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ZonMw Stimuleringsprijs 2003
De mens als maat in de zorg

Heeft u een ideevoor eenvernieuwend project
over menselijkheid en respect in de zorg?
Doemeeen maak kansop maximaal 70.000 euro
om het project uit te voeren.
Iedereendie zich inzet voor of gebruik maakt
van de zorg kan meedoen.

Na de val van Bagdad

Er zal nog heel wat water, bloed en misschien olie
vloeien door de Eufraat en de Tigris, maar uiteinde-
lijk zullen de kruitdampen ook boven de slagvelden
in Irak optrekken. Als de balans dan wordt opge-
maakt, de omvang van het verlies aan mensenle-
vens meetbaar, de ontwrichting van de levens der
nabestaanden voelbaar en de aangerichte puin-
hopen zichtbaar, zal er toch ook een moment
komen dat we de zegevierende partij op zijn oor-
spronkelijke legitimering mogen toetsen. Het doel
dat overbleef was: democratie brengen in het
Midden-Oosten, te beginnen in Irak. Van werkelijke
'regime-change' kan pas sprake zijn als niet alleen
Saddam en zijn naaste trawanten van het toneel
zijn verdwenen, maar ook het kader van de Baath-
partij buiten functie is gesteld en het bestuur op
nationaal, regionaal en lokaal niveau vergaand
gezuiverd. In de nieuwe bestuursorganen zal een
riante plek moeten worden ingeruimd voor de
decennialang onderdrukte sjiietische meerderheid,
terwijl ook de soennitische minderheid - ondanks
alle bloed aan de handen - een plaats daarin niet
ontzegd kan worden. Wie denkt dat het zo zal
gaan, gelooft al in het sprookje van de democratie
verbreidende supermacht.
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Kijk op www.zonmw nl voor
de criteria en het inschrijfformulier.
Of bel met ZonMw: 070 349 5111.

Wat ik zou willen? Dat de arts rekening houdt
met mijn situatie. Wat ik zou willen? Tijd om met
een patiënt te praten. Wat ik zou willen' 0p mijn
eigen tijd opstaan. Wat ik zou willen? Aandacht
geven aan de emoties van cliënten. Wa
willen? Meer privacy. Wat ik zou will Meer
mogelijkheden om m'n vak goed uit te oefenen.
'''lat ik zou willen? Even praten als ik het soms
riet i'~er zie zitten. Wat ik zou willer Minder
onder tijds r werken. 70.000 euro?

YOGASTUDIE OP ZATERDAG
SEPTEMBER2003

5-jarige professionele parttime opleiding tot docent(e)
Hatha/Raja yoga; bestaande uit een 3-jarige basis-
opleiding van 20 studiedagen op zaterdag en één week-
einde per jaar; aansluitend een 2-jarige vervolgopleiding
van 5 studieweekeinden per jaar
keuzemogelijkheden uit specialisaties
ongeveer 8 uur thuisstudie per week
contact met medestudenten van diverse levens-
beschouwelijke achtergronden
kleinschalig onderwijs en stimulerende studieomgeving
onderwijsruimte zeer goed bereikbaar met openbaar
vervoer en gratis parkeren

TEVENS 2-JARIGEOPLEIDING TOT MASSEUR
OUD-INDIASE MASSAGE

Er zijn nog andere belangrijke redenen om dat
sprookje vroegtijdig te doorgronden. De ideologie
van het opleggen van 'politieke' normen en
waarden aan andere landen en volken is op zichzelf
al verwerpelijk want strijdig met elementaire demo-
cratische beginselen. Maar nog afgezien daarvan,
wie zijn de brengers van die heilzame boodschap
eigenlijk? Welnu, gezien vanuit humanistische noties
zijn die heilbrengers volstrekt niet te vertrouwen. De
historicus Jonathan Israel heeft hen tijdens een
lezing in Amsterdam, lente vorig jaar, al geken-
schetst als een 'nieuwe contra-Verlichting' van het
christelijk reveil. Het leidende neoconservatisme en
christelijke fundamentalisme in de VS tast langzaam
maar zeker de basis van het moderne humanistische
universalisme aan. Op nagenoeg alle terreinen van
de mensenrechten viert de inperking hoogtij, terwijl
de verworvenheden op het gebied van vreedzame
internationale samenwerking stelselmatig worden
getart, gefrustreerd en afgebroken.

Voor informatie en aanmelding:

_S)\b_
SCHOOL VOOR YOGA EN MASSAGE

MagdaHoogerwerf
Mr.Tripkade 32

3571 SX UTRECHT
tel 030.2719048

De meest prominente exponent van dit gedachte-
goed, George W. Bush jr., hoopt de geschiedenis in
te gaan als de man die de wereld van een gevaar-
lijke tiran heeft verlost. Tegelijk heeft zich echter
een nieuwe tirannie aangediend. Een, met een
democratisch masker maar ook met aspiraties om
de wereld te regeren.

Boudewijn Chorus
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Luisteren naar de tegenstem
Het posthumanisme

Caspar van Meel

G

Ze is met haar grote bos rood haar,
lange jas en hoge hakken een
indrukwekkende verschijning. Een
kwartier te laat komt Heleen Pott
(1952) met een vermoeid gezicht
door de gang aanstormen van de
faculteit der cultuurwetenschappen
op de Universiteit Maastricht, waar
zij medewerker is. Een gesprek met
de directeur van de faculteit is
enigszins uitgelopen. Met een licht
Amsterdams accent biedt ze haar
excuses aan voor de late binnen-
komst en voegt eraan toe:
"Sommige mensen vinden het
niet leuk als je je stem laat horen.
Ik hoop dat ik mijn baan nog
heb."
Het accent is een erfenis van haar
studententijd waarin ze sociologie,
algemene literatuurwetenschap en
filosofie studeerde aan de Univer-
siteit van Amsterdam. De opmerking
zelf is illustratief voor haar filosofie.
In 2000 werd Pott door de Stichting
Socrates aangesteld als bijzonder
hoogleraar kunst en samenleving in

humanistisch perspectief aan de
Erasmus Universiteit. Bij die gele-
genheid pleitte ze voor een posthu-
manistische filosofie die zich kri-
tisch opstelt ten opzichte van de
postmoderne samenleving waarin
markt, technologie en media de toon
zetten. Een filosofie die 'door de her-
rie heen blijft luisteren naar een
tegenstem' en een nieuwe invulling

'Nederland is humanistisch

gezien een gerealiseerde utopie'

kan geven aan het ideaal van de
humanitas. Er moet een debat ont-
staan waarin de betekenis van het
humanisme in de postmoderne
samenleving duidelijk wordt.

In uw oratie stelde u dat het tegen-
woordig niet meer zo 'cool' is om
humanist te zijn. Wat ligt er ten

grondslag aan de dalende populariteit

\Jan het humanisme in Nederland?

Nederland is humanistisch gezien
een gerealiseerde utopie. Sinds de
jaren zeventig heeft het humanisme
geen politieke tegenstander meer,
omdat de confessionele zuil ter
ziele is. Jammer natuurlijk - een vij-
and is wel handig om een beweging
identiteit en richting te geven. Maar
de macht van de christenen is ver-
kruimeld, zelfs de euthanasiewet
en het homohuwelijk zijn er door.
Het humanisme dreigt nu aan
zijn eigen succes ten onder te
gaan.
Ondanks zijn politieke successen

is het humanisme er nooit in
geslaagd om een echte vitale
levensbeschouwing te worden - een
habit ofthe heart. In de jaren zeventig
was een humanist iemand die er
trots op was dat hij niet in god
geloofde. De laatste decennia is die
atheïstische identiteit verwaterd en
worden de confessionele organisa-
ties eerder als bondgenoten gezien
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dan als vijanden. Als je
humanisten vraagt waar ze
voor staan dan krijg je een
hele mantra: verantwoorde-
lijkheid, tolerantie, zelfont-
plooiing, mensenrechten,
universele waarden, dia-
loog, verbondenheid. Alle-
maal mooie dingen voor de
mensen, maar dingen waar
niemand tegen kan zijn. De
boodschap blijft vaag, juist
omdat zij volstrekt oncontroversieel
is. Humanisten slagen er in elk
geval al een hele tijd niet in hun
eigen beginselen inspirerend te ver-
woorden.

Er is wel gezegd dat het humanisme

vandaag de dag geen smoel meer
heeft. Zelf heeft u eens gezegd dat het
Humanistisch Verbond (HV) vooral

blijft steken in 'goede bedoelingen'.
Ligt ook daar de oorzaak van de
malaise?

Als mensen zeggen dat het HV
geen smoel meer heeft, dan komt
dat omdat er geen inhoudelijke
inspirerende missie meer is.
Nederlandse humanisten zijn
daar voorzover ik kan waarne-
men ook niet meer naar op zoek,
omdat ze vinden dat ideologie in
het postmoderne tijdperk geen rol
meer speelt. Het dominante verhaal
van de afgelopen decennia was het
verhaal van het einde van de grote
verhalen - en dat hebben we alle-
maal als zoete koek geslikt. Maar de
neoliberale jaren 90 zijn voorbij, de
tijden zijn veel grimmiger geworden
en wie bleef nadenken is alweer tot
inkeer gekomen.

De filosoof Paul Cliteur predikt een
vorm van oecumenisch humanisme

met een rehabilitatie van het 'grote
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verhaal'. Moeten we terug naar de
traditionele humanistisch liberale

opvatting met zijn rotsvaste geloof in
universele mensenrechten?
Ik ben het met Cliteur eens dat we de
canon van het humanisme moeten
herontdekken, maar wie universeel
wil zijn pretendeert een objectief
standpunt in te kunnen nemen bui-
ten en boven alle culturen - en zo'n
standpunt is er niet. Cliteur doet het-
zelfde als de religieuze fundamenta-

'lo trots op onze superieure

westerse beschaving hoeven

we niet te zijn'

listen die hij bestrijdt: zijn eigen libe-
rale geloof uitroepen tot universele
waarheid. Superieure culturen
bestaan niet. Er zijn geen goede filo-
sofische argumenten voor een objec-
tief geloof. Je kunt voor sommige
geloven betere argumenten aandra-
gen dan voor het andere geloof,
maar uiteindelijk houdt het op. Op
dat moment zegje: dit is mijn geloof.

Is dat geloof dan niet in laatste instan-

tie een arbitraire zaak?

Ik denk dat het bijna een emotio-

neel geloof is, want als ik
puur rationeel ben denk ik
dat het er somber uit ziet in
de wereld. De liberale
moraal van Cliteur wordt in
elk geval niet universeel toe-
gepast: overal zie je dat cul-
turen op een andere manier
omgaan met leven en dood,
seks en macht, schaarste en
overvloed - dat is een simpe-
le constatering. De Europese,

verlichte cultuur heeft zich altijd
laten voorstaan op waarden als
rationaliteit, vrijheid en tolerantie,
maar ze heeft een eeuw vol massa-
slachtingen en genociden achter
zich die miljoenen het leven hebben
gekost. Zo heel erg trots op onze
superieure westerse beschaving
hoeven we dus niet te zijn.
Politiek gezien ben ik bang dat al die
ophef over de westerse vrijheid en
tolerantie de laatste tijd vooral een
excuus is voor discriminatie en
intolerantie jegens allochtonen.
Cliteur houdt een kruistocht
tegen de moslims in Nederland.
Hij wil dat iedereen zich tot het
liberale humanisme bekeert - al
dan niet na een inburgeringcur-
sus. De atheïstische strijd tegen

de kerk had iets heroïsch in de tijd
dat de dominee en de pastoor het
nog absoluut voor het zeggen had-
den - ze mist elke pointe als het
gaat om een minderheidsgroep die
sinds de aanslagen van I I septem-
ber als een vijfde colonne wordt
beschouwd en van overheidswege
actief wordt gecriminaliseerd.

In de documentaire 'Bowling for

Columbine' van Michael Moore wordt
treffend weergegeven hoe onder het
Amerikaanse volk een culture of fear is
ontstaan door selectieve berichtgeving



o

van de media. Vooral mensen met een
donkere huidskleur zijn het object van
angst. Is iets dergelijks ook in Neder-
land gaande?
Het is inderdaad curieus hoe snel
Nederland in paniek schiet wanneer
moslima's een niqaab opzetten of
Abu ]ahjah voorstelt om een Neder-
landse afdeling van de AEL op te
richten. In de liberale NRC - niet
in de Telegraaf, waar je dat zou
verwachten - werd hij onmiddellijk
als 'bloedlink' afgeschilderd, een
schreeuwmoslim genoemd, de isla-
mitische ]örg Haider. Wij laten ons
voorstaan op een open dialoog,
maar wij zijn er als de dood voor.
Het komt er op neer dat je in Neder-
land als allochtoon alleen geaccep-
teerd wordt als je je nadrukkelijk
distantieert van je geloof. Als je de
vooroordelen van autochtonen over
hun eigen vermeende superioriteit
bevestigt - dan wordt je alsnog
doodgeknuffeld: zie Hirsi Ali.
Het klimaat in Nederland is snel aan
het verzieken en humanisten moe-
ten vermijden mee te gaan in xeno-
fobe sentimenten. Daarom ben ik
tegen de plannen van Roger van
Boxtel om het bijzonder onderwijs
buiten de wet te stellen. Dat kan op
dit moment alleen maar geïnterpre-
teerd worden als gericht tegen mos-
lims.
Wat in elk geval zou moeten gebeu-
ren is dat humanisten het ver-
schijnsel religie opnieuw op de
agenda zetten. Mensen zijn, zoals
Schopenhauer opmerkte, metafysi-
sche dieren en religie is een moge-
lijke invulling van deze metafysi-
sche behoefte. Misschien blijft het
humanisme wel altijd een margina-
le beweging, want religie zal niet zo
maar verdwijnen. Het humanisme
heeft geprobeerd om een vervan-

~...

ging voor religie te vinden, maar
dat is nooit gelukt. Het humanisme
is zelf een metafysica. Het is een
modern vooroordeel dat we de
metafysica te boven moeten komen
- de wereld wordt zo plat als een
dubbeltje zonder de metafysica. In
onze grote steden zal de islam over
een paar jaar een niet weg te den-
ken vitale factor zijn - of huma-
nisten dat nu leuk vinden of niet. Ik
hoop dat het humanisme zich niet
laat gijzelen door de anti-islamiti-
sche tijdgeest, maar op zoek gaat
naar een op werkelijk wederzijds
respect gebaseerde dialoog met
anderen. Voorlopig kan je uit het
zwijgen een diepe angst voor poli-
tieke discussie afleiden - terwijl de
bommen op Bagdad al vallen.

Harry Kunneman pleit voor zo'n dia-
loog. Een postmodern 'klein huma-
nisme' met nadruk op betrokkenheid
en pluralisme, concrete contexten en
zingeving. U heeft in het verleden wel
gepleit voor een 'posthumanistische
filosofie'. Wat vindt u van het voorstel
van Kunneman?
Het kleine humanisme van Kunne-
man heeft tenminste het voordeel
dat het bescheiden wil zijn, en niet
bij voorbaat uitgaat van de superio-

riteit van het eigen westerse stand-
punt. En de kritiek op generalise-
rende abstracties zoals 'het' huma-
nisme en 'de' islam deel ik. Maar als
dat betekent dat humanisten zich
niet meer via filosofie of theorie
mogen profileren, omdat dat 'grote
verhalen' zijn, dan denk ik dat je het
kind weggooit met het badwater.
Heeft het humanisme inmiddels
ook maar bij benadering een idee,
hoe ze moet omgaan met de morele
leegte van het heersende neolibera-
lisme? Dat is niet alleen een per-
soonlijke vraag die raakt aan de
'trage vragen' van het kleine huma-
nisme. Het is ook een levensbe-
schouwelijke en politieke vraag, en
als je jezelf verbiedt om in allerlei
kwesties ook theoretisch stelling te
nemen, veroordeel je jezelf tot irre-
levantie. Een overkoepelende huma-
nistische levensbeschouwing laat
zich in pluralistische tijden moeilijk
formuleren, maar als die integrale
visie dan niet direct in het verschiet
ligt - dat ben ik wel met Kunneman
eens - laten we dan een lijstje
maken van urgente kwesties voor
een actueel filosofisch debat.

Hoe moet zo'n lijstje er dan uit zien?
Op mijn lijstje staat de internatio-
nale situatie bovenaan. Ik ben vorig
jaar in Amerika geweest en ik had
het gevoel dat het land in een soort
shock of psychose verkeerde. In elke
tuin stond een grote Amerikaanse
vlag, iedereen had een speldje op en
overal hingen Amerikaanse slin-
gers. De mensenrechtensituatie is
zorgelijk, er zijn onder de Patriot Act
honderden moslims opgepakt en
verdwenen. In Guantanamo Bay zit-
ten al langer dan een jaar vermeen-
de AI-Quaidastrijders - door Bush
aangeduid als de allerergste evil-
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daers - zonder vorm van proces in
een postmodern concentratiekamp
op-gesloten. Er verschenen toen op
CNN regelmatig news-bars onderin
beeld waar werd gemeld dat er weer
een zelfmoordpoging was gedaan,
maar dat de persoon in kwestie nu
aan het infuus was gelegd - er werd
zelfs bij vermeld dat de betrokkene
daar 'toestemming' voor verleend
had. Ze mogen niet leven, maar ze
mogen ook niet sterven. Er is geen
enkele legitimatie om hen vast te
houden - Rumsfeld heeft al toege-
geven dat de meesten waar-
schijnlijk gewone Taliban-solda-
ten zijn die voor 9/I I nog nooit
van het WTC gehoord hadden -
geen haan die er naar kraait.
Toen Bush aan de macht kwam
zaten neoconservatieve beleids-
makers al lang te wachten tot ze
hun ideeën in de praktijk konden
brengen. De eerste zinnen in een
toespraak van Bush eind februari
waren: 'Het is nu een historisch
moment in de geschiedenis. In de
geschiedenis van onze natie en de
beschaafde wereld; een deel van die
geschiedenis is door anderen
gemaakt, de rest van de geschiede-
nis zullen wij maken.' Misschien
beleven we het einde van de huma-
nistische periode waarin we werke-

lijk konden geloven dat de mensen-
rechten, de VN en de internationale
morele orde er iets toe deden.

Is er überhaupt een verandering op-
getreden in onze tijd? Is niet de hele
geschiedenis van internationale ver-
houdingen een geschiedenis van
macht onder het mom van vrijheid en
democratie?
Zelfs als dat het geval is, want je
kunt wat betreft de buitenlandse
politiek inderdaad niet cynisch
genoeg zijn, dan is tot nu toe altijd

'Wij laten ons voorstaan op

een open dialoog, maar wij zijn

er als de dood voor'

geprobeerd een humanistisch
tegen-ideaal te formuleren waar
mensen zich in konden herkennen.
Tegenwoordig wordt niet eens meer
geprobeerd om de schijn hoog te
houden van een wereldregering
door de Verenigde Naties, de in-
stemming van onze westerse bond-
genoten of een of ander rationeel
gelijk. Het uiteindelijke argument is
altijd een grote kist met dollars,
waarmee de VS leden van de Veilig-

(advertentie)

heidsraad probeert om te kopen.
Het gebeurt voor het oog van de
camera's, er wordt over geschreven
en vervolgens gaan we over tot de
orde van de dag.

De macht laat zijn ware gedaante
zien. Is dan niet de enige conclusie een
extreem cynisme?
Je wordt inderdaad heel cynisch.
Toch moet je een soort minimaal
geloof in tegenkracht behouden. Als
je zegt dat het alleen maar een
machtsspel is, houdt het op. Het

moet anders en het humanisme
kan kiezen: wil het part of the pra-
blem zijn, of part of the solution? Er
trekken momenteel miljoenen
vluchtelingen over de wereld, de
mensenrechten worden groot-
schalig geschonden, er is een ille-
gale oorlog gaande in naam van

het westen. Zonder politieke posi-
tiebepaling komen we er niet. De
vraag is: Willen wij verbonden blij-
ven met de rest van de wereld -
vooral met dat deel ervan dat rond
moet komen met minder dan drie
dollar per dag? Of worden wij zo'n
zelfgenoegzaam clubje welvarende
burgers die zichzelf feliciteren met
het feit dat hun humanistische nor-
men en waarden superieur zijn en
dat de kas klopt?

Alles over groen beleggen vindt u op
onze website www.groengeld.nl

- beleggen met garantie
- groenfondsen met fiscaal voordeel

- robinia en houtfondsen met FSC-keurmerk
- bosgrond in Nederland met fiscaal voordeel

- beleggen in vanille in Costa Rica
- studiespaarplannen

. producten van de Triodos Bank
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Gevangen in het land
van vrijheid

Vlak voordat hij met pensioen ging, deed de Amerikaanse gouverneur
George Ryan afgelopen januari een aantal opmerkelijke uitspraken. Hij zette
de doodstraf van 156 gevangenen in Illinois om in levenslang, tot ongenoe-
gen van veel landgenoten. Ookuitte hij kritiek op de leefomstandigheden in
de gevangenissen. Hoe zijn die leefomstandigheden? Een inventarisatie.

Michiel Commandeur

o

Mensenrechtenorganisaties, anti-
doodstrafadvocaten en gevangenen
doen al jaren hun beklag over de
slechte leefomstandigheden in
Amerikaanse gevangenissen. De
meeste gevangenissen willen zo
weinig mogelijk geld besteden aan
hun inmates. Veel inrichtingen heb-
ben de laatste jaren bezuinigingen
doorgevoerd, onder andere op voed-
selverstrekking en medische zorg.
Richard Rossi (55) zit bijna twintig
jaar in de dodencel in Arizona. Hij
is auteur van het boek 'Leven in
de dodencel', waarin hij de leef-
omstandigheden in zijn gevange-
nis gedetailleerd beschrijft. 'Dat
een land verziekt, wordt weerspie-
geld door de manier van het behan-
delen van gevangenen. In Amerika
zijn we daarmee op de verkeerde
weg beland', is een van de belang-
rijkste boodschappen in Rossi's
boek. Rossi omschrijft onder andere
hoe hij en de andere ter dood ver-
oordeelden hun maaltijden ontvan-
gen. 1\vee bewakers komen met een

karretje langs en zetten een dien-
blad op een naar buiten klappend
plateau in de celdeur. De gevangene
moet op zijn bed blijven zitten, tot-
dat de bewakers het sein geven dat
ze het dienblad mogen pakken. De
bewakers staan dan een paar stap-
pen van de celdeur verwijderd. Als
de gevangene naar zijn bed is terug-
gelopen, klapt de bewaker het deur-

'We krijgen ons eten als dieren

in een dierentuin'

tje weer naar boven en sluit het af.
Rossi: 'Het doet allemaal sterk den-
ken aan het voederen der dieren in
de dierentuin. Waarom wordt het op
deze manier gedaan? Omdat wij als
levensgevaarlijk worden beschouwd
en het ons niet kan worden toege-
staan onze 'kooien' te verlaten om
ons ontbijt in de eetzaal te nuttigen.'

Rat in de keuken
Sinds veertien jaar zit Kenneth
Dennis (45) in de gevangenis in
Parchman, Mississippi. Hij komt
over vier jaar eventueel in aanmer-
king voor vrijlating. Over de voed-
selverstrekking in zijn gevangenis
zegt Dennis: "Het is niet zozeer de
smaak die niet goed is, het is de
manier waarop het voedsel wordt
bereid. Gevangenen maken het
voedsel klaar, onder toezicht van
iemand die is ingehuurd door het
cateringbedrijf dat een contract
heeft met de gevangenis. Som-
mige van die gevangenen hebben
tuberculose. Daar zijn ze op

getest. Toch mogen ze in de keuken
werken en voedsel klaarmaken. Ook
zijn er veel ratten in de keuken en in
de eetzaal. Ik heb die ratten gezien
toen ik zelf in de keuken werkte,
begin jaren negentig."
Amerikaanse gevangenen hebben
toegang tot medische zorg, maar zij
zijn wel gebonden aan een groot
aantal regels en procedures, die in
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sommige gevallen te veel tijd
kosten. Richard Rossi schrijft: 'Ik
heb minstens zes mannen gekend
die aan kanker of een andere kwaal
overleden omdat de diagnose niet
tijdig werd gesteld. Zelfs in de ter-
minale fase van kanker krijg je zel-
den pijnstillers. Eén man overleed
doordat de batterij van zijn pacema-
ker opraakte voordat ze kon worden
vervangen.'
Kenneth Dennis in Mississippi heeft
eveneens dergelijke voorvallen
meegemaakt en ondervindt zelf ook
moeilijkheden met de regels van
medische zorg: "Ik heb suikerziekte
en het kost me grote moeite om
mijn insuline op tijd te krijgen. Ik
heb mijn diabetes redelijk onder
controle, maar als dat niet zo was,
dan had ik grote gezondheidspro-
blemen gehad, door de manier
waarop insuline hier wordt ver-
strekt."
Onlangs is in Dennis' gevangenis
nog een gevangene gestorven,
omdat de medische staf niet geloof-
de dat hij echt ernstig ziek was. "Hij
had leukemie, maar toen dat einde-
lijk als zodanig was gediagnosti-
ceerd, was de man op sterven na
dood. Niet veel later is hij gestorven.
Ik doe alles wat ik kan om gezond te
blijven. Natuurlijk, sommige ziektes
kunnen niet worden voorkomen
met goed eten en lichaamsbewe-
ging. Daarom bid ik dat ik gezond
blijf, want als ik hier ziek word, dan
kan ik mijn ouders alvast vragen om
een graf voor me te graven."

Schoenen inleveren
De gevangenen hebben bijna dage-
lijks te maken met veranderende
regels, die afhankelijk lijken van de
dienstdoende bewaker. Ook voor-
vallen waar de gevangenen zelf vol-
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Gevangene in de Arizona State Prison

ledig buiten staan, kunnen een ver-
dere beperking van privileges tot
gevolg hebben. Richard Rossi: 'Als
één gedetineerde iets verkeerd doet,
moeten we er allemaal voor bloe-
den.' Rossi schrijft onder andere dat
alle gevangenen in zijn gebouw hun
schoenen moesten inleveren, omdat
enkele gevangenen zelfmoord had-
den gepleegd door zich aan hun
schoenveters op te hangen. Bij een
andere gelegenheid namen de
bewakers hun alle stukken zeep af,
nadat een gevangene iets in een
stuk zeep had verstopt. Ook

Kenneth Dennis en zijn medege-
vangenen moesten hun schoenen
en sportschoenen inleveren: "Alle
gevangenen moeten nu lopen op
doucheslippers, waar ze ook heen
gaan, in de winter, lente, zomer of
herfst. Dit is ingevoerd om te voor-
komen dat er iemand ontsnapt,
zoals een paar jaar geleden is
gebeurd."

Bezoek van familie en vrienden en
correspondentie zijn de enige
mogelijkheden voor contact met
andere mensen dan bewakers of



Bewaking van de 'death (OW' in Livingston, Texas

advocaten. Bezoekers krijgen te
maken met een ingewikkelde proce-
dure. Allereerst moet de bezoeker
op de visitors list van de gevangene
komen te staan. Dit moet met een
formulier worden aangevraagd. De
verwerking van deze aanvraag
duurt doorgaans minimaal zes
weken, maar kan ook een half jaar
in beslag nemen. Alleen bezoekers
die op de visitors list staan mogen de
gevangenis betreden.
Op bezoekdagen verzamelen bezoe-
kers al vroeg in de buurt van het
gevangenis terrein. Als ze het terrein
op mogen, gaan ze in de rij staan
voor de ingang. Na lang wachten

mogen ze per vijftal naar binnen om
zich in te schrijven. Daarbij moeten
zij hun paspoort inleveren. Na deze
inschrijving moeten ze buiten
wachten tot alle andere bezoekers
zijn ingeschreven. Als een bewaar-
der de namen van gevangenen
omroept, mogen hun gasten naar
binnen. Opnieuw met niet meer dan
vijf per keer. Binnen volgen de vei-
ligheidsprocedures: handscans,
metaaldetectors, fouillering en
registratie van sieraden, horloges en
brillen. Bezoekers moeten zich hou-
den aan strenge regels voor
kleding: geen doorzichtige kle-
dingstukken of panty's, geen ont-

bloot middenlijf of strapless bh's,
geen korte broeken of korte rokjes
die omhoog kruipen als een vrouw
gaat zitten. Wie in de ogen van de
bewaarders niet aan deze kleding-
voorschriften voldoet, krijgt geen
toegang. Dat heeft voor de bezoeker
tot gevolg dat hij - als hij zich
ergens heeft omgekleed - weer
helemaal opnieuw door het proces
van inschrijven en veiligheidsproce-
dures moet, waardoor er minder tijd
overblijft voor het bezoek zelf.
Bovendien kan de bezoekersruimte
vol zijn, waardoor het bezoek in de
'non contact' -ruimte moet plaatsheb-
ben. Bezoeker en gevangene zijn
van elkaar gescheiden door dubbele
glazen ruiten. Zijmoeten met elkaar
spreken door een telefoon of via
kleine roosters in de ruiten. In dat
laatste geval is conversatie zeer
moeilijk, omdat de roosters amper
geluid doorlaten.

Eén zoen per bezoek
In de bezoekersruimte staan lage
roestvrijstalen tafels met krukken.
Meestal zijn er voedselautomaten
aanwezig, die echter al vrij snel leeg
zijn en niet geregeld worden bijge-
vuld. De sfeer in de bezoekers-
ruimte is doorgaans erg vrolijk.
Desondanks blijven de gevangenen
continu alert: ze verliezen de aan-
wezige bewakers geen moment uit
het oog. Ze moeten tijdens een
bezoek minstens eenmaal allemaal
op een rij staan om geteld te wor-
den. Ook gelden strikte gedragsre-
gels: de gedetineerde mag van zijn
bezoeker eenmaal een zoen of knuf-
fel ontvangen bij aankomst en een-
maal bij vertrek. Ze mogen elkaar
verder niet of nauwelijks aanraken.
Kinderen mogen niet op schoot en
de gevangene mag geen geld hante-
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ren en niks uit de voedselautoma-
ten halen. Hoe streng deze regels
worden gehandhaafd is afhankelijk
van de dienstdoende bewakers. De
ene bewaker staat toe dat bezoeker
en gevangene een arm om elkaar
heenslaan, de andere bestraft die-
zelfde handeling en ontzegt hen het
recht op bezoek.

Post lezen
Post ontvangen is heel belangrijk.
Richard Rossi: 'Voor de gevangene
is het een levenszaak. Het is voor
hem het voornaamste contact met
de buitenwereld. Ik heb mannen
gekend die allerlei brochures bestel-
den, al was het maar om het idee te
krijgen dat ze dan post kregen, wan-
neer naaste familie of vrienden
hun geen brieven meer stuurden.'
Alle binnenkomende post wordt
gelezen en gecensureerd, luidt de
vaste regel. Rossi: 'Maar wanneer
ze je ergens van verdenken, lezen
ze brieven aan jou van begin tot
eind aandachtig door en maken
kopieën van alles wat ze relevant
vinden, voordat jij je post in handen
krijgt.' De gevangenis heeft ook het
recht alle uitgaande brieven te
lezen, met uitzondering van brieven
aan familieleden. Rossi: 'Post voor
familie mag niet worden gecensu-
reerd of gelezen, maar kan wel wor-
den gecontroleerd op contrabande.
Je krijgt nooit te horen wat nu pre-
cies 'contrabande' is. Dat geeft de
gevangenisadministratie de gele-
genheid om alles wat je wilt verzen-
den open te maken en te inspecte-
ren.'

Machtsspel
De Departments of corrections in

Arizona en Mississippi, waaronder
de gevangenissen van Richard Rossi
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en Kenneth Dennis vallen, geven
geen reactie op het commentaar
van de twee gevangenen op hun
leefomstandigheden.
De Nederlandse jurist Bart Stapert is
jarenlang advocaat geweest in de
Verenigde Staten en verdedigde
vooral ter dood veroordeelden.
Inmiddels is hij docent aan de
Universiteit van Utrecht en daar-
naast bestuurslid van Amnesty
International. Stapert noemt de
leefomstandigheden in Ameri-
kaanse gevangenissen bedroevend
slecht. "Het komt voor dat ter dood
veroordeelden liever sterven dan in
de gevangenis blijven voor de rest
van hun leven. Die mensen hebben
geen hoop meer."

'De bewakers willen laten zien

dat zij de baas zijn'

De willekeurige regels waarmee
gevangenen te maken hebben beti-
telt Stapert als een machtsspel.
"Vaak voert men dat soort maatre-
gelen door onder het mom van vei-
ligheid. Daar kan een kern van
waarheid inzitten, maar eigenlijk is
het vooral een kwestie van macht:
de bewakers willen laten zien dat zij
de baas zijn."
Een mogelijke reden daarvoor is vol-
gens Stapert het geringe verschil in
achtergrond tussen bewakers en
gevangenen. "Gevangenissen wor-
den vaak gebouwd in kleine plaats-
jes, waar veel werkloosheid is.
Laagopgeleide werklozen gaan dan
aan de slag als bewakers. Gevan-
genen zijn vaak ook laagopgeleid.
Het verschil tussen de mensen vóór
de tralies en achter de tralies is dus

niet groot en bewakers willen hun
gezag wel laten gelden."

Amnesty International
Er zijn regels voor minimale leefom-
standigheden, maar daar voldoet
volgens Stapert geen enkele gevan-
genis aan. "Het is moeilijk om dat
aan de kaak te stellen. De gevange-
nen zelf kunnen niks beginnen: ze
hebben geen geld daarvoor en wor-
den bovendien niet als serieuze par-
tij beschouwd. In Florida bijvoor-
beeld klagen de gevangenen over de
hitte. Geen enkele rechter die daar
iets mee doet."
Alleen organisaties kunnen probe-
ren om te protesteren tegen de
slechte gevangenisomstandighe-

den, maar die hebben meestal te
weinig geld. Acties door de gede-
tineerde zelf, zijn familie of
vrienden zijn lang niet altijd aan
te raden. Bart Stapert: "Dergelijke
acties kunnen gevolgen hebben
voor gevangene zelf, voor zijn

positie in de gevangenis of zelfs
voor zijn rechtszaak. Pressie vanuit
Europa, bijvoorbeeld door bliksem-
acties van Amnesty International,
kan zelfs de strategie van de advo-
caten in de wielen rijden."

Steun van Amerikaanse politici in
de strijd tegen de slechte gevange-
nisomstandigheden is ook moeilijk
te verkrijgen. Bart Stapert: "De
doodstraf is erg populair in de Vere-
nigde Staten. Politici die zich tegen
de doodstraf uitspreken, snijden
zichzelf in de vingers."
Van dit laatste heeft George Ryan,
inmiddels oud-gouverneur van de
staat Illinois, zich weinig aangetrok-
ken. Letterlijk in de nadagen van
zijn ambtstermijn zette hij half
januari 2003 de doodstraf van 156



Bewaker van ter dood veroordeelden in Livingston, Texas

ter dood veroordeelden in zijn staat
om in een levenslange gevangenis-
straf zonder kans op (voorwaardelij-
ke) vrijlating. Hij maakte zijn besluit
bekend in een speech voor studen-
ten van de Northwestern University's
Law School in Chicago, een paar
dagen voordat hij met pensioen
ging. Het zwaarst woog voor Ryan
het aantal ter dood veroordeelden
dat onschuldig in de dodencel bleek
te zitten in Illinois. Ook wees Ryan
op het onvermogen van de volksver-
tegenwoordigers in Illinois om de
regelgeving en het systeem van de
doodstraf in deze staat te verande-
ren. Geen enkel voorstel daartoe is
aangenomen.
Volgens Ryan zijn er vele vragen
over de eerlijkheid van de doodstraf,
'vanwege het spectaculaire falen
om het systeem te veranderen; van-
wege het grote aantal ter dood ver-
oordeelden dat mogelijk terecht
beweert onschuldig te zijn; omdat
het systeem van de doodstraf in
Illinois arbitrair en grillig is, en
daarom immoreel. Ik zal niet langer
prutsen aan de mechanismen van
de dood'.

Somber bestaan
Ryan heeft zich ook uitgelaten
over de humanitaire omstandig-
heden in gevangenissen: "Enkele
gevangenen in de dodencel willen
geen levenslange gevangenisstraf
zonder kans op voorwaardelijke vrij-
lating. (...) Zij worden opgesloten in
een cel van ongeveer 1.80 meter bij 4
meter, meestal met twee gevange-
nen in een cel. Onze gevangenissen
hebben geen airconditioning, behal-
ve in de cellen waar de gevangenen
23 uur per dag zitten opgesloten. In
de zomer wordt het hier tegen de
veertig graden Celsius. Het is een

grimmig en somber, akelig bestaan.
Ze kunnen nadenken over hun mis-

'Het verschil tussen de

mensen vóór en achter de

tralies is soms klein'

daden. Een levenslange gevangenis-
straf zonder kans op voorwaarde-
lijke vrijlating is door sommige
openbare aanklagers betiteld als een
lot erger dan de dood."
Ryan vervolgt: "Een rechter heeft
onlangs bepaald dat gevangenissen
in Illinois niet onder dwang voedsel
mogen toedienen aan twee gevange-
nen die in hongerstaking zijn. De

rechter stelde dat zelfmoord door
hongerstaking geen irrationele actie

was van de gevangenen, gezien
hun toekomst."
Ryan kreeg veel kritiek op zijn
beslissing van onder andere fami-
lieleden van slachtoffers, juristen
en andere politici. Europese lan-
den reageerden doorgaans posi-
tief op zijn besluit. Hij is inmid-

dels genomineerd voor de Nobelprijs
voor de Vrede van 2003.

'Leven in de dodencel', Richard Michael
Rossi, Elmar, € 17,95.
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Het joodse tegengeluid van Milo Anstadt

Uitverkorenheid

Josephine Krikke

In 2001 werd de stichting Een Ander
Joods Geluid opgericht door Anneke
Mauthaan en programmamaker
Harry de Winter. Mensen van joodse
komaf willen het stilzwijgen binnen
de joodse gemeenten over de
Israëlische bezettingspolitiek door-
breken en vredesactiviteiten onder-
steunen. In hun ogen wordt kritiek
in joodse kring op Israël vaak gezien
als een aanval op het bestaan van
Israël.
Schrijver en publicist Milo Anstadt
(1920), van Pools-joodse afkomst,
werkt mee aan Een Ander Joods
Geluid (EAlG). In mei verschijnt
onder zijn redactie het boek 'Een
ander joods geluid' met kritische
opvattingen over Israël. Naast
Anstadts bijdrage zijn er essays van
onder anderen Hedy d'Ancona,
Harry de Winter, Dieuwertje Blok en
Hayo Meijer. De joodse schrijvers
hebben verschillende uitgangspun-
ten, maar zijn het grotendeels eens
in hun kritiek en vinden dat die
meningsvorming gehoord moet wor-
den. Een gesprek met Milo Anstadt.

de HUMANIST APRIL 2003

Voor wie is het boek bedoeld?
Het is samengesteld omdat we den-
ken dat vooral niet-joden in
Nederland behoefte hebben aan
informatie over de beweging. Het
Centrum Informatie en Documen-
tatie Israël (CIDI)geeft zeer eenzijdi-
ge, nationalistische informatie en
kennis van de joodse kaart van
Nederland is zo gering dat de mees-
te mensen EAJGniet kunnen plaat-
sen. We proberen antwoord te geven

'Oude, geestarme fanatici

moeten niet het jonge

jodendom domineren'

op: wie zijn die joden die er anders
over denken, waar komen ze uit
voort en waarom denken ze anders?

Wie zijn die joden die anders denken
over het Palestijns-Israëlische conflict?
Ze hebben verschillende achter-
gronden, maar zijn het erover eens

dat de betrekkingen tussen Israëli's
en Palestijnen onhoudbaar zijn
geworden en op een nieuwe, huma-
nitaire leest moeten worden
geschoeid. Vooral willen zij de ken-
nis in Nederland verruimen over de
werkelijke situatie in Israël.
Onder hen zijn er veel joden met
bepaalde 'reminiscenties'; gewoon-
lijk vergeten ze bijna dat ze joods
zijn, maar bij grote gebeurtenissen
en crises komt hun afkomst naar

boven. Ik kan mijzelf niet tot deze
groep rekenen omdat ik door mijn
opvoeding teveel van de joodse
cultuur afweet. Niet dat mijn bin-
ding daarom zo emotioneel is.
Aan het slot van mijn essay schrijf
ik: 'Zoals eerder gezegd beschouw

ik mijzelf als een assimilant die
zich niet definieert door een speci-
fieke identiteit. Mijn belangstelling
voor landen, volken of culturen
berust op betrekkelijk losse banden
die ik met deze entiteiten onder-
houd. Op de vraag waarom ik mij
dan toch engageer in een Sisy-
phusachtige activiteit van Een



Milo Anstadt

Milo Anstadt (1920) emigreerde als tienjarig jongetje van Polen naar
Nederland. Zijn ouders waren liberaal joods gezind, maar niet religieus.
Na de basisschool moest hij gaan werken in een fabriek, want geld voor
de middelbare school was er niet. Voor de Communistische Partij deed
hij in de Tweede Wereldoorlog verzetswerk. In 1945, inmiddels tot de
sociaal-democratie bekeerd, begon hij als redacteur bij Vrij Nederland.
Ook schreef hij hoor- en televisiespelen voor de VARA.Later maakte hij
tv-documentaires, waaronder 'De Bezetting'. In 1977 voltooide hij zijn
studie rechten. Anstadt heeft veertien boeken gepubliceerd waarvan
een aantal betrekking heeft op Polen.

Ander Joods Geluid, geef ik een wat
persoonlijk gekleurd antwoord,
onder het motto: "Erstens geht es
anders und zweitens als man
denkt." Geslaagde assimilatie is niet
alleen afhankelijk van de eigen wil.
Ik heb mijn best gedaan mijn kinde-
ren zo weinig mogelijk te belasten
met mijn joodse afkomst en alle tra-
gedies die dat met zich bracht. Maar
zie, bij twee van mijn kleindochters
kwam op een gegeven moment het
verlangen op naar Israël te gaan. Ze
zijn daar een tijdje geweest en ze
hebben er toch aardig Ivriet (heden-
daags Hebreeuws, red.) leren spre-
ken. Maar tenslotte zijn ze toch naar
Nederland teruggekeerd. En nu
heeft een jongere kleindochter (uit
een gemengd huwelijk), die op het
Hervormd Lyceum zat, besloten
te verkassen naar het joodse Mai-
monides Lyceum. In de opvolging
van geslachten verschijnen er tel-
kens weer generaties die ervoor
zorgen dat het joodse leven - in
welke vorm dan ook - wordt
voortgezet. En daarom meen ik
het mijne ertoe te moeten bijdragen
dat het jonge jodendom niet wordt
gedomineerd door oude, geestarme
fanatici en niet afglijdt naar een
niveau waarvoor joden zich zouden
moeten schamen.'

Hoe wordt er naar Een Ander Joods
Geluid gekeken door joden in Neder-
land?
Veel joodse Nederlanders hebben
op de een of andere manier binding
aan het zionisme. Het CIDI, dat hen
representeert, ziet in de aanhang
van EAJGverraders. De liberale rab-
bijn Lillienthal heeft het letterlijk zo
gezegd.
Nu er kritiek komt vanwege de
bezetting van de Palestijnse gebie-
den, neigt alles wat zich zionistisch
noemt naar elkaar toe te kruipen.
Daartussen zijn er wel mensen van
wie ethische overwegingen uitstij-
gen boven de zionistische gedach-
ten. Het boek heeft een motto van
Abel Herzberg, die zionist was. Hij

'De haat is zo groot dat op

korte termijn het samenleven in

één land niet lukt'

heeft gezegd: "Uitverkorenheid
betekent verstandig en gevoelsma-
tig weten dat er geen uitverkoren-
heid bestaat. Uitverkorenheid bete-
kent, dat als je een religieus mens
bent, dat de tranen van een

Arabische moeder voor God precies
zo zwaar wegen als de tranen van
een joodse moeder. Dat is joden-
dom."

In het boek staan ook bijdragen van
zionisten.
Tot hen behoort Andras Krahl.
Hij schrijft: '1\vee grondmotieven
beheersen mijn voelen en denken
ten aanzien van Israël. Het zionisme
en de daaruit voortgekomen staat
Israël vertegenwoordigen voor mij
het meest waardevolle dat de
moderne Joodse geschiedenis heeft
voortgebracht. Het Israëlische
bezettings- en repressiebeleid daar-
entegen zie ik niet alleen als grof
onrecht tegenover de Palestijnen,
maar ook als de ernstigste, ja
enige werkelijk effectieve bedrei-
ging van de fundamentele belan-
gen en op lange termijn zelfs het
voortbestaan van de staat Israël.'
Voor mij heeft Israël niet die
betekenis. Ik vind dat wat joden
internationaal hebben bijgedra-
gen aan cultuur en wetenschap

voldoende rechtvaardiging voor een
zeker eerbetoon aan dat jodendom.
Maar dat betekent voor mij niet dat
jodendom tot in de eeuwigheid
moet blijven voortbestaan. Wie dat
wil, moet het zelf weten. Maar het is
niet het doel van mijn leven. Voor
zover ik mij een doel stel is dat een
humanere wereld. Met of zonder
joden, dat interesseert me niet.
Maar wél dat het lot van de joden in
het humaniseringproces positief
verloopt. Dat ze geen slachtoffer
worden. Dus ik blijf een assimilant.

Wat bindt de joden in Nederland?
Historisch gezien was dat de religie.
Voor zover je door de geschiedenis
van de laatste tweeduizend jaar een
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instandhouding van het jodendom
kunt verklaren, dan is dat het vast-
houden aan het joodse geloof. Hoe
komt het dat ze bij alle antisemi-
tisme en terreur het joodse geloof
zijn trouw gebleven? Al die dwang
en discriminatie verbond hen juist.
Die ging juist een weerstand vor-
men tegen geloofsassimilatie. Zo is
het gegaan tot aan de Verlichting.
Daarna kwam het rationalisme en
ook onder de joden verbreidde zich
het idee dat religie een bedenksel
was. De assimilatiegolf ontstond:
'wij zoeken de zin van ons bestaan
in de culturele creativiteit en wij
willen deel uitmaken van de heer-
sende beschaving'.
Dat proces werd onderbroken door
de 'TWeede Wereldoorlog. Overle-
venden van de holocaust kregen
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een piëteitsprobleem. Doorgaan
met vluchten uit het jodendom kon
niet, al was het alleen uit eerbied
voor de slachtoffers. Er was een
sterke tendens: nu uitkomen voor
ons jodendom en niet assimileren.
Maar waar moesten ze dan hun
jodendom mee vullen? De volwas-
senen hadden zich voor de oorlog
min of meer afgekeerd van het
jodendom, terwijl de jongeren als
onderduiker waren opgegroeid in
niet-joodse families. Zij wisten wei-
nig af van de joodse gebruiken en de
joodse religie. Zij die waren onder-
gedoken dankten hun overleven
juist aan het feit dat ze geassimi-
leerd waren, waardoor ze zulke
goede verbindingen hadden naar de
Nederlanders die hen hadden ver-
borgen.

Toen in r948 de staat Israël werd
gesticht gingen zij hun identiteit vul-
len met de idee van het zionisme en
het 'nieuwe' land. Voor de oorlog was
er van een zionistische beweging in
Nederland nauwelijks sprake. Als die
oorlog er niet was geweest, was de
assimilatie doorgegaan.

U woonde tot uw tiende in Polen voor-
dat u met uw ouders en zus naar
Nederland kwam. Bent u gelovig op-
gevoed?
Mijn ouders waren geassimileerde
joden, maar mijn grootvader van
vaders kant was orthodox en hij ver-
langde van mijn ouders dat ik een
joodse opvoeding zou krijgen. Ik
moest Hebreeuws leren, met feest-
dagen naar de synagoge toe. Maar ik
had er een ontzettende hekel aan. Ik



kreeg een leraar aan huis, die mij
iedere dag uit het gebedenboek leer-
de lezen, maar ik wist niet wat er
stond. En als ik vroeg wat er stond,
dan zei hij: "Dat komt later". Zo ver is
het nooit gekomen, want op mijn
tiende vertrokken we naar Neder-
land.
Hier leefden wij in een Oost joodse
gemeenschap met een vereniging,
Anski. Een atheïstische, linkse
gemeenschap, met veel sympathi-
santen van de joodse sociaal-demo-
cratische Bund uit Polen. Een vereni-
ging waarin in alle kameraadschap
veel politieke strijd werd gevoerd.

Wat voor rol speelt uw joodse afkomst
in uw leven?
Ik beschouw mij in de eerste plaats

als Europeaan. Ik leef in een
aantal Europese culturen,
maar Nederland is wel waar
ik al zeventig jaar leef, dus
dat staat op de eerste plaats.
Wat mij bindt met het joden-
dom is voornamelijk de cul-
tuur. Bijvoorbeeld de joodse
literatuur - oftewel de Jid-
dische. De joodse geschiede-
nis is zeer boeiend, niet
alleen de bijbelse - die gro-
tendeels een bedenksel is.
Voor zover de bijbel histo-
risch is, zou je hoogstens
het laatste millennium voor
Christus daartoe kunnen
rekenen. Alles wat ervoor ligt
is leentjebuur van andere
etniciteiten, of verzonnen.
Er is in de vergelijkende
geschiedenis bijvoorbeeld
geen enkele aanwijzing dat
er ooit joodse slaven in
Egypte zijn geweest. Dat hele
grote koninkrijk is er waar-
schijnlijk ook niet geweest,

namen als koning David en Salomo,
heel onzeker allemaal. Maar je kunt
wel zegen dat de joodse geschiede-
nis na die tijd vrij authentiek is. De
geschiedenis van Nederland is niet
zo interessant als de joodse. De jood-
se is tragisch, het volk heeft perma-
nent voor zijn leven gevochten.

Kunnen joden en Palestijnen samen in
een staat leven?
Ik ben geen zionist, maar ik erken
wel de staat Israël. Door een histo-
risch lot leven daar nu vijf miljoen
joden die niet zomaar naar elders
kunnen verhuizen. Dit land moet
behouden blijven voor de mensen
die daar leven en het door eigen
arbeid hebben opgebouwd. Maar die
samenleving moet humaner wor-

den. Er zijn concessies voor nodig
die samenleven mogelijk maken.
Van mij hoeft dat niet een joods
land te zijn. Het kan ook zijn dat
Palestijnen en joden over vijftig of
honderd jaar overeenkomen dat dat
geen staat voor joden wordt maar
voor verschillende etnische groepen
die het redelijk met elkaar kunnen
vinden.
Maar dat zie ik voorlopig nog niet
gebeuren, ik zie nu even geen ande-
re aanvaardbare oplossing dan een
twee-statenconstructie. De haat en
de vervreemding is zo groot gewor-
den dat op korte termijn het samen-
leven in één land niet lukt - dat
wordt opnieuw vechten.
De enige oplossing nu is, en dat zegt
EAJGook: twee gescheiden landen,
liefst met veel economische verbin-
dingen, misschien zelfs een econo-
mische federatie. Of daar op den
duur een andere nog ruimere con-
structie in zit, dat is onvoorspelbaar.

Wat zal de ultieme oplossing zijn?
Het heeft weinig zin om daar over
na te denken. Dan ga je in termen
van utopieën denken. Je weet ook
niet of jouw utopie werkelijk zo
positief is. Jezelf zulke doelen stel-
len is dom.

De Palestijnen zijn niet bepaald lie-

verdjes. Moet er wel hulp worden ver-
leend aan mensen die hun kinderen
met bomgordels wegzenden?
Probeer dan levensomstandigheden
voor hen te kweken waardoor het
zin heeft om ergens voor te leven.
Men moet gezamenlijk proberen het
land op te bouwen. Met een vredes-
akkoord, een Marshallplan voor de
Palestijnen. De joodse nederzettin-
gen moeten weg, die worden als een
provocatie ondergaan. En als grote
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toenadering Jeruzalem als hoofd-
stad van twee naties. Daarin zijn
allen van EAJG het met elkaar eens.
Of ze nou wel of niet zionist zijn, of
ze Israël de verworvenheid van het
jodendom vinden of niet.

Maar het zijn wel ouders die hun kin-
deren de deur uit sturen met explosie-
ven.
Ja dat is zo, maar vergelden komt nu
eenmaal onder mensen voor. De
Palestijnen die in kampen leven zijn
daar niet vrijwillig naartoe gegaan.
Je kunt niet die mensen uit het land
gooien en als ze later proberen te
vergelden, zeggen dat dat niet mag.
Ik ga niet oordelen, ik kan zelfs
begrip opbrengen voor het feit dat
Israëli's menen dat geweld de
enige oplossing is. Maar ik pleit
voor meer verstand - ook aan de
Palestijnse kant - want de hou-
ding van de rechtse zionisten is
een aanmoediging tot zelfmoord-
acties.

U accepteert dus de zelfmoordacties
van de Palestijnen?
Gretta Duisenberg heeft over de
zelfmoordacties gezegd: 'Ik wijs ze
af maar ik heb er wel begrip voor'.
Het doet er niet toe dat ik er begrip
voor heb of dat ik ze afwijs. Terreur
is altijd een van de elementen van
strijd, ofhet nou om de strijd tussen
staten gaat, etnische groepen, of
klassen. Israël is ook met terreur tot
stand gekomen. Dus voor mij is het
een natuurverschijnsel. Ik kan toch
ook niet roepen: ik ben tegen de
regen?

Gretta Duisenberg voert actie voor
Stop De Bezetting. Wat vindt u daar-
van?
Ik steun Gretta Duisenberg. Ze kan
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wel eens per ongeluk een verbale
misser maken, maar ik vind het zo
kinderachtig om daarover te vallen.

Hoe staat het in Israël met het joodse
tegengeluid?
Het tegengeluid wordt uitgedragen
door een minderheid. De Arbeiders-
partij heeft aan werfkracht verloren
bij links en bij rechts. Voor rechts is
ze niet agressief genoeg en voor
links is ze niet humaan genoeg.
Maar er zijn daar ook tegengeluiden
die zeer controversieel zijn, zoals die
van jongens die niet willen vechten
in de bezette gebieden. Die worden
zelfs veroordeeld. Het zijn slechts
enkele honderden die dat geluid

'De houding van rechtse

zionisten is een aanmoediging

tot Palestijnse zelfmoordacties'

laten horen. De verrechtsing is zo
groot, die komt voort uit de gedach-
te: we moeten een front maken
tegen de Palestijnen, anders lopen
ze over ons heen. De gedachte dat je
door ethiek iets kunt bereiken IS

helaas bij weinigen aanwezig.
Die verrechtsing heeft ook te maken
met angst, voortgekomen uit de
holocaust. Een angst die voor een
deel reëel is, maar voor een ander
deel wordt gevoed door bijvoorbeeld
de stelselmatige overdrijving van
het antisemitisme in Europa. Alsof
je hier je leven niet zeker bent als
jood. Daar worden die mensen mee
geconfronteerd, maar dat is bewus-
te politiek. Ook om joden naar Israël
te trekken.
Een andere belangrijke factor voor

de verrechtsing is dat Israël vroeger
veel Europese migranten had, maar
later steeds meer joden met een
Arabische, Afrikaanse en Aziatische
achtergrond kreeg, die nu langza-
merhand een meerderheid vormen.
Zij hebben een volstrekt andere
politieke achtergrond, zonder
democratische tradities. De laatste
jaren is er een miljoen Russische
joden bijgekomen, die hebben ook
weinig kaas gegeten van democra-
tie. Die hebben hun hele leven niets
anders geleerd dan dat alleen
geweld effect heeft.

Hoe moet het nu verder in Israël?
Met de oorlog in Irak weten we het

nu helemaal niet. Wat voor con-
clusies zullen de verschillende
partijen gaan trekken? Stel dat de
Verenigde Staten snel winnen:
als ze de islam en de Arabische
bevolking nodig hebben om een
beetje orde op zaken te stellen
om ook het terrorisme in te dam-

men, dan zullen ze een welwillen-
der houding aannemen ten aanzien
van de Palestijnen. Mogelijk dat ze
dan meer druk op Israël gaan uitoe-
fenen om tot een akkoord te komen.
Het is niet te voorspellen, maar één
ding kun je zeggen: vreedzame initi-
atieven en bereidheid tot concessies
van Israëlische kant kun je op het
ogenblik nauwelijks verwachten.
Die zullen Israël moeten worden
opgedrongen door een macht waar-
van zij afhankelijk zijn.

Het boek 'Een ander joods geluid.
Kritische opvattingen over Israel',
samengesteld door Milo Anstadt, ver-
schijnt bij uitgeverij Contact.



Soefi's zoeken naar

Bea Mol

Elke laatste zondag van de maand
wordt de ruimte van de vrijmetse-
laarsloge in de binnenstad van
Zwolle gebruikt voor een eredienst
van de soefibeweging. In de kleine
ruimte, waar Indiase muziek klinkt
en de geur hangt van wierook, zijn
zo'n dertig mensen aanwezig.
Iedereen staat op wanneer de drie
voorgangers in hun bruine toga
binnenkomen. Op het altaar brandt
al een kaars, het is het symbool van
het goddelijke licht. Een vrouwelijke
voorganger ontsteekt er de andere
kaarsen mee; zes kaarsen verbeel-
den de wereldgodsdiensten (het
hindoeïsme, het boeddhisme, het
geloof van Zarathoestra, het
jodendom, het christendom en
de islam). De zevende is naam-
loos en is bedoeld voor alle ande-
re religies en personen die op
hun manier het mysterie van het
leven trachten te doorgronden.
En daar worden volgens At de Roos
(lI) velen toe gerekend, niet alleen
gelovigen, maar ook filosofen en
denkers. De gepensioneerde inge-
nieur is al zo'n vijftien jaar actief in
de soefibeweging. Hij is van oor-
sprong Nederlands-hervormd en hij

is nog steeds lid van de kerk, toch
voelt hij zich in de eerste plaats
soefi. In zijn verbouwde boerderij
aan de rand van de Veluwe vertelt
hij over de beweging die een belang-
rijke rol in zijn leven speelt. Hij
spreekt bedachtzaam. Soms gaat hij
te rade bij zijn vrouw, een voormali-
ge yogalerares, die ook soefi is.

Gelijkwaardigheid
De internationale soefibeweging is
opgericht door Inayat Khan (1882-

1927). Khan werd geboren in India,

'Soefi's willen God op

spirituele wijze ervaren,

er zelf deel van worden'

in een islamitisch gezin dat inten-
sieve contacten had met brahma-
nen en parsi's (aanhangers van
Zarathoestra). De multireligieuze
setting waarin de jongen opgroeide
vormde de basis voor zijn latere
denkbeelden.
Khan volgde de traditie van zijn

voorvaderen en werd ook musicus
en soefi. Zijn leermeester op het
mystieke pad droeg hem op naar de
Verenigde Staten en Europa te rei-
zen om een boodschap te brengen
waarin de gelijkwaardigheid van
alle religies centraal stond. Dat
bleek aan te slaan. Hij kreeg veel
leerlingen die onder de indruk
waren van zijn lezingen en voor-
drachten en voor wie hij een leer-
meester werd. Khan bracht volgens
eigen zeggen geen nieuwe gods-
dienst, maar een moderne vorm van
het soefisme.
De term soefisme komt oorspron-
kelijk voort uit de islam. Voor de
soefi is het verstand niet toerei-
kend om het goddelijke te bena-
deren, hij wil God op spirituele en
emotionele wijze ervaren, er als
het ware zelf deel van worden.

Soefi's zijn te vinden in de hele
islamitische wereld, ze behoren tot
vele broederschappen en scholen,
met ieder hun eigen gebruiken.
Sommige genootschappen leunen
sterk aan tegen de orthodoxie,
andere zijn zeer vrijzinnig. Alle
godsdiensten kennen wel een
mystieke benadering, volgens Khan
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is die benadering zo oud als de
mensheid.

Westerse tradities
Voor de kaarsen op het altaar liggen
de heilige boeken van de wereld-
godsdiensten. Na een kort gebed
neemt de tweede vrouwelijke voor-
ganger ze stuk voor stuk op en leest
uit elk een passage voor. Alle tek-
sten belichten hetzelfde thema,
vandaag is dat 'afstemming'. Er
volgt een moment van stilte en dan
neemt de mannelijke voorganger
het woord. Hij spreekt over Inayat
Khan; hoe hij voor een optreden,
Khan was musicus, de tijd nam om
zijn instrument af te stemmen. Voor
een mens is afstemming ook
belangrijk, zegt hij, hij moet zich
afstemmen op zijn eigen innerlijk,
en ook op de medemens, de natuur
en het bovennatuurlijke. De voor-
ganger haalt Khan net zo gemakke-
lijk aan als een Amerikaanse com-
municatiedeskundige. Deze wees
erop dat mensen vaak gericht zijn
op wat ze zelf willen horen en niet
luisteren naar wat de ander duide-
lijk probeert te maken.
Inayat Khan, besluit hij, vergeleek
de mens met een snaar, aan één
kant afgestemd op het eindige, aan
de andere kant op het oneindige. En
dat oneindige tilt hem uit boven
de beperktheid van het dagelijks
bestaan, en richt hem op het eeuwi-
ge, het ware. Bij het altaar staat een
Indiaas snaarinstrument, een tam-
poera. Ter afsluiting van de preek
bespeelt de spreker het instrument.
De dienst eindigt met gebed en het
uitspreken van de zegen, de aanwe-
zigen blijven nog even zitten en ver-
laten dan langzaam en zwijgend de
zaal.
De plechtigheid is tamelijk formeel
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Eredienst in de soefitempel in Katwijk

en wat afstandelijk, iedereen is in
zichzelf gekeerd. Eigenlijk heeft de
bijeenkomst wel wat weg van een
kerkdienst, op het ontbreken van
gezamenlijk zingen na. Inayat Khan
heeft de vorm van zijn beweging
afgestemd op de westerse tradities,
zodat ze beter toegankelijk zou zijn
voor zijn aanhangers.

Dezelfde essentie
At de Roos is één van de mensen
die zich cherag (kandelaardrager)
mag noemen. Hij kent de heilige
geschriften van de wereldgodsdien -
sten goed. En opvallend is, zegt hij,

[foto's] Harry van der Krogt

wijzend naar de boekenkast achter
hem waarin de thora en de Indiase
veda's broederlijk naast elkaar
staan, dat je soms bijna letterlijk
een passage uit een boeddhistisch
geschrift terug kunt vinden in bij-
voorbeeld het Nieuwe Testament.
Dat duidt er voor hem op dat alle
godsdiensten in wezen dezelfde
essentie hebben, ook al is de vorm
nog zo verschillend. Die essentie is
volgens de Roos van goddelijke oor-
sprong: "Je kunt het God noemen,
je kunt het een kracht noemen, dat
zijn slechts namen, die alleen maar
een aanduiding zijn. Het mani-



festeert zich in schoonheid en har-
monie, niet in oorlog". Maar hoe
moeten we dan alle narigheid ver-
klaren die uit godsdienst voortgeko-
men is? Kruistochten, de inquisitie,
en meer recent de aanval op de lWin
Towers? De Roos: "Ja, er is veel
kwaad gedaan in naam van een
godsdienst. Ik heb lang gedacht
dat het boeddhisme een uitzon-
dering vormde, maar ook boed-
dhisten hebben voor hun geloof
de wapens opgenomen." Volgens
hem komt dit 'kwaad' niet zozeer
voort uit de religie, maar uit het
ego, het eigenbelang. De Roos vindt
zichzelf niet naïef, hij zegt zich wel
degelijk bewust te zijn van de ver-
schillen tussen de godsdiensten. Die
moet je niet verdoezelen, meent hij,
maar ook niet uitvergroten. "Ze zijn
niet wezenlijk, maar secundair.
Datgene wat bindt is belangrijk, en
niet dat wat scheidt."
Om uit te leggen hoe de verschillen-
de godsdiensten een geheel vormen,
gebruikt hij het beeld van een gesle-
pen diamant. Iedere afzonderlijke

religie is één facet, alle facetten bij
elkaar vormen de edelsteen. "Die
verschillende benaderingen maken
het niet altijd makkelijker, wel rijker
en interessanter. Een dominee die
een dienst voorbereidt hoeft maar

'De gezondheid van het geheel

is afhankelijk van het welzijn

van ieder mens afzonderlijk'

uit één boek te putten, wij moeten er
zeven napluizen", zegt hij.

Evenwicht scheppen
De soefibeweging in Nederland is
klein. Er zijn vijfhonderd tot dui-
zend leden, de meeste zijn ouder
dan veertig. "Pas op latere leeftijd
krijgen mensen belangstelling voor
de mystiek, dat zie je overal", ver-
klaart De Roos het gebrek aan inte-
resse bij de jongere generaties. De
meerderheid van de leden komt uit

een christelijk milieu. De belang-
stelling voor het soefisme is groter
dan het aantal leden doet vermoe-
den. Ook niet-leden nemen deel aan
de openbare erediensten of brengen
een bezoek aan de soefitempel in
Katwijk, een belangrijk religieus
centrum waar mensen uit de hele
wereld elkaar ontmoeten.
Degenen die op zoek zijn naar ver-
dieping kunnen zich aansluiten bij
een broeder- of zusterschap. In klei-
ne groepen wordt er gesproken over
actuele thema's. Een grotere inzet
vraagt het volgen van de 'innerlijke
weg', die bestaat uit een intensieve
spirituele training. Deze is bestemd
voor hen die 'een werkelijk verlan-
gen hebben de waarheid te zoeken
en in aanraking te komen met het
goddelijke dat de schepping door-
dringt'. Na een oriëntatieperiode
waarin de deelnemer een geestelijk
leidsman kiest, volgt de inwijding.
In de gebruikte terminologie en de
symbolen is de invloed van de isla-

mitische mystiek nog duidelijk
herkenbaar. Oefeningen in con-
centratie en ademhaling berei-
den de leerlingen voor op de
meditatie.
At de Roos volgt het innerlijke
pad en het is een lange weg, vindt

hij. Een weg waar geen eind aan
komt, in ieder geval niet in dit leven.
Want het is heel moeilijk om het
ego, dat het eigenbelang nastreeft,
te overwinnen. Hij moet lang
nadenken over de vraag waaraan je
een soefi kunt herkennen in het
dagelijks leven. "Hij is net zo'n mens
als ieder ander, hij is echt niet
beter". Zijn vrouw komt hem te
hulp: "Maar een soefi zal wel altijd
proberen de harmonie te bewaren,
het evenwicht te scheppen. Dat
betekent dat je zoekt naar het com-

de HUMANIST APRIL 2003



promis, ook als je zelf iets in moet
leveren. Je moet je niet proberen te
onderscheiden, vind ik, je moet zoe-
ken naar overeenkomsten tussen
mensen." De Roos is het daar vol-
mondig mee eens.

Morele kracht
De soefibeweging is een religieuze
beweging, toch staan er in de bro-
chure uitspraken waar humanisten
zich ook in zouden kunnen vinden,
zoals 'gelukkig zijn is de werkelijke
bedoeling van het leven' en 'probeer
inzicht te krijgen in jezelf en
daardoor in de menselijke natuur'.
At de Roos ziet het humanisme dan
ook niet als iets dat vreemd is aan
het soefisme. Volgens hem zou het
mensbeeld van de humanisten
voortkomen uit de christelijke cul-
tuur (volgens één van de tien gebo-
den moet je je naaste liefhebben als
jezelf), en dat is weer een inspira-
tiebron voor de soefibeweging.
Broederschap is essentieel. Soefi's
geloven dat alle mensen dezelfde
goddelijke oorsprong hebben en
samen als het ware één lichaam
vormen. De gezondheid van het
geheel is afhankelijk van het wel-
zijn van ieder mens afzonderlijk. Er
wordt veel belang gehecht aan een
gezonde levenswijze.
De beweging wil een morele kracht
zijn, maar de moraal wordt niet van
boven opgelegd door allerlei regels
en verboden, het is meer een cul-
tuur, een innerlijke beschaving
waarin een ieder zichzelf moet ont-
wikkelen. "Eén van de problemen
van deze wereld", zegt De Roos, "is
dat veel mensen geneigd zijn om
datgene wat goed voor henzelf is op
te leggen aan anderen. Daar ligt een
oorzaak van bijvoorbeeld het funda-
mentalisme."
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Slechts het eigen hart is de maatstaf
van alle dingen. "Wanneer je wilt
weten of iets goed voor je is, houdt
het dan tegen je hart, geeft het een
harmonieus gevoel dan is het goed,
voelt het onrustig, dan hoort het
(nog) niet bij je", aldus De Roos. Het
beeld van een hart is belangrijk in
het soefisme. Het komt terug in hun
embleem, een gevleugeld hart met
daarin een maan en een ster. De
wassende maan symboliseert de
ontvankelijkheid voor het godde-
lijke licht, voorgesteld door de ster.
De vleugels geven aan dat het hart
waarin het goddelijke licht is geko-
men vrij is. Voor soefi's is religie
bevrijdend en niet beperkend.

De soefibeweging is een internatio-
nale groepering, maar heeft eigen-
lijk alleen aanhangers in de wester-
se wereld. In onder andere Amerika,
Scandinavië, en in Oost-Europa zijn
er groepen actief. Het is bepaald
geen massabeweging, de bijeen-
komsten vinden plaats in klein ver-
band, vaak bij één van de leden

thuis. De beweging presenteert zich
niet als maatschappelijke organisa-
tie, zij wil geen macht uitoefenen,
maar invloed is er wel. De leden
worden gestimuleerd om actief deel
te nemen aan de samenleving, ieder
op de manier die bij hem of haar
past. Het echtpaar de Roos is al
jaren betrokken bij een opvanghuis
voor jonge ongehuwde moeders in
Kenia.
At de Roos is ervan overtuigd dat
ook op spirituele wijze invloed uit-
geoefend kan worden, namelijk
door het gebed. "Het goddelijke is
ook aanwezig in de mens, alhoewel
het vaak versluierd is door het ego.
Die kracht kun je aanwenden voor
iemand in nood."
Hechten soefi's net als humanisten
waarde aan autonoom denken? De
Roos: "Ook wij volgen ons hart, en
niet allerlei opgelegde regels. Maar
je kunt je afvragen of je dat wat je in
je hart voelt zelfbedacht hebt, of dat
het je is aangereikt. Ik denk dat dat
laatste het geval is."



MAX PAM

Een platte man

'De christelijke factor in de

Nederlandse politiek is nog

altijd bijzonder machtig'

In 1954 ontstond er beroering bij ons thuis, maar
ik was nog veel te klein om te begrijpen waarom.
Pas veel later heb ik begrepen dat het ging om een
mandement dat was uitgevaardigd door de Neder-
landse bisschoppen. In dat mandement werd
katholieken sterk afgeraden - zeg maar: verboden
- om te stemmen op niet-katholieke partijen.
Ik kom uit een rood nest, mijn vader had zich
bekeerd tot de zogenaamde 'doorbraakgedachte'.
Die gedachte ging ervan uit dat er een einde
moest komen aan het typisch Nederlandse zuilen-
systeem. Kerk en staat moesten
definitief gescheiden worden
en daarom moest het politie-
ke heil komen van de niet-
confessionele partijen. Direct
na de oorlog was de Partij
van de Arbeid de doorbraak-
partij voor alle gezindten.
Niet alleen katholieken en
protestanten werden lid, maar
ook liberalen. Lang heeft de saamhorigheid niet
stand gehouden. Onder Oud begonnen de liberalen
met een eigen partij, die ze de WO noemden, ter-
wijl heel wat katholieken en protestanten gewoon
weer terugkeerden naar hun christelijke partijen
van voor de oorlog.
Toch vonden de bisschoppen het in 1954 nodig om
de gelovige kudde een waarschuwing te geven. Bij
ons thuis werd van dat mandement schande
gesproken. Mijn vader zag het als 'een jezuïeten-
streek van die papen'. Het was de tijd van religieu-
ze tegenstellingen. Het was de tijd dat W.F.
Hermans werd aangeklaagd, omdat een romanfi-
guur in een van zijn boeken met afkeer had
gesproken over die katholieken die zich voortplan-
ten als konijnen.
Achteraf kun je vaststellen dat de doorbraak
slechts ten dele is gelukt. In haar bloeiperiode had

de KVPin haar eentje meer zetels dan het CDAnu.
Maar de christelijke factor in de Nederlandse poli-
tiek is nog altijd bijzonder machtig en het lijkt er
op dat de invloed de laatste jaren weer wat is toe-
genomen.

Ik moest weer aan de doorbraakgedachte denken,
toen ik onlangs professor A.C. Zijderveld tegen-
kwam bij een radio-uitzending. Een aardige man
met gevoel voor humor. Op verschillende punten
was ik het volkomen met hem eens. Maar na de

uitzending herinnerde hij zich
dat ik hem een keer in NRC
Handelsblad vreselijk de
mantel had uitgeveegd. Het
grappige was dat Zijderveld
er bij zei dat ik destijds
eigenlijk wel een beetje
gelijk had gehad.
Ik zocht mijn stukje tegen

Zijderveld nog eens op. Het
was al meer dan tien jaar geleden geschreven. In
die tijd had Zijderveld zich als niet-christen aan-
gemeld bij het CDA.Je zou kunnen zeggen dat met
hem een tweede doorbraak is begonnen, maar dan
in de tegenovergestelde richting. Hij pleitte
destijds voor een groot politiek middenveld, dat
gestalte moest krijgen in het CDA.Op een gegeven
moment werd Zijderveld zelfs strategisch adviseur
van het CDA.Dat hij zelf niet christelijk was, vond
men binnen die partij kennelijk geen probleem.

Ik wil niet zeggen dat het specifiek aan hem te
danken is, maar sinds enige tijd is het CDAweer
terug in het centrum van de macht. Het CDAis
zelfs weer de grootste partij van het land. In ieder
geval heeft Zijderveld al tien jaar geleden gezien
dat het CDAweer zou kunnen groeien. Hij heeft
ook gezien dat die groei vooral moest komen van
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strategische stemmers, die zelf niet naar een kerk
gaan en die van de bijbel even weinig weten als
van de kwantummechanica.

Maar waarom was ik destijds zo boos op
Zijderveld?
Dat kwam omdat hij Betrand RusselI, de held van
mijn jeugd en niet alleen van mijn jeugd, had bele-
digd. NRCHandelsblad had Zijderveld een uitspraak
van RusselI voorgelegd, namelijk deze: 'De christe-
lijke religie, zoals zij is georganiseerd in haar ker-
ken, is de voornaamste vijand geweest van de
morele vooruitgang in de
wereld'. Daarop had Zijderveld
zo gereageerd: 'Ach, een platte
man, die Russell'.
In mijn antwoord herinnerde ik
hem aan een affaire uit 1940,

toen Russells benoeming tot
hoogleraar in de filosofie aan het
City College van New York onge-
daan werd gemaakt, nadat
christelijke tegenstanders een
juridische procedure had-
den aangespannen. Zij
noemden RusselI destijds
geen platte geest, maar
achtereenvolgens een
schurk, een losbol, een pro-
fessor van het heidendom,
een filosofische anarchist, een zedelijke nihilist en
zelfs 'een onvruchtbare en gescheiden advocaat
van de promiscue liefde'. Volgens de tolerante nor-
men van het christendom draaide de rechter daar-
op de benoeming terug, waarmee hij de academi-
sche vrijheid een forse slag toebracht. 'Die
ervaring', zo schreef ik, 'heeft RusselI toch wel een
klein beetje recht van spreken gegeven'.
Daar voegde ik nog aan toe: 'Een enkele keer was
RusselI ijdel en aanmatigend, maar als mathemati-
cus en filosoof was hij een geweldenaar. Tegenover
Wittgenstein gedroeg hij zich uiterst voornaam. In
zijn ideeën zit een constante lijn en zijn sociale
opvattingen vloeiden rechtstreeks voort uit zijn

de HUMANIST APRIL 2003

filosofie. Ligt dat bij Zijderveld misschien wat
anders? In de jaren zestig en zeventig bestudeerde
Zijderveld de humor. Hij bewonderde de provo's en
stond een "ludiek professoraat" voor. Als je al die
interviews leest, krijg je sterk de indruk dat
Zijderveld een hele scherpe neus heeft voor wat in
de mode is en waar je moet zijn. RusselI zou dat
een beetje plat hebben gevonden'.
Na de uitzending vroeg ik aan Zijderveld - hij wist
alles nog precies - of hij RusselI echt een platte
geest had gevonden. Dat ook weer niet, het was
hem tijdens het interview ontglipt. Wel zei

Zijderveld dat RusselI een beetje
een plat boek tegen het
christendom had geschreven
met de titel 'Waarom ik geen
christen ben'.
Dat boek uit 1957 heb ik nog
eens herlezen. In mijn jeugd
was ik er diep van onder de
indruk. Al herlezende, moet ik
toegeven dat het boek op een
aantal punten gedateerd is,

maar er staat ook veel in
dat nog altijd to the point is.
Zo schreef RusselI toen al
dat de betekenis die wij
aan het woord christen-
dom geven steeds vager
wordt. RusselI vindt dat

men aan twee punten moet voldoen om zich
christen te mogen noemen. De eerste is van dog-
matische aard: men moet bereid zijn in God en in
de onsterfelijkheid te geloven. De tweede is van
meer historische aard: men moet op de een of
andere manier Christus erkennen als de heiland.
Als je dat niet doet, heeft het weinig zin jezelf als
christen te afficheren.
Zijderveld gelooft in niets van dit alles, maar hij is
wel lid van een partij die zich christelijk noemt. Ik
blijf dat gek vinden en daarom zal het nog wel een
tijd duren dat Zijderveld en ik lid zullen zijn van
dezelfde partij. Daar zijn nog heel wat meer door-
braken voor nodig.



Mediation in plaats
van rechtsgang

Mediation, een vorm van conflictbemiddeling, wint steeds meer terrein in
Nederland. Het biedt de mogelijkheid om het geschil zelf met de wederpartij
op te lossen en is daarmee een alternatief voor de trage trechter van de rech-
ter. 'Ikwas erg opgelucht dat het contact niet meer via advocaten verliep.'

Kat ja Kreukels

Ook als je niet bent grootgebracht
met ruzie, laat staan ooit ruzie
zoekt, kan het toch gebeuren dat je
in een conflictsituatie terechtkomt.
Botsingen tussen mensen zijn
onvermijdelijk. Maar wat als zo'n
conflict uitloopt op een fikse ruzie
en de stoornis de relatie zodanig
verhardt dat de problemen je boven
het hoofd groeien? Je kunt advoca-
ten, rechters of arbiters inschake-
len. In al die gevallen komt het er
op neer dat je de oplossing uit
handen geeft en loop je het risico
dat het conflict nog verder esca-
leert. Neem bijvoorbeeld de situa-
tie tussen buren, waarin ergernis
over een misplaatste schutting
soms jaren voortwoekert. Het voor-
uitzicht van een langslepende pro-
cedure met de nodige financiële
onzekerheden is vaak evenmin aan-
trekkelijk.

Trage rechtsgang
Mediation lijkt een effectief alterna-
tief te zijn voor de trage rechtsgang.
Het biedt de mogelijkheid om het

geschil zelf met de wederpartij op te
lossen, door inschakeling van een
onafhankelijke, neutrale conflictbe-
middelaar: de media tor. Hierdoor
blijven beide partijen de baas over
de oplossing van hun geschil en
wordt hun relatie niet onnodig
beschadigd.
"Het is eigenlijk heel eenvoudig",
vindt Adriaan Koopmans, die naast

'Als partijen bereid zijn aan tafel

te gaan zitten, hoef ik helemaal

niet zoveel te doen'

zijn notarispraktijk als media tor
opereert. "Als partijen bereid zijn
aan tafel te gaan zitten en elkaar
vervolgens weer aankijken, dan
hoef ik helemaal niet zoveel te
doen. Ze weten doorgaans zelf wel
wat het beste voor hen is. Soms laat
ik vooral de stilte spreken, zoals in
het volgende voorbeeld dat ik heb
opgeschreven tot uiting komt."

'Het is een regenachtige dag in
februari. En nog koud ook. Ik heb
een afspraak met een echtpaar. "Ja",
had hij over de telefoon gezegd, "we
willen even wat regelen. Uweet wel,
we denken erover te gaan schei-
den."
Het telefoongesprek had ik kort
gehouden. Ik wil vooraf eigenlijk
nooit veel horen, dat vermijdt onno-
dige argwaan bij de wederpartij
over mijn neutraliteit. Vertrou-
wen is een voorwaarde voor een
succesvolle mediation
Bob heet hij. Een nogal drukke
man. Al gauw blijkt dat hij de
zaken graag volgens zijn eigen
inzichten wil regelen. Zij heet
Sandra. Een rustige dame waarvan
je niet direct dóór hebt dat zij heel
goed voor zichzelf kan zorgen.
"Luister eens", valt Bob met de deur
in huis, "Sandra wil scheiden, daar-
om zitten wij hier."
Ik kijk naar Sandra; ze geeft aan nog
even met een reactie te wachten.
Bob gaat onverdroten door. Hij heeft
eindelijk de ware liefde gevonden,
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dus je begrijpt het wel. Het huwelijk
is op. Ik zie dat Sandra er aan toe is
ook wat te zeggen.
Ze praat zacht maar duidelijk. "Ik
denk dat je een paar dingen vergeet,
Bob. Kijk, we geven
samen leiding aan een
fabriek. Het is jaren
goed gegaan, maar Bob
richt zijn aandacht al
enige tijd op andere
zaken, waarvan hij er
al één noemde. Ik kan
de fabriek best alleen
runnen, maar ik voel
daar weinig voor. Het
is zijn fabriek; geërfd
van zijn ouders. In
feite werk ik dus voor
de portemonnee van
Bob. En wat hij ook
denkt, ik hoef die
echtscheiding niet zo
nodig. Maar laten we
wel wezen, als Bob
weer eens over álle
grenzen gaat, zoals
onlangs, weet je nog
wel, Bob, dan ben ik ontzettend boos
en hoef ik niet meer." Bob kijkt
behoorlijk afwezig voor zich uit.
Dit is geen ongebruikelijk begin. In
een huwelijk dat op springen
staat, hebben de partners een
gesprekstechniek ontwikkeld vol
verborgen agenda's en onder-
huidse steekpartijen. Het duurt
meestal een tijdje voordat je de
angels in de relatie boven tafel
gekregen hebt. Dat lukt niet altijd in
één sessie. Doorgaans is een serie
van twee of drie gespreksbijeenkom-
sten nodig voor een gezamenlijke
slotconclusie die wordt vastgelegd in
een vaststellingsovereenkomst.
Bob beheerst de tweede sessie een
tijd lang vanuit zijn comfortabele
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positie: de fabriek is van mij en wie
doet me wat. Maar Sandra komt los.
"Hoe lang denk je de fabriek draai-
ende te houden als ik ermee stop,
Bob? Doe jij voortaan de debiteuren-

bewaking? Denk je dat je Frank,
onze bedrijfsleider, nog lang houdt
als je hem de mantel uitveegt, nadat

'In elk conflict schuilt een

oplossing die voor alle partijen

aanvaardbaar is'

je weer eens te veel gedronken
hebt? Wanneer ben je voor het
laatst langs onze klanten geweest?"
Het is duidelijk dat Bob geschrokken
is. Sandra geniet van haar werk. Ze
komt uit een gezin van zeven kinde-
ren. Vader dreef een hotel- een echt

familiebedrijf. Ze is gewend om
altijd bezig te zijn. Bobs ouders heb-
ben nooit tijd voor hem gehad. De
fabriek kwam altijd op de eerste
plaats. Bob heeft het zijn ouders

nooit kunnen vergeven. Hij ont-
vluchtte de fabriek zo vaak hij kon.
De laatste bijeenkomst start in een
zeer gespannen sfeer. Bob zit
rechtop en struikelt over zijn
woorden. "Wat heb jij met Frank,
Sandra? Naar de buitenwereld
mooi weer spelen en ik met de
zwarte piet blijven zitten? Ik ben
het zat. Ik stuur jullie allebei de
fabriek uit." Het klinkt goed, maar

Bobs ogen vertellen een ander ver-
haal. Waar zou hij bang voor zijn?
"Ik heb Frank gepolst wat hij ervan
vindt als wij een eigen zaak begin-
nen", vertelt Sandra. "Een nieuwe
zaak. Bob moet het zelf maar uit-
zoeken met zijn erfenis." Het is even
stil. "Bob maakte gisteren weer ruzie



met Frank", gaat Sandra verder. "En
die kon zijn mond niet meer hou-
den."
Daar is ie dan. Niet wat je noemt
een standaard huwelijksdrama.
Mijn geest dwaalt langs de gevol-
gen. Een failliet bedrijf? Hoeveel
mensen op straat? Ik vraag wat
dat voor hun beiden betekent. "Ik
moet je eerlijk zeggen", ant-
woordt Sandra, "dat ik om die
mensen nog niet vertrokken ben.
Maar ik word het zo zat om Bob tel-
kens weer in bescherming te moe-
ten nemen. Die recepties waar hij te
veel drinkt. Of de ronduit gênante
vertoning bij het vijftigjarig bestaan
van de fabriek. Je hebt me zo ontzet-
tend gekwetst, Bob. En waarvoor?"
Er is weinig meer van Bob over. Alle
kleur is uit zijn gezicht weggetrok-
ken. "Wat vind je dat ik moet doen,
Sandra?" Aan haar gezicht is te zien
dat dit geen gebruikelijke vraag is.
Ze houdt nog steeds van hem, reali-
seer ik me. Het is een tijd stil.
"Zou het misschien tijd worden om
een therapeut te zoeken, Bob? Ik
hoop dat er iemand te vinden is die

je kan laten inzien hoe je er voor
staat", probeert Sandra. Bob knikt
alleen nog maar. Hij weet dat hij
weinig keus meer heeft.
De mediation eindigt hier. Bob en
Sandra vonden de bemiddeling heel
verhelderend. Als ze in hun boos-
heid waren blijven koersen op
scheiding, waren hun zakelijke
belangen bij de fabriek niet zo open-
lijk naar voren gekomen als nu
gebeurde.'

Sinaasappel
De basis van mediation in Neder-
land is de Harvardmethode, een
methode die jarenlang is onder-
zocht en beproefd aan de Ameri-
kaanse Harvard Universiteit. In de
jaren tachtig is deze alternatieve
vorm van geschillen beslechting in
Nederland opgepakt door een groep

'Ik was opgelucht dat

het contact niet meer via

advocaten liep'

advocaten en toegepast in echt-
scheidingszaken.
De kern van deze methode is dat de
twee botsende partijen in weder-
zijds respect met elkaar onderhan-
delen over belangen, niet over
standpunten. In elk conflict, zo is de
gedachte, schuilt namelijk een
oplossing die voor alle betrokken
partijen aanvaardbaar is. Er wordt
bij mediation een beroep gedaan op
de redelijkheid van de botsende
partijen, op het gezonde verstand.
De media tor zelf geeft geen oplos-
sing.
Koopmans vertelt dat je als media-

tor inhoudelijk ook niet thuis hoeft
te zijn in het conflict. "Je begeleidt
vooral het proces. Wat je moet kun-
nen, is goed luisteren, de achterlig-
gende belangen blootleggen en de
oplossingsbereidheid stimuleren."
De basisprincipes van mediation lij-
ken naadloos aan te sluiten bij de
humanistische uitgangspunten.
Koopmans: "De mens staat centraal
en zijn verlangen om te leven, om
mens te zijn. Je wordt gewezen op je
eigen verantwoordelijkheid. "
Juriste Brigitte Chin-A-Fat doet pro-
motieonderzoek naar de effecten
van mediation naast rechtspraak
aan de Vrije Universiteit in Amster-
dam en is daarnaast parttime-
mediator. Zij kan het principe van
mediation het best uitleggen aan de
hand van een sinaasappel. "1\vee
mensen willen allebei dezelfde
sinaasappel. De rechter zou de
sinaasappel in tweeën hakken.
De mediator vraagt: waarom wil-
len jullie deze sinaasappel? Dan
blijkt dat de een het sap wil en de
ander de schil om te raspen
boven een taart. Dat is een win-
win situatie. Ze hoeven niet te

delen. Door te kijken naar de
achterliggende belangen ontdek je
soms creatievere oplossingen."

Verplichte mediation
Mediation geniet inmiddels grote
populariteit in Nederland. Via inter-
net, mond-tot-mondreclame en
rechtbankexperimenten, waarbij
wordt doorverwezen naar erkende
mediators, raken steeds meer men-
sen vertrouwd met deze alternatie-
ve manier van geschillenbeslech-
ting.
Mediators schieten als paddestoe-
len uit de grond in de vruchtbare
Nederlandse polderbodem en bie-
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den bij de meest uiteenlopende
conflicten - burenruzies, arbeids-
conflicten, echtscheidingen - hun
professionele hulp aan. Inmiddels
zijn er 4144 mediators geregistreerd
bij het Nederlands Mediation
Instituut (NMI)- een onafhankelijke
koepelorganisatie die zich sinds
1993 onder meer bezighoudt met
het waarborgen van de kwaliteit
van mediation. Ter vergelijking: in
1998 telde deze beroepsgroep nog
maar 664 leden.
De politiek blijft ook niet achter en
zal naar verwachting eind 2003

besluiten of mediation een wette-
lijke basis krijgt binnen de justitiële
infrastructuur. De voortekenen zijn
positief. Demissionair minister van
Justitie Donner heeft laten weten -
geheel in de lijn van de terugtreden-
de overheid en de groeiende verant-
woordelijkheid van de burger -
mediation verplicht te willen
stellen voordat partijen naar de
rechter stappen.
Een aanwinst dus. Maar welke
kanttekeningen kunnen er bij
deze methode geplaatst worden?
Chin-a-fat: "Mediation is niet
geschikt voor ieder geschil. Het
leent zich goed voor conflicten die
niet alleen een juridische, maar ook
een emotionele kant hebben. Bij een
kortlopend zakelijk conflict, bijvoor-
beeld na een autobotsing met verze-
keraars, is mediation minder voor
de hand liggend."
Een ander punt van aandacht is vol-
gens Chin-A-Fat de vertrouwelijk-
heid. "Iedereen tekent, voordat de
sessie begint, een contract waarin
vertrouwelijkheid wordt gegaran-
deerd. Maar er is geen juridisch
vangnet. Stel dat je tijdens de medi-
ation hebt opgebiecht dat je zwart
geld in Zwitserland op de bank hebt
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staan en de bemiddeling mislukt,
dan kan deze informatie tijdens een
rechtzitting door de andere partij
tegen je gebruikt worden. Het medi-
ationcontract is weliswaar rechts-
geldig, maar de rechter kan - indien
nodig - toestaan dat de informatie
wordt gebruikt. Er zouden regels
moeten komen om de verschillende
partijen beter te beschermen. "

Contact hersteld
Cynthia en Maarten kijken terug op
een geslaagde mediation. Het is nu
bijna een half jaar geleden. Maar-
ten wilde scheiden. Cynthia was
overrompeld. Juridische steekpartij-
en dreigden hun relatie zwaar te
beschadigen. Maarten: "In het begin
ging het hard tegen hard. Zij was
verdrietig en boos en nam een advo-
caat in de arm die haar emoties leek

'Als iemand anders de

vragen stelt, luister je beter

naar elkaar'

uit te buiten om financieel het
onderste uit de kan te halen. Ik
wilde als vrienden uit elkaar gaan,
maar dat ging steeds moeilijker.
Voor mij was het ook niet makke-
lijk. Wat denk je; 12,5 jaar getrouwd,
drie kinderen. Maar ik was niet
meer happy in mijn huwelijk. De
rechter heeft ons doorverwezen
naar een mediator. Ik was erg opge-
lucht dat het contact niet meer via
advocaten verliep en blij dat ik haar
eindelijk duidelijk kon maken dat ik
het beste met haar voor heb."
Cynthia had in eerste instantie wei-
nig vertrouwen in de mediation. "Ik

vond het moeilijk om de pijn weer
aan te gaan. Hem weer recht in de
ogen te kijken. Ik had de advocaat
nodig voor de afstand. Uiteindelijk
deed ik de mediation voor de kin-
deren. Het was zwaar, maar wel
goed. Als iemand anders de vra-
gen stelt, luister je beter naar
elkaar. Het is fijn dat ze geen par-
tij koos. Ik kreeg alle ruimte voor
mijn verhaal; dat voelde als
erkenning. Maarten was ook ope-

ner. Ons contact is nu hersteld,
maar helemaal accepteren zal ik de
scheiding nooit. Soms dacht ik na
zo'n mediation-sessie wel: we kun-
nen eindelijk weer met elkaar pra-
ten. Waarom geven we de relatie
geen nieuwe kans?"

Het eerste praktijkvoorbeeld is ingekort.
De namen Bob, Sandra, Cynthia en
Maarten zijn gefingeerd.

Dit artikel kwam tot stand in samenwer-
king met Hanneke Bruinsma (media tor).



Cameratoezicht
Vroeger hadden we in de hemel een almachtige
en alziende camera. God was zijn naam. Hij
registreerde alles. Hij had het geheugen van een
olifant en hij strafte na de dood genadeloos wie
aan de aardse justitie ontsnapt was.
Dostojevski zei: 'Als God dood is, is alles geoor-
loofd'. Principieel-ethisch was dat niet zo'n
sterke stelling van de Russische romancier.
Immers goed blijft goed,
kwaad blijft kwaad, ook al
bestaat geen God. Maar strate-
gisch maakte Dostojevski toch
wel een punt: als mensen den-

ken dat God dood is, heeft onze
minister van Justitie het heel
moeilijk.

Aanvankelijk werd de minister
geholpen door Tante Sjaan. Die
zat de hele dag voor het
raam en registreerde
bijna alles wat in de
straat gebeurde. Niet zo
feilloos als God, maar
toch met een redelijke
mate van precisie. En als Tante Sjaan niet voor
het raam zat, dan wel Tante Bep.
Tante Sjaan en Tante Bep zijn ook dood en in
hun huis wonen yuppen die de hele dag wer-
ken. Niemand let meer op de straat. Sindsdien
is de buurt aardig verloederd. Er worden fietsen
gestolen, tasjes geroofd en laatst vond zelfs een
verkrachting plaats. Zo maar, op klaarlichte dag.
Nu is de mens een vindingrijk wezen. Hij heeft
een substituut bedacht voor God en voor Tante
Sjaan. Het is de camera, zoals ontwikkeld door
de moderne techniek. Deze kan feilloos vastleg-
gen wat in de straat gebeurt. Camera's hebben
geen slaap nodig. (Een voordeel boven Tante
Sjaan). En camera's kunnen bovendien in dit
leven bewijsmateriaal aanleveren over strafbare

feiten in de straat. (Een voordeel boven God). Je
zou zeggen: wie kan daar tegen zijn?

Maar de mens is niet alleen een vindingrijk
wezen, dames en heren. Hij is ook een enorme
querulant. Er zijn hele faculteiten strafrechtge-
leerden en mensenrechtenspecialisten die met
een beroep op een Engels woord, 'privacy',

bezwaren maken tegen het
technisch substituut van God
en Tante Sjaan. Ze hebben het
over 'Big Brother' en dat
schijnt niet te verwijzen naar
dat mooie televisieprogramma,
maar naar een roman van een
Engelse schrijver. Die critici
willen of de camera helemaal
weg of met bordjes aangeven
'u wordt gefilmd, let op'.

Nu is dat laatste natuur-
lijk volkomen absurd.
Daarmee is het effect
helemaal weg. Toch
wordt dit malle vereiste
wel gesteld in de wetge-

ving die op dit moment in de maak is. Ik weet
niet of het al te laat is, maar ik hoop dat onze
intellectuelen tot bezinning komen. Toen Tante
Sjaan de hele dag voor het raam zat mocht het
ook. En als ze haar stoel wat verdekt opstelde of
door de gordijnen gluurde was het ook geen
probleem. Waarom zou haar technisch substi-
tuut dan nu aan beperkingen worden onder-
worpen die noch voor haar, noch voor Tante
Bep, noch voor God hebben gegolden? De open-
bare weg is per definitie openbaar. Wie daar
niet tegen kan moet maar thuis blijven.
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Sociaal
Toen ik het huis waarin ik nu woon vier jaar
geleden kocht, kreeg ik er gratis en voor niks
een oude meneer bij. Helemaal bovenin zit hij
in een klein kamertje, met een keuken en een
wc en douche ernaast.
Hij spreekt niet of nauwelijks Nederlands of
Engels. Hij krijgt nooit bezoek. En het enige dat
ik van hem weet, is dat hij tien of elf jaar gele-
den uit Eritrea is gevlucht, dat hij een officiële
status heeft en dus ook een uit-
kering krijgt.
Hij heeft eigenlijk maar één nare
eigenschap. Hij heeft zo'n last
van oorlogstrauma's, dat hij
soms uit angst zijn kamertje te
verliezen drie keer per maand de
huur komt betalen. Dus ik moet
het heel nauwkeurig bijhouden
met kwitanties.

Anderhalf jaar geleden
werd hij 65 jaar en kreeg
dus geen bijstand meer
maar AOW.Daar schijnen
aardig wat formulieren
voor ingevuld te moeten
worden. Dat heeft hij
nooit gedaan. Ik denk dat
hij niet eens snapte wat ze
aan hem vroegen. Op een avond klopte hij aan
en vroeg om hulp. Met stapels papieren van de
Sociale Verzekeringsbank (SVB)in de hand.
Waaruit bleek dat zij zijn AOWnog nooit gestort
hadden.
We hebben ze gebeld, de situatie uitgelegd, de
papieren ingevuld en toen kwam de AOWlos.
Alles leek in orde. Tot van de week de telefoon
ging. Iemand van de SVBwilde weten of de
meneer nog bij mij huurde. En waarom hij dan
niet per bank betaalde. "Omdat hij dat niet
kan", zei ik simpel. "En omdat cash geld nog
altijd geld is." Nou niet voor de SVB,als ik de
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meneer niet dwong de huur per bank te gaan
betalen, handhaafden zij de korting van 25 pro-
cent op zijn uitkering. Ik dacht dat ik ontplofte.
"Wat is dat nou voor bureaucratengelul", vroeg
ik de SVB."Iemand anderhalf jaar met een
kwart korten op wat al geen vetpot is? Om niks?
De belasting accepteert toch ook keurig de aan-
gifte van mijn huurinkomsten? Ik kan je zo alle
kwitanties van de afgelopen anderhalf jaar

laten zien!"
De SVB'er legde uit dat hij er
niks aan kon doen. Dit waren
nou eenmaal de regels. Kijk,
dan kan je wel woedend reage-
ren. En zeggen dat regels niet
voor niks met dezelfde letters
beginnen als reet, omdat je ze
daar soms ook gewoon moet

instoppen. Maar ik bleef
netjes en zei: "Wat wil je
dan? Dat ik met de
meneer naar de bank
stap?" Toen zei de SVB'er:
"Alsje dat doet, kort de
SVBhem helemaal op
zijn geld, want dan heb-
ben jullie - huurder en
verhuurder - blijkbaar

een ander soort relatie."
Ik heb niet gescholden ... maar de SVBde kwi-
tanties opgestuurd met een keurig briefje erbij.
En ik geloof dat het nu allemaal geregeld is.
Maar als je toevallig iemand tegenkomt die zegt
bij de Sociale Verzekeringsbank te werken en
die een beetje moeilijk zit...dan weet je dat hij
niet alleen op zijn eigen reet zit, maar vooral op
zijn eigen regels. En dan mag ik hopen dat ze
voor hem net zo pijnlijk zijn als voor die ene
vluchteling uit Eritrea die niets anders probeert
dan dwars door zijn oorlogstrauma's heen zijn
bestaan in Rotterdam op te bouwen.
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Conferentie zwarte en witte scholen
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor segrega-
tie in het onderwijs. Met de conferentie 'zwarte en witte scho-
len' op 24 april in De Eenhoorn in Amersfoort, willen de initi-
atiefnemers de - vaak tegengestelde - standpunten over
oorzaken, gevolgen, aanpak en verantwoordelijkheden bij
elkaar brengen. Zijn er oplossingen binnen de wet- en regel-
geving om tot leerlingen te spreiden? Waarom vermijden
ouders zwarte scholen? Wat denken de ouders van kinderen
en directies van zwarte scholen over hun school? Welke
belangen veroorzaken onderwijssegregatie? Is het mogelijk
om het tij te keren?
De dag start met een reactie op een essay - geschreven voor
de conferentie - over de (on)wenselijkheid van onderwijsse-
gregatie. Daarna volgen verschillende visies rondom de pro-
blematiek (o.a. door Vlaams minister van onderwijs
Vanderpoorten) en een debat. 's Middags workshops over
praktijkvoorbeelden. De dag wordt afgesloten met een
gemeenschappelijk manifest, waarin wordt verwoord hoe de
problematiek succesvol kan worden aangepakt, welke
instrumenten hiervoor noodzakelijk zijn en wie hiervoor in
de toekomst welke verantwoordelijkheden moeten dragen.
Deelnameprijs € 75, inclusief lunch en essaybundel. Een ini-
tiatief van de AOb, de Besturenraad, de onderwijsbond CNV,
de VOO, het Humanistisch Verbond, het VOS/ABB,de VBS, de
VBKO,PSC/HVO en FORUM.Voor meer informatie en inschrij-
ving kunt u contact opnemen met Zoja Littel, secr. FORUM
via 030- 2974221 of Z.Littel@forum.nl.

Word nu Lid

Waarden en sociale samenhang
Justitia et Pax, DISK, FNV, Raad van Kerken en het
Humanistisch Verbond organiseren op I mei 2003 in De Rode

Hoed in Amsterdam een bijeenkomst rond het thema
'waarden en sociale samenhang'. De verkiezingen van mei

2002 hebben een grote verschuiving teweeggebracht in het

politieke krachtenveld van Nederland. Ze hebben duidelijk
gemaakt, dat Nederlanders anders zijn gaan denken en doen
met betrekking tot hun onderlinge verhoudingen en samen-
leven met elkaar. Politici spreken vaak over herstel van nor-

men en waarden, maar komen veelal niet verder dan fat-
soensnormen. Hoog tijd dus om aan te geven wat waarden
als gerechtigheid, waardigheid, barmhartigheid en solida-
riteit voor religies en levensbeschouwingen betekenen.
's Ochtends o.m. 'Werken van barmhartigheid', een theatrale
presentatie door De Zevende Hemel en de presentatie van
het boek 'Bezield. De inspiratiebronnen van de FNV', over 25
jaar Secretariaat Vakbeweging, Levensbeschouwing en
Maatschappij. 's Middags workshops met thema's als keuzes
ten gunste van het algemeen welzijn, bestaanskwaliteit, col-

lectieve en individuele aspecten in een sociaal-economisch
systeem en burgerzin.
Aanmelden bij FNV-secretariaat, Ciska Brügemann, tel. 020-

5816507; e-mail: cisca.brugemann@vc.fnv.nl Meer informatie
bij Maarten Baltussen, tel.070-3136806 (ma en wo)

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

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Datum:

Voorletter(s):

Woonplaats:
Geboortedatum:

M/V

o Ikword lid van het Humanistisch Verbond en betaal € _ per jaar." Als lid ontvang ik 6x per jaar het ledenblad Humus.
o Ik ontvang graag meer informatie over ée diensten, cursussen en publicaties van het Humanistisch Verbond.
o Ik word donateur en ontvang 2Xper jaar een acceptgiro en informatie over projecten en activiteiten.

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

Stuurt u deze bon naar het Humanistisch Verbond, t.a.v. afdeling publieksvoorlichting, Antwoordnummer 10938, 1000 RA,
Amsterdam.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met (020) 521 9°9° of kijken op onze website www.humanistischverbond.nl

Een vrijblijvende gift kunt u storten op Giro 151058,
waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank. Humanistisch Verbond
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zoek naar wat mensen interesseert, naar wat
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"De gevangenis is een hectische wereld. Lawaaiig, druk,
vol spanningen. Het is aangrijpend om te zien hoe men-
sen achter gesloten duren moeten leven, met 24 uur per
dag een camera op zich gericht. Gedetineerden kampen
vaak met psychische stoornissen, zijn dikwijls laagge-
schoold en vaak afkomstig uit allochtone bevolkings-
groepen. De gemiddelde Nederlander tref je hier niet
aan.
Door mijn werk heb ik een aantal opvattingen drastisch
moeten bijstellen. Zoals het idee dat de vrouweneman-
cipatie in Nederland onderha!ld wel voltooid was. Dat is
niet zo. Ik heb gezien hoe vrouwelijke gedetineerden
zich mooi maakten voor het b€zoek van hun echtgenoot
of vriend, die vervolgens niet kwam opdagen. Bij de
mannen is de situatie anders. Zij kunnen vaak wel reke-
nen op steun van hun partner. Hun vrouwen komen
heel trouw naar de gevangenis. En dan nemen ze óók
nog eens honderd euro voor hun echtgenoot mee, hoe-
wel ze dat geld eigenlijk niet kunnen missen.
Het thuisfront is vaak het onderwerp van gesprek. Dan
zeg ik tegen een gedetineerde: 'Jij zit hier in de gevange-
nis. Maar je vrouw zit alleen thuis met de kinderen. Hoe
kun je haar hier vandaan een beetje helpen?' Ik heb heel
wat mannen hun kinderen per telefoon horen opvoe-
den. Dat vond ik heel knap.
Mensen prikkelen en helpen met het vinden van een
doel in hun leven is een heel belangrijk onderdeel van
mijn werk. Waar gaat het hen om? Wat zouden ze graag
willen bereiken?
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Ook probeer ik mensen naar zichzelf te laten
kijken. Veel gedetineerden hebben de neiging

om de schuld bij een ander te leggen. Daar kan ik
niet goed tegen. 'Wat heb jij gedaan', vraag ik dan. Neem
ook zelf verantwoordelijkheid voor je eigen leven.
Aan de andere kant is het zaak om naast een gedeti-
neerde te blijven staan. Dat klinkt misschien wollig
maar het is beslist niet gemakkelijk om iemand met een
zware depressie trouw te blijven opzoeken. Toch is het
voor de persoon in kwestie heel belangrijk dat je dat wel
blijft doen. Door aanwezig te zijn en te luisteren kun je
hem helpen het leven weer zoveel mogelijk in eigen
hand te nemen.
De behoefte om te praten is onder gedetineerden enorm
groot. Ik praat met hen over het leven in detentie, over
thuis, over de kinderen, over het gemis aan intimiteit.
Maar ook over uiterlijk, toekomst, werk. Soms vraag ik
aan gedetineerden van welke muziek ze houden en wat
die voor hen betekent. Of ik probeer hen aan het lezen
te krijgen. Zo heb ik een cliënt die anarchist is de
'Geschiedenis van het anarchisme' aangeraden. Dat
boek heeft hij helemaal zitten spellen. Een andere gede-
tineerde vertelde me dat hij veel van poezen hield. Ik
heb hem gedichten over poezen gegeven. Daar maakt
hij tekeningen bij. Ik ben altijd op zoek naar wat men-
sen interesseert, naar wat hun leven betekenis geeft. Ik
kan erg genieten van het bloemrijke taalgebruik en van
de curieuze mengeling van stoerheid en kwetsbaarheid
die je vaak in de gevangenis aantreft. En van de diepte
van het contact."

Caroline Hanrath
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PETER GORGELS

Kunst op het internet

Virtuele schatten
Wie op zoek is naar schoonheid en kennis, hoeft niet
achter zijn computer vandaan te komen. Musea nemen
sinds een aantal jaren hun conserveringstaak ook vir-
tueel serieus. In grootschalige digitaliseringsprojecten
wordt het breekbare erfgoed in kwalitatief goede beel-
den ontsloten. Ook de niet in de musea gepresenteerde
objecten worden zo weer zichtbaar voor een groot
publiek. We hebben het hier over ware schatkamers.
Neem bijvoorbeeld een kijkje bij Cultuurwijzer
(www.cultuurwijzer.nl). Cultuurwijzer is een initiatief
van Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland (DEN).Deze
vereniging heeft als doel het stimuleren van de digitale
ontsluiting van de Nederlandse musea. Als stichtend
voorbeeld heeft ze zelf Cultuurwijzer ontwikkeld, een
website waarop grote aantallen objecten van verschil-
lende musea via één interface worden gepresenteerd.
Zoek je bijvoorbeeld op Rembrandt, dan krijg je resul-
taten uit diverse musea. Nadeel is wel dat de resulta-
ten willekeurig gepresenteerd lijken te worden. Het is
niet duidelijk of de bovenste hits ook de beste zijn, wat
bij een zoekmachine als Google (www.google.com) wel
goed geregeld is.
Daarnaast kun je intuïtief zoeken via de zogenaamde
aquabrowser-techniek. Tik je een trefwoord in, dan
krijg je een visuele presentatie van verwante trefwoor-
den gepresenteerd, met het gezochte in het midden. De
plek en de afstanden tussen de resultaten onderling
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In deze rubriek over 'digitaal leven' besteedt

de Humanist aandacht aan ontwikkelingen op

het internet en het wereldwijde web in het

bijzonder. Peter Gorgels, maker van de web-

site Intelectueel Online en tevens webeditor

bij het Rijksmuseum, verhaalt over het digitale

leven, signaleeert trends en interessante sites,

geeft achtergrondinfomatie en handige tips.
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tonen in een oogopslag verwantschappen en de sterk-
tes daarvan.

'Online exhibitions'
Maar hoe mooi sommige objecten uit deze databases
zijn, het blijven statische gegevens met betrekkelijk
weinig context. In Amerika, en met name bij het het
Museum of ModernArt in New York, blinkt men uit in
zogenaamde online exhibitions (www.moma.org).
Bijzonder mooi is bijvoorbeeld een presentatie, getiteld
Artists of Brücke, Themes in German Expressionist Prints
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(http://www.moma.orgl exhibitions/ 2002/brucke/index.html).
Op het eerste gezicht een verzameling voor de echte
liefhebber, maar een en ander is zo aantrekkelijk gepre-
senteerd, dat de prenten vanzelf je interesse krijgen. Je
ziet een prachtige interface in Flash (het animatie-instru-
ment voor het web) van zo'n I20 prenten. Als je met de
cursor over een thumbnail van een prent gaat, krijg je in
een pop-up windoween vergroting te zien. Wil je het
object echt goed bekijken, klik je door en je krijgt ook
alle verdere informatie en context. Je kunt heel gemak-
kelijk selecties maken: met een druk op de knop selec-
teert de applicatie de werken van een bepaalde kunste-
naar, een bepaald thema of van een bepaalde techniek.
Alles werkt prettig, gemakkelijk in dit gebruikersvrien-
delijke, maar ook prikkelende interactieontwerp.

'Experiences'
In de museumwereld is de trend tegenwoordig: expe-
riences of belevenissen. Mede onder invloed van het
boek 'The Experience Economy' van Pine en Gilmore
(I999) proberen steeds meer musea de bezoekers te
verleiden door belevenissen. Geen saaie overzichten
meer van objecten en data, maar ware avonturen wor-
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den aangeboden. Ook virtueel zien we deze trend.
In Nederland heeft het Van Goghmuseum bij de ten-
toonstellingVan Gogh & Gauguin (www.vangoghgau-
guin.com) een online experience ontwikkeld. Aan de
hand van citaten uit brieven beleeft de bezoeker de
inspirerende, maar ook heftige relatie van de twee con-
cullega's. In een visueel aantrekkelijke applicatie met
behulp van een selectie van schilderijen en andere
authentieke bronnen wordt in een rustig interactie-
ritme de kunstenaarsvriendschap uitgewerkt.
Ook interessante is de dynamische website die het
Natuurhistorisch Museum in Maastricht heeft ontwik-
keld bij de tentoonstelling Zwart zaad
(http://www.nhmmaastricht.nllzwartzaad/index. h tml).
De expositie handelt over archeobotanische vondsten
uit de Romeinse tijd in Maastricht! Vondsten van plan-
ten en kruiden dragen bij aan het beeld dat wij van
onze voorouders hebben.
Via een interactieve kaart van Maastricht kun je je een
goed beeld vormen van de vondsten en de betekenis
voor het vroege verleden van de stad. Op de site zijn
verder onder meer Romeinse recepten te vinden en er
is ook een educatief spel. Met dit opgraafspel kun je
zelf opgraven en onderzoeken. Je gaat graven, verzame-
len en zeven. Daarna kun je je vondst onder de micro-
scoop bekijken en vergelijken.

Vooral deze laatste site is een goed voorbeeld van de
nieuwe visie op kennisoverdracht waarvoor interactie-
ve media bij uitstek geschikte instrumenten zijn. Je
leert beter als je ervaart, niet van antwoord naar ant-
woord gaat, maar van ontdekking naar ontdekking.
Experiences krijgen pas zin voor musea als ze een op
werkelijke inhoud en processen gebaseerd fundament
hebben. Anders zijn het lege ervaringen waarvoor je
evengoed naar een amusementspark kunt gaan.
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Een optimist bij de Wereldbank

Mondiale maakbaarheid
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Elke dag baren de kranten onheil:
energiecrises, armoede, besmette-
lijke ziekten, uitputting van vis-
gronden, verlies van biodiversiteit,
waterschaarste. Hoewel zulke
rampspoed nog per vandaag het
behaaglijk bestaan kan ontwrich-
ten, zwelgt het westelijk halfrond
in nostalgie en escapisme.
Vroeger was alles nu eenmaal
beter, bovendien moet de auto
nog worden gewassen. Met hel-
der drinkwater.
Zonder hulp van de overheid zal
elke poging om 'de wereld te ver-
beteren' altijd gefnuikt worden
met de beschuldiging van idea-
lisme. Maar de zinloosheidserva-
ring, die al begint bij het scheiden
van afval, is niet alleen te wijten aan
een gebrek aan stimuli. Het is voor-
al het gevoel dat deze planeet in de
greep is van een oncontroleerbaar
krachtenspel, waar brave burgers en
zelfs politici niets over te zeggen
hebben. De mondialisering kortom.

Arjan Post

Dat even machteloze als comforta-
bele argument volstaat niet langer.
Uitgerekend Jean- François Rischard,
als vice-president van de Europese
afdeling der Wereldbank toch een
gangmaker van dat transnationale
systeem, deconstrueert 'globalise-

'We kunnen het broeikaseffect

oplossen. Dat kost maar één

procent van het wereld-bnp'

ring' in concrete krachten en slaat
alarm. Twintig problemen op het
gebied van leefruimte, sociale eco-
nomie en bestuur moeten in twintig
jaar worden opgelost. Het is high

noon, zoals Rischards uitgever zijn
boek wat futloos betitelde. Vijf voor
twaalf: alsof zo'n cliché na het
Rapport van de Club van Rome nog
aanspreekt.

"Het begrip 'globalisering' veroor-
zaakt een hersenverlamming" , zegt
hij op de zolder van 'Felix Meritis' in
Amsterdam, over uit Parijs voor een
lezing. "Het stelt de wereld als
abstractie voor. Dat werkt cynisme
en afzijdigheid in de hand." Boven-
dien: de integratie van staten en
markten zou volgens Rischard
eerder de oplossing kunnen zijn.
Juist door 'legitieme' netwerken
te vormen, kunnen de naderende
'ongekende spanningen' worden
omgebogen tot 'ongekende moge-
lijkheden'. Rischard is, uiteinde-

lijk, optimist.
Hij is ook enigszins pedant, vindt
hijzelf, zó graag wil hij begrepen
worden. De toon van Vijf voor twaalf
is, inderdaad, hier en daar onderwij-
zerig, maar toch ook jongensachtig
geestdriftig. Dit in tegenstelling tot
zijn onberispelijke verschijning en
de zachte, bijna lijzige stem.
Desondanks dreigend: "Onze insti-
tuties zijn te obsoleet en te traditio-
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neelom het hoofd te bieden aan de
mondiale problemen. En de mensen
weten dat." Het probleem is niet
alleen de schaal waarop 'onbeheers-
baarheid' zich voordoet, maar ook
de 'motor' erachter.

Vijf voor twaalf
"De diepe oorzaak van alles is de
enorme groei van de wereldbevol-
king en de nieuwe wereldhandel. In
1960 woonden we hier met drie mil-
jard mensen, over twintig jaar zullen
dat er acht miljard zijn. En dan de
economie: die zal nog veel flexibeler
worden, zonder cycli en vertrouwde
structuren, misschien zelfs zonder
inflatie. De dotcom-hype was maar
een heel klein voorproefje daarvan.
Hoewel daarin voor arme landen
ook grote kansen schuilen, zal het
bij elkaar leiden tot majeure span-
ningen: meer ongelijkheid, milieu-
vervuiling, verstoorde sociale ver-
houdingen."
"We stevenen af op een bestuurs-
crisis, omdat de natiestaat, rege-
ringen en internationale instellin-
gen tekortschieten. Het is die cri-
sis die ten grondslag ligt aan de
protesten en demonstraties van
de laatste tijd, van de bad mood in
de politiek. We zitten in een vlieg-
tuig zonder piloot, we hebben een
gigantisch beheersprobleem."
Alle malaise die Rischard in eenvou-
dige tabellen en schema's uitlicht, is
urgent. 1\vee problemen springen er
echter bovenuit: de opwarming van
de aarde en de groeiende armoede.
"De stijgende temperatuur heeft
directe gevolgen voor de watervoor-
raad en de ontbossing. En een wereld
met één miljard rijke burgers tegen,
spoedig, zeven miljard arme burgers
- dat is een recept voor instabiliteit.
Er is dus een eigen dynamiek."
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Hij schrijft dat de armoede 'duide-
lijk' kan worden verminderd 'en
snel'. De afgelopen eeuw heeft laten
zien dat landen, zoals in Azië,
binnen één generatie hun levens-
standaard kunnen verdubbelen. Een
effectiever ontwikkelingshulp is
nodig, vindt hij, vooral met het oog
op de bevolkingsgroei. Dat is overi-
gens ook het standpunt van de
Wereldbank, die zich meer open-
stelt voor het geluid van de
zogenaamde antiglobalisten. Maar
Rischards pleidooi is, benadrukt hij
herhaaldelijk, strikt persoonlijk.
Zijn boek is een 'hobby' waarvoor
hij een dagje vrij heeft. Maar voor-
uit, dat wil hij wel kwijt, "het zou
moeilijk zijn voor de Wereldbank
om te zeggen dat het huidige inter-
nationale systeem niet up to the job
is om de problemen aan te pakken".

Geld is niet het probleem
Dan spreekt in hem de bankier (in
een vorig leven werkte hij op Wall

'Ik zie een network governance

voor me, gebaseerd op moreel

gezag, géén juridisch gezag'

Street): "De oplossingen zijn niet
duur. Het aanpakken van die twintig
kwesties zal zo'n 500 à 600 miljard
dollar per jaar kosten." Vergelijk: het
bruto-nationaal product (BNP) op
wereldschaal is zo'n 35.000 miljard;
dat zal de komende decennia nog
oplopen naar zo'n honderdduizend
miljard. Monter: "Dus het kan. We
kunnen het broeikaseffect oplossen.
Dat kost maar één procent van het
BNP."

"Geld is niet het probleem, maar
daadkracht." En daar heeft Rischard
een 'idealistische maar noodzake-
lijke methodologie' voor bedacht.
Het is het meest avontuurlijke
gedeelte van het boek, waarin hij
eerst korte metten maakt met het
neoliberale laisser-faire en ver-
volgens een postmodern maak-
baarheidsideaal uitwerkt. Ideolo-
gieën, wereldaanschouwingen,
waardenstelsels: Rischard laat
het moeiteloos achter zich, om
meteen ter zake te komen.
Het is hem te doen om global issu-
es networks. "Dat zijn snelle en
niet-hiërarchische netwerken die

focussen op één concreet probleem."
Zo'n non-gouvernementeel netwerk
- met elektronische openbare verga-
deringen en deskundigen panels -
moet worden bevolkt door afgezan-
ten van multilaterale organisaties,
nationale overheden, ondernemin-
gen en burgers. Al na een paar
maanden kunnen ze beginnen met
hun eigenlijke taak: het uitoefenen
van druk op overtreders van geza-
menlijk opgestelde regels.



Rischard schrijft dat de meest voor
de hand liggende oplossing, een
wereldregering, te veel tijd kost. En
de consensus over regels niet? "Nee.
Een ideologische noemer is niet
nodig. De consensus schuilt in het
gezamenlijk slachtofferschap: ont-
bossing, verlies van vissen, geen
regels in de elektronische handel.
Het gaat dus om duurzaamheid,
beheersbaarheid, eerlijkheid."

Network governance
Rischard ziet een network gouernance
voor zich, gebaseerd op moreel
gezag, géén juridisch gezag. "De
netwerken zullen op basis van
hun normen regeringen en
ondernemingen met reputatie-
effecten bestoken: schandalen
aan de kaak stellen, naming and
shaming. De media zullen dat
direct overnemen, want die smul-
len van affaires." De legitimiteit van
het netwerk zelf is gebaseerd op
sociale dwang. "Vergelijk het met
dat afschuwelijke tv-programma
'De zwakste schakel': de groep
houdt de leden in de gaten."
Het mooie is, zegt Rischard, datje zo
'via de achterdeur' het wereldbur-
gerschap organiseert. "Alsje je richt
op één thema wordt de betrokken-
heid veel groter. Ook met hulp van
internet, waarmee je wereldburgers
met miljoenen tegelijk kunt raad-
plegen. Dit is een nieuw soort legi-
timiteit, die doet denken aan de
wereldwijde standaard van een
mobieltje. De ontwerpers daarvan
hebben het slim gezien", zegt
Rischard terwijl hij het ene na het
andere telefoongesprek wegdrukt.
Natuurlijk, de huidige bange tijd,
de nostalgie en het neo-conserva-
tisme zijn geen goede voedingsbo-
dem voor kosmopolitisch engage-

ment. Maar Rischard bezingt dan
ook niet het einde van de natiestaat,
maar van het isolationisme. De
almaar toenemende wederzijdse
afhankelijkheid maakt samenwer-
king tot noodzaak. "En dat besef is
sinds I I september en de weigering
van de VS om aan 'Kyoto' deel te
nemen alleen maar gegroeid. We
moeten op een hoger niveau gaan
denken, we hebben geen keus."
Maar, benadrukt hij, dat gaat niet
ten koste van nationale democra-
tieën. In een schema, opnieuw

'De mens is een schrander dier,

ook in tijden van crisis. Er zijn

uitwegen voor onze problemen'

verbluffend overzichtelijk, laat
Rischard zien hoe de network gouer-
nance als een verticale bestuurslaag
over de horizontale natiestaten
heen schuift.

Duale betrokkenheid
Mondiale integratie met behoud van
nationale identiteit, dat veronder-
stelt een duale - om niet te zeggen
schizofrene - betrokkenheid. Zoals
de socioloog van de interdependen-
tie Manuel Castells het voorstelt:
'globaal' en 'locaal' tegelijkertijd?
"Ja, dat zou een mooi begin zijn",
zegt Rischard, "maar beter is het als
je die twee lagen niet meer kunt
onderscheiden. Ik heb me laten
inspireren door de filosoof Jürgen
Habermas, die zegt dat we naar een
'binnenlandse politiek op wereld-
schaal' toe moeten. Want alle mon-
diale problemen, van drugshandel
tot financiële instabiliteit, beginnen

bij onze voordeur. Ze zijn letterlijk
grensoverschrijdend."
Wat verwacht hij voor de komende
jaren? "Sommige kwesties hebben
een lange looptijd, van zeg vijftien
jaar. Andere, neem het visserijpro-
bleem, hadden gisteren al voorbij
kunnen zijn. Dat dat niet is gebeurd,
is louter te wijten aan traagheid en
besluiteloosheid. We moeten snel de
druk op de bestaande structuren en
de natiestaat opvoeren."
En dan zegt Rischard, uit het niets,
dat hij gelooft in de 'veerkracht' van
de mensheid. "De mens is een
schrander dier, ook in tijden van
crisis. Er zijn uitwegen voor onze
problemen." De hoop is gevestigd
op daadkracht, maar vooral op de
volgende generatie - waarvoor hij
zijn boek heeft geschreven. "De
jongeren van nu zijn niet alleen
bezorgd, ze zijn zich ook bewust
van de mondiale verhoudingen. Ze
zijn al meer vertrouwd met de net-
werksamenleving. Zij zullen deze
eeuw van network gouernance een
impuls geven. Ze moeten ook weL"

Twintig wereldproblemen.
twintigjJ:Jr om ze op Ie lossen

Jean-François Rischard, Vijf voor twaalf.
Lemniscaat, Kritische reeks, 227 blz.
€ 19,95
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KENT U EEN BANK DIE GELOOFT
IN EERLIJKE COSMETICA?

De ASN Bank is al meer dan 40 jaar een heel

opmerkelijke bank. Wij waren de eerste bank die naar

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

Zo heeft de ASN Bank een sterke voorkeