook de rest van de zwij-
gende wereld. en zd;er Europa.

DtE N H P N

De wereld heefllsraël al in 1948 een vrijbriefgt'ge\'en. En
als een staat gebasecrd is op dt' \crdrij\-ing van et'1l ander
volk <,':nde mensheid Z\\-ijgt daarover. dan moet men niet
verbaasd zijn dat deze staat nog steeds de ideologie van ho.:!
etnisch zuiveren als hoeksteen heeft. [Je hoodsehap die de
7ionistische be\\'eging en later Israël Vilndl: wereld kreeg
\\<IS dat •.lil geell misdaad W<IS, maar dat het ee1\ legiticm
oIHJerJ..:e1is van d..:~~'heppillg van de staat Israël. Geen oflï-
eiële instantio.: in de wereld heeft Israël ooit veroordeeld voor
de etnische zuiveringen van 1948. En nog steeds krijgt het tk
boodschap dat ht't ondt'rdeel is van de beschaafde wereld en
dat het ervan mag uitgaan dat in lllOTeel.juridiseb en politiek
oplicht Israël \'(Jlkomen gelijk hedt om een Illodo.:rn..:staat te
vestigen op een ideologischo.: basis van o.:!lllscheexclusiviteit.
Zodra het gaal om de rechten van de jodt'n om het t'nige \'olk
te zijn op Palt'stijns gcbied hot'\-en ze zich in de praktijk nict
druk te maken ovo.:rmensenrechten. of rechten van de hurger

foto ~ v.l n.L Jit~chak

Rabin al~ondercom.

mandant van Palmach,

de ~trijdmacht van de
Haganna.

Haganna~trijders in de
buitenwijken van Jeruza.

lem, april 1948.
Ben.Goerion tekent de

o nafhan kei ijkheidwer.

klaring op 14 mei 1948 in
Tel.Aviv.
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of over de democratie, En omdat dit de boodschap was van
de machtige westerse wereld gelooft elk zionistisch Knes-
setlid blind dat het belang van een joodse meerderheiJ in
Palestina atle andere religieuze of humanitaire waarden te-
niet doet. Die mentaliteit is het product van de misdaden van
194Ren de stilzwijgende goedkeuring ervan door met Ilame
de Europese elites. die gepijnigd werden door de gedachten
aan wat Europa de joden had aangedaan. Daardoor zijn ze nu
blind voor wat de Israëlische joden de Palestijnen aandoen.
Die boodschap heeft de merkwaardige tweedeling veroor-
zaakt in het denken van de joods-lsradi's. Enerzijds zijn ze
ervan overtuigd geraakt dat ze de enige Verlichte mensen
in het 1\.1iddenOosten zijn. de enige democralen, het enige
westerse v"olkaldaar, het enige cultureel ontwikkelde volk in
het Midden Oosten. En anderzijds menen de Israëli's dat ze
hel v'olste recht hebben om nu soms zelfs openlijk te zeggen
dal Palestijnen verdreven moeten worden uit welk gebied

'DE ZWIJGENDE WERELD ZAL ISRAËLS MIS-
DADEN ONDER OGEN MOETEN ZIEN'

dan ook waar de Israëlische joden geen meerderheid vor-
men. Zodra de Palestijnen in de ogen van de zionisten daar
een zogeheten 'existentiële bedreiging' vormen, dan zijn
alle middelen toegestaan. inclusief bloedbaden, illl:lusiefhet
bombarderen van burgers met F-16's. inclusief het deporteren
in vrachtwagens van Palestijnen en indusicfht:t economisch
wurgen van hun samenleving door hen op te sluiten achter
een muur, in de hoop dat hun leven zo miserabel wordt dat /e
zdfbesluiten te vertrekken. Om hiermee ongestoord door Ic
kunnen gaan, moeten natuurlijk de westerse media worden
bespeeld en daar zijn de zionisten buitenge\!,'oon effectief

Rabin, C1intonen Arafat na de ondertekening van het later mislukte
vredesakkoord met de Palestijnen, Washington 13september 1993,
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in. Ze beseffen maar al te goed dat ze kleine wreedheden
moeten begaan. want daar is de Amerikaanse en Europese
pers niet echt in geïnteresseerd, die wil kolossale catastrofes.
Zolang men vijf mensen of meer per maand verdrijft, hier en
daar een dertigtal huizen vernietigt en perman..::nt het leven
van burgers bij militaire controleposten ondraaglijk maakt.
zijn de massamedia niet geïnteress~erd. Ondertussen blijft
hel lsradisch beleid gebaseerd op het inpikken \ian zoveel
mogelijk Palestijns grondgebied. maar dan I.ond..::rPalestij-
nen, Onderling debatteren ze O\icr hoc ze dat docl het b..::st
kunnen verwezenlijken. Het meest doortrapt zijn de linkse
partijen. De vcrlichte lsmëli's maakt het niet uit om het grote
gev'angeniskamp Gaza en de Banto..::stans op de Westbank
cen Palestijnse staat te noemen. Links doet het voorkomen
alsof het hereid is tot een grootmoedig gebaar, namelijk het
geven van wel 15 proccnt van het Pal..::stijnsgebied aan hel
Palestijnse volk. Maar rechts in Israël is niet 70 hypocriet.
Dc rechtsen willen het liefst ook nog die 15 procent. Die zeg-
gen legen links: "Als jullie Palestina will..::n,neem dan hel
hele grondgebied en \'Crdrijf alk Palestijnen ineens. Wat voor
spelletje is het van jullie om 85 procent in te pikken en ver-
volgens de bewoners van de resterende 15 procent langl.aam
weg te treiteren'?" En ze hebben gelijk, het lib..::ralezionÎsm..::
is het meest \'erachtel ijk.

HET ONRECHT GAAT DOOR
Sinds de Oslo-akkoorden zijn cr meer nederzettingen ge-
bouwd dan voorheen. Het 70genaamde vredeproces is het
middel bij uitstek dat lsmël helpt het beleid van de langl.ame
de-arabisering ten uitvoerte brengen. Daarom zal de wereld
de Israëli's een duidelijke boodschap moeten gcven, name-
Iijk: als jull ic vredc en verzocn ing willen zullen jullie aller-
eersl moeten erkennen wat er in 1948 is gebeurd. Ze moeten
ophouden het te ontkennen, ze moeten verantwoording voor
hun misdaden nemen. Daarnaast 70uden ze o1lïcieel moeten
verklaren dat er een automatisch recht op terugkeer is voor
de slachtoffers van de etnische zuiveringen, zoals overigens
het Amerikaanse ministerie van Uuitenlandse Zaken op zijn
website bep1cit. AI1cen verzwijgt Washingtoll de lsradisch..::
verdrijving van Palestijncn. Een tweede boodschap aan d..::
Israëli's zou mO"::lcnzijn dat ze onmiddellijk ophoudenlllcl
de politiek van het etnisch 7uiv'eren die sinds 1948 wordt
gevoerd. En de Israëli's moet duidelijk worden gemaakt dat
h..::tontmenselijken van de oorspronkelijke bevolking slechts
tot misdaden leidt. Daarbij moet dit niet bij een vermaning
blijven. het veroordelen van mijn v'olk helpt niet. Ismë1i's
zijn totaal immuun tegcn vcroordelingen, ze lachen erom.
want ze weten dat die geen consequcnties hebben dankzij
het Am~rikaanse vetorecht. Daarom zou Europa de 'joodse
natie' mo..::tenboycollen. net zoals het deed met Zuid-Afrika
toen Jaar misdadcn tegen d~ mensheid werden begaan. An-
ders gaat het onrecht g.ewoon doOf. Sterker nog: er is sprake
van een escalatic, op korte termijn zullen de Palestijnen
wordcn geconfronteerd met nog wredere Israëlische beleids-
daden. liet einde van d..::etnische zuivcringen in Pa1cstina is
nog lang niet in zicht. Op dit moment sturen ze aan op een
etnische zuivering van de Westbank. Het resultaat van die
pol itiek zal verschrikkelijke reacties oproepen leg..::nde joden
in Israel en ik durf/clfs tc zeggen tegen de joodse gemeen-
schappcn in de rest van de wereld.
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Tegen de onverschilligheid
door Joep Dohmen

Boek:

panacee. Weliswaar is k\o.:nskunsl et:n
individuek aangclo.:gcnheid. jezelf eo.:n
got:d kyen b..:zorg..:n. maar dat dot" je
natuurlijk welmcl anderen. yooral met
vri<.:nden. ",\Iaar ook de \Tio.:ndschaps-
nLituur h<.:eft ved te lijdo.:n van de li-
herale tijdgeest en is niet meo.:r wat zo.:
go.:\\'eest is. Vri":1Hlsehappen dienen to.:-
go.:nwoordtg yooral het nut..:n h..:t go.:l1ot.
Daardovlr wordt de authentit:kt: \Tit:nd~
schap uit ho.:toog verloren:' In klaro.:
p..:nno.:nstrçkt"n schetst Dohmen dan de
ékugdcn \'an do.:vriendschap. refo.:ro.:ro.:nd
aan Aristotdcs, Cieao, Nit:tzscho.: maar
<.:\'engoed llenk r\lanst:hot of Paul \':J1l

Tongeren.
Tegell de (J/ll"eI".I'chilliKhdd beyat t:t:11
aantal stukken dio.:eo.:rder zijn gepub[i-
..:e<.:rd,onder andere in 7ïjd\chriji mor
HWll£/IIistick <.:IJenkele hundcls, ""kt
dit- voorbeeldig uil"e!!evcll - hock_ 0_

wordt de samenhang in Dohmens \\<.:rk
van do.:afgdopo.:n jaren zichtb,lar en
dat dwingt ro.:sp<.:etaf. Dohmo.:n schrijft
YOOrlrdTelijk en lijn ho.:toogtrant is z<.:er
toegankelijk. Filosotio.: wordt met Doh-
lIlt:n vatlzdf o.:..:ngroot genocgen, zijn
bot"k wordt gaandeweg do.:lezing zelf
je vri<.:nd. Dan \\'o.:<.:tjo.:uito.:indclijk ook:
""Alleen cchte vricndschap voert tot
\\<lar gduk:' (BCh)

Joep Dohmo.:tt. TeKell de (//Il'eI"sc!lillig-
!leid. Pleidoui t"Vor ('('1/ moderne 11..'-
I'CII.IJI/IIS/, Ambo/Anthos. Amsterdam.
Ci<.:bonden, 31ó hll. f 19.95.

Met deze bon kunt u tot en met 21 juni

2007 bij iedere erkende boekhandel korting

krijgen op de aanschaf van het boek Tegen
de onverschilligheid door Joep Dohmen.
ISBN: 9789026311017

nen hun beperkingl:n en h.:bben geen
idee \'an hun atllankelijkheid. Z.: weten
niet wat matigheid is en kunnen hun
emoties nict bchccrsen. Dohmen: "'Als
gevolg daarHlI1 wordt de samenleving
geeonfrollleerd met een hele recks han-
{Ielingen in het openbare leven, op stm-
ten. pleinen. in ht"t opt"nbaar wrWler.
in bioscopen. kroegen. wachtrllimtell
en vergaderzalen die grol: lomp en
achteloos tS," Daartegellover pleit Doh-
men voor 'e<.:n nieu\\e cultuur \ all h..:t
zdf'. een ethiek \an zdflOrg. 'De pu-
bliekc moraal moet heten: levt"llskunst:
Levcnskunst - C/I/"(I SI/i - als morele
vorming ter bevordering \'an onzc z<.:lf-
\erantwoordd ijk h..:id.
Jot"p Dohmen. uni\'ersitalr docent <lan
de Uni\wsiteit \ oor Hu1t1anisti<.:k. wil
lllet Tegen de (J1I1'('/"schilligheideen
st<llld<lard hicdcn als hou\'ast voor ons
handelen, om ldfsturing mogelijk te
maken. Dat klinkt pretcntit:us. precies
zoals de meer modieuzo.: maar al te
vaak gratuite werkjes o\o.:r levenskunst
die d<.:atgdopen jaren lijn verscht:l1en.
:\laar [)ohmt:n richt ju ist gi ftigo.: pijlen
op dit: pst:udofïlllsofen \an hct positio.:ve
,.II:nk..:n. zdfrnanagcment, lili:stylo.:.
1,,:donisll1e, zenboeddhismo.: en 110.:\\'age.
Hij wijdt <.:re<.:nintt"graal hoofdstuk aan
('Waarom dt" populaire lev<.:nskunst ni<.:t
d..:ugt') t:n vcrwijst ze venijnig argu-
mentcro.:nd naar de vuilnisbelt van hel
goo.:de Ievcn, Dal ged.HUl hebbcnd, zet
hij z.ich :Jan o.:englasheldere beschrij-
\'Îng van de historische conto.:xt \an de
actude tilosofi<.: der kvenskunst. \'an
de Icvenskunstscholcn in d..: klassiek..:
oudheid tot - DVlhmen blijft ziehzdf
lrouw - :"ietzsehe, die ons liet zicn
hoe moeilijk d<.:w<.:gnaar de V'J"ijheid
is. Dan hcschouwt hij in afzondcrlijkc
hoo[i.\stukken de basisc()llcepten vall
{k moderne k\'enskunst: autonomi<.:,
aUlhcnticiteit. zdfzorg o.:ntijd. Daarin
\\on.len do.:contouren van Dohmens
k<.:rnopyaning yan mod<.:rno.:kvo.:ns-
kunst al zichtbaar. \-1aar eerst rekent
hij nog vaardig af l11et dt: dCIiKdefhiek.
'kwn volgo.:ns een ideaal'. Hij sch<.:tst
dcze vorm yan kvenskunst als filseine-
rend maar go.:vaarlijk.
In h<.:tslothoofdstuk m<.:t{k titel
'Pleidooi voor een moderne \Tiend-
schapseultuur' onlvou\\I Dohm<.:n zijn

TEGEN DE ON ERS ~ L El

D~ \ Taag: 'II0L: mOl;\ ik leven' i~-in
\\'i~sL:lcrll.khoo.:danighcd<:n- \~1l1alk
tijdcll. lIlaaT tI.: actuele filosofie \-;'ln
uc kVé'llSkunsl h<:cn zich ontwikkeld
in het voetspoor van \lichcl Foucoult.
Jocp Dohmen noemt de?..: filosofie
'een nieuwe vorm \'an morel.: educatie',
"TOl voor kort handelde de ethiek voor-
al mer ut: socia1c moraal. Als \\1: hel in
de wantlclgungt:n haddt:1I mer normen
en waarden. bedoelden we doorgaans
lorg voor (Ic [lnder. sociale \'crplich-
tingen. wrantwonrdclijkhcîd:' i\laar
nu doet 'het idee dat Iclfrcspcct aan de
basis ligt \UIl de moraal' opgang en dal
zelfzorg 00-11 vcrant\\'oordelijkheid \'oor
jezt:lfmccbcpalcnd is VOOT de kwaliteit
vall leven, Ik moderne tn<:llS IllO<'::\ 1c-
Ten een goed kvcn 1(:killen.
Dohmt:1I wijst erop. dat dit gl:dachte-
gOl:d l:l:1l reactie is op de zogeheten
'malaise van de moderniteit'. Erieh
Fromm kwam n<l WO I[ met de stel-
ling. dat de ware morele problt:matiek
van deze tijd de onverschilligheid nn
de mensjegells ziehlelfis. 'Wij zijn
de zin voor de betekenis en het uniàe
\'an de individuele mens kwijtgeraakt:
Sindsdien is het onhehagen over de
mo{lerne mens alleen nog maar toege-
nomen. Velen hebben weinig zelfkennis
en overschatten zichzelf. Ze misken-
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ZOOM

LABORATORIUM VAN HET LEVE'\!

TEKST EN FOTO'S JOSEPHINE KRIKKE

De top van de toneelwereld improviseert voor het zesde
seizoen in het tv-programma 'De Vloer Op', het pronkstuk
van Je Ilumanistischc Omroep. Hoc komt een allc\'crillg tOl
stamt en hoe ervaren de spelers hun rol?

Een scène spelen \vaarvanjc niet weet hoc die afloopt: zelfs
VOOf de meest doorgewinterde acteur blijft improviseren een
zenuwslopende bezigheid. Vooral, of eigenlijk alleen maar,
van tc voren, Na atloop volgt de ontlading.
In het Amsterdamse Bimhuis doden vijf acteurs met een
bord clcn voor zich de tijd totdat de opname van 'De Vloer
Op' begin!. Jacob Derwig kijkt vaak op zijn telefoon en praat
wat met een collega over reizen. het hebben van kinderen.
over voorstellingen waarin collega's spelen. "Ik hen altijd
zo zenuwachtig van te voren", zegt de acteur. die bij Toneel-
grocp Amsterdam speelt en optrad in films als 'Zus & Zo'
((Jouden Kalf). 'Grimm', 'Lek' en 'De Jurk', "Toen ik vorig
jaar mijn eerste opdracht kreeg, werd hel echt zv,'art voor
mijn ogen. Zo erg is het niet meer, maar het zweet breekt me
nog wel uit."

Een uur later lijkt die angst op het podium verdwenen, Tien
scènes worden er opgenomen, waarvoor doorgaans twee
spelers per keer een opdracht krijgen. Ze weten niets van te
voren en krijgen in een paar zinnen te horen waar de scène
over moet gaan. In een van de opdrachten moet Derwig een
arts op een eerstehulppost te spelen. Daar !ren hij een vrouw
aan. gespeeld door Saskia Temmink. toegetakeld door haar
man. De arts dringt aan op aangifte, maar de vrouw wil dat
niet. Ze is bang voor discriminatie omdat haar man Marok.
kaans is. fl.1ctdie informatie gaan Derwig en Temmink de
vloer op.
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"In dit programma leggen we morele dilemma's voor over
het eigenbelang en daarnaast het nemen van vcrant\voorde-
lijkheid voor je medemens", vertelt Bert Janssens, directeur
van d.: Humanistische Omroep (Human), Samen met regis-
seur Peter de Baan bedacht hij het programma, ""lJe opdrach-
ten die de acteurs krijgen zijn, hoewel wat uitvergroot. heel
herkenbaar,"
Dat verklaart volgens Janssens ook het sueces, "Kijkers her-
kennen zich in de scenes. Ze denken: wat zou ik docn in die
situatie?" Hij somt een reeks voorbeelden op van opdrachten
die morele di1cmma's in zich dragen. Zoals de opdracht van
llcteurs Stcfan de Walle en Margöt Ros deze avond. !lij moet
een man spelen wiens beste vriend door zijn toedoen is om-
gekom.:n bij cen auto-ongeluk. Als boetedoening woont hij
bij de vrouw van zijn dode vriend en hij doet voor haar alles
wat ze vraagt. Janssens: "Hoe ver gaat hij daarin mee? En
wanneer kiest hij voor zichzelf.' Dat zijn interessante vra-
gen."

Saskia Temmink speelt al mee vanaf het eerste seizoen, maar
geeft toe nog altijd nerveus te zijn van tevoren, "Lef, dat
heb je nodig. De kunst is om er op het juiste moment te zijn,
om open te staan voor wat de ander doet. om te reageren
op wal erop dat moment gebeurt en dat niet voorafwillen
bt':denken."lmproviseren is zoals het 1cven is, filosofeert
Temmink: "Soms moet je het leven richting geven. sturen. en
soms moetje een terugtrekkende beweging maken."
Volgens lIuman-direeteur Janssens is het programma 'een
laboratoriumsituatie van het leven', "Hier worden met mi-
nimale opdrachten situaties nagebootst uit het echte leven.
t\.1enst':nmoeten het ook hier doen met wat ze hebbt':n, meer
dan een korte opdracht is er niet. Niemand helpt hen daar.
bij. ze moeten het maar uitvinden:' De zoektocht van de
acteurs die daar op volgt, wordt op tv niet vaak vertoond.
meent Janssens .•. Je ziet ze denken, je ziet hoe hun intuïtie
werkt omdat ze zich ergens uit moeten redden. Dat heeft iets



ontroerends; 7e leggen 7ich cr niel hij neer rn~~r vinden de
kracht om zieh uit een onbekende ~ituatie te redd.:n:'

Daarvoor moetje een ander nllmte g.:\'cn, 7Cgt acteur Peter
I31ok.Dal is de kunst van het imprO\iseren. "1lel moet gccn
wedstrijd \\on1cn tussen twee acteurs. Als twee violl~t..::n..::cn
duct spelen, heeft de ccn cr ook nicts :J:Jnals d.: ander sllelh~r
spcelt. Dat klinkt niet. dus Le moclen mcl dkaar meegaan
om ccn mooi samenspel te krijgen:' Bij improvisatlcs mocl
je \olgens Blok ook geen plann..::nmaken. "\\-'il mijn tegen-
speler een andere Kallluitgaan. dan moet ik v~n mijn idee~n
afstappen. Weten dat het 70 werkt. ontslaat me van \erkram-
plllg.
:\Iaardal mecgaan mcl de ander is (lok meteen Lijn \alkull,
mccnt Blok. "Ik kan gemakkdijk e<.:nander de ruimte geven
op hct toned <..:nkan hed lang mo;~egaanmet die alldcr. Ik ga
dan aeht<.:rover leunen." Blok vindt het \'oorallcuk om dit
improviseren ged,j,in IChebben. "Van te \orcn \'ind ik het
he1cmaal niet zo fijn. Op zo'n aW\lld duik ik onder in cen
andere wereld. Als ik bovenkom.:n de zcnmn;~n zijn verd\\\:-
nen, voel ik me aangeraakt."

Jacob Derwig ncemt na de opname ontspannen, bijna opge-
lucht. een drankje. "Een paar dagen yoor de 0plwllles het rap
ik mczelf cr altijd (lP dat ik probeer al wat te oefenen, In
de auto, in de badkamer, waar ik ook bcn. Dan ~Ienk ik bij-
\'oorbeeld: 'stel dat ik een man mocl srekn wiens \Touw .. :
en70\0orts. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Je kunt
niet je nict voorbereiden or hel onbekende." lmproyiseren is
goed voor acteurs. \illdt Dcrwig. "[n hoc vaker jc hd doet.
hoc meer ontspannen je eraan begint. liet helpt mij ook In
toneelstukken. waarin ik met een vaste tekst werk. om hd
moment. hel hier en nu. te hlijvcn voelen. Om elke keer we,,:r
70 oprecht mogelijk verwonderd tc lijn ."
:\laar het eindresultaat van 'De Vloer Op' op tv bekijken, be-
kent hij later, kan hij ni,,:t. "Dan yoel ik \\"Ccrdie7c1lde raniek

als bij dl' opnames en denk ik toch alleen maar: waarom heh
ik dit nie-tgeLegd of anders gereageerd'.' Ik durfdan wel vaak
stiltes te laten vallen in een scène, in mijn hoofd gaat het te-
keer. Ik ben altijd op "nek naar een ingeving." \laar. h<.:sluit
hij relati\erend: "In het dagelijks Ic\en weetje het ant\\oord
soms ook nid metecn:'

is vanaf vrijdag 8juni te zien op Nederland 3 rond
23.00 uur

Het humanisme in beeld ell geluid. Lettcrlijk en 11-
guurlijk. De jaarlijkse bijeenkomst van de l1umanis-
tische Alliantie vindt plallts in het hwi/UIlT Hl!eld l!1l

Geluid in lIilversum-:-..Joord. Die dag is ook de start
van de vcrmeuwde \\ehsile Verder
onder meer: eenli\e column. Leepkistdiscussies.
sjoelbakken. film cn Sll'llllllcn lIit de oude doos. Een
razende reporter doet 1i\'C\'Crslag.

De Allianticdag - voorheen de 'netwwkdag' - biedt
cen Illooie kans Olllcollega's. medewerkers. bestuur-
ders en vrijwilligers van Alliantleleuen te ontmoe-
ten. De nieuwe voor7iller, Lodewijk de \Vaal, schetsl
zijn visie (lP hel humanisme en op het jaarthema:
'Humanisme en religie, voor humaniteit'.
VOllraf en/of achteraf is een bezoek aan Heeld ('11

Geluid ecn aanrader (zie www.hceldcngcluid.nll

De entree is gratis. Aanvang 13.30 uur. Voor informatie,

het programma en aanmeldingen:
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Horizontaal
1. peuter; 7. kunstmatige dam in een rivier;
12. meisjesnaam; 13. land in Azië; 14. laagte
tussen bergen; 15. besloten vennootSl:hap
(afk.); 17. uiting van blijdschap; 19. gespitste
mond; 21. buitengewoon onderwijs (afk.);
22. doors<:hijnend; 24. noordelijk eindpunt
van de aardas; 27. duw (stoot); 28. op
het genoemde of bedoelde; 30. jongensnaam;
31. uitroep van schrik; 32. land in Azië;
33. Europese rekeneenheid (afk,); 35 telwoord;
37. een zekere; 38. bruin vlekje op de huid;
41. rijksluchtvaartschool (afk.); 42. van geringe
diepte; 44. plezier; 46. jongensnaam; 41. deel
van trap; 48. de gezamenlijke ministers (rege-
ring); 49. akelig; 50, klei.achtige grondsoort:
52. toespraak; 54. plaats in Duitsland;
56. loshangende bloes; 58. hekwerk van
gevlochten ijzerdraad: 61. boomsoort;
62. bontsoort; 64. plaats in Brazilië (afk.);
65. in hoge mate: 67. dierengeluid: 68. evan.
gelische politieke volkspartij (afk.); 70. imec-
tenetend zoogdier; 72. lidwoord; 13. tot draad
getrokken ijzer: 76. paling: 77. marginale
kosten (afk.); 78. plaats in Noord-Holland:
79. plaats in Duitsland; 81. uitroep van pijn;
82. engels bier; 83. plaats in Duitsland; 84. niet
raak; 86. oplegger bij een truck; 87. winter-
sportattribuut.

Verticaal
1. twijfelachtig (onzeker); 2. eminentie (afIe);
3. nachtroofvogel; 4. hemellichaam; 5. Ieren
voetbekleedsel; 6. zangwijze op tekst;
7. boomwol; 8. nobel; 9. knaagdier;
10. inhoudsmaat (afk.); 11. chocoladebol;
16. op grote afstand; 18. bergpas (Fr.);
20, wijfjesschaap; 21. reuzenslang: 23. iemand
een poets bakken; 25. deel van schip;
26. huisdier; 21. soort van look; 29. deel van
helikopter; 32. land in Azië; 34. roem;
36. iem •.•nd die slinkse streken uithaalt;
37. loot (stek); 39. huidopening; 40. sein;
42. m•.•rterachtig roofdier; 43. verdieping:
45. mak; 46. sterk ijzerhoudende grondsoort;
St. telwoord; 53. mannetjesbij; 54. onderaards
bomvrij gewelf (bunker); 55. plaats in Noord-
Brab •.•nt; 56. gentleman; 57. hemellicha •.•m;
59. ambtskieed (tabb •.••.•rd): 60 .•.•fsluiting voor
r•.•men en deuren; 62. deel van breuk; 63.
Europese t •.•al; 66. eikenschors; 67. biedt zich
aan (afk,); 69. beroep (stiel); 71. E"'st Afric •.•n
Airways (•.•fk.); 13. pronkzuchtig; 74. inlandse
gemeente op Java: 75. overjas van dunne stof;
18. priester van Silo: 80. muurholte; 82. rivier
in Noord-Brabant; 85. heilige (afk.).
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PUZZELAD VAN DUN

LJOLJOODDLJuLJLJLJLJLJ
Als Uwilt meedingen naar de boekenbon van € 25,- die onder de goede inzenders
wordt verloot, ontvangen wij graag uiterlijk 21 april 2007 uw oplossing. U schrijft
op een ansicht- of briefkaart het sleutelwoord van De Doordenker. Stuur uw
oplossingen naar Redactie De Humanist, Postbus 257, 1000 AG Amsterdam.

Oplossingen De Doordenker in de Humanist 6/2006
Puzzel 1: Vrijdenkersfeest
Puzzel 2: Jaap van Praag
Winnaar: C. Bal, Vught
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Piet Winke1aar

Altijd duurt alles maar even
Verslag van een reis

Deeltijdopleidingen voor volwassenen

Diepte-counseling, Psychologie
en Psychosociaal Werk

'Anderen helpen zichzelf te helpen J

111st"pll'mlwr :.I()07 begint het nieuwe sludiej;lar waarvoor u
zil"h kunt aanmelden.
Onze vier:iarigt' opleiding is bedoeld \"Oor diegenell die de
hulpverlening of hegeleiding" op een prol~ssionl~1'1 niwau
willen bR'ngl'n en voor dicgencn dic op tTB eJTeetien. en
humane wÜ7.e anderen hulp willen \"('r!t'!\('ll of willen
hcgeki(kn.

Onlt: particuliere beroep.>opkiding. meI ("("ngCITnommeerd
dUl'cllleu- cn train('rscorp", kcnmcrkt zirh door een brnl('
aanpak. Wc :lijn de enig-c opkiding in :-\t"derland die zowel
reguliere <tbaltnnalÎcve ocnackringt'n b<~studeert ell praktisch
toepa.>haar maakl, waarhij het inl.c~le ("11:t.:it>hmatig<'aS[l!:cl
Yllll de mellS fentra,l! ~t,lal, Onzt' studl'ntt'n komcn dan ook
uit geheel :'\ederland en hl:1 buiwlIland. AfF;('"Studl'erd('n
vindt,tl doorgaan.' ('(~nbC\Tt'dignltle werkom}f'\ing
De opkiding is op hoger OIldt'f\\;jsni\Tau en er is mogelijkheid
101het Iwh"lt'B \'an tTU internationale baehdor;.dcg"ITc.

Kijk uok naar un~c gesperialist't:'Tde (voongezette}opkidingen.

www.spso.nl

Informatiedag: 2I april.
ACADEMIE INTEGRALE ~ENSWETENSCHAPPEN - spso

Jrijnestemlaml 4, 3525 AL C/uc!Jt, tI!. 030 - 280 38 /9

ISBN91B 90 666S 847 9
n4paglM'~ € 15,90
_ ~wpbool<oorn/963

krijgen tot het nu

een hindemis vormen om toegang te

hij zou kunnen worden Verleden en

toekomst spelen hier een centrale rol

omdat ze zowel een Voor\vaarde als

nert hem aan vroeger. hoe hij als kind

was en dacht. De ander wijst hem op

mogelijkheden in de to€kamst, hoe

Een ve,haal over E'€n reis naar

Baurgondie. een pelgrimage, waarbij

de tocht zelf belangrijker is dan het

eindpunt. ~ hoofdp€rsoon gaat met

twee vrienden op reis ~ een herin.

11 ....- ,,,,,",,,~
Uitp'<'enl SWP I f'oHbu. 157 1 1000 AG AmstenAm

T 020 330 n 00 I F 020 330 80 40 I ~ swpbook.com

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

naam mlv

telefoon

adres

pC/Woonplaats

JA ik wil meer informatie over
een executeur. testamentair van het
Steunfonds Humanisme

-00<0<00"'.
Stuur de bon in een envelop
zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme.
Antwoordnummer '0938,
'000 RA Amsterdam

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

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

Als
nalaten
u een

•
ZOr: IS

http://www.spso.nl
http://www.humanistischverbond.nVsteunfonds.


Das Narrenschiff / Het Narrenschip
van Sebastian Brant heeft grote invloed
gehad binnen de Europese cultuur.
Erasmus' Lof der Zotheid werd er in
meerdere opzichten door beïnvloed.

SEBASTIAN BRANT

Het Narrenschip
Ingeleid, vertaald en toegelicht
door E. Vandervoort

Dit werk is nu in twee banden verschenen: de Nederlandse
vertaling door dr. E. VandelVoort en een lotografische herdruk
van de eerste druk uit 1494. Hiermee komt de oorspronkelijke
uitgave voor het eerst in boekvorm beschikbaar.
De Nederlandse vertaling bevat een berijmde vertaling,
een inleiding op het leven en werk van Sebastian Brant,
toelichtingen en een bespreking van de gravures van Dürer.

De delen zijn los verkrijgbaar of samen in een prachtig foedraal.

Oorspronkelijke Duitse uitgave: Isbn 978 90 5573 801 4,320 pp .. € 24,90
Nederlandse uitgave: Isbn 978 90 5573 802 1.416 pp .. € 24,90
Beide banden in een foedraal: Isbn 978 90 5573 788 8, € 44,90

TON VINK

Een inhoudelijk uitdagende methode (HAVO-VWO)
filosofie en levensbeschouwing, met serieuze aandacht
voor burgerschapsvorming

De eerste drie delen voor de basisvorming vormen een afgerond
geheel en bieden een goed doordachte voorbereiding op de tweede
fase. In deel 2 komt het humanisme uitgebreid aan de orde.

WNW is aantrekkelijk voor scholen die fîlosofie als eindexamen-
onderdeel aanbieden én voor scholen die daar levensbeschouwing
programmeren - al dan niet als eindexamenvak. WNW haakt ook
uitdrukkelijk in op de groeiende behoefte aan burgerschap p.n
sociale integratie.

Verkrijgbaar in de boekhandel of
rechtstreeks bij Uitgeverij DAMON,
Postbus 2014, 6020 AABudel.
telefoon 0495 - 499 319.

fax 0495 - 499 889, info@damon.nl,
www.damon.nl.

deel 1:
leerboek: Isbn 978 90 5573755 0,
124 pp .. € 19.90
werkboek: Isbn 978 90 5573 756 7.
88 pp .. € 7.25
docentenboek: Isbn 978 90 5573 7574.
124pp .. €19.90

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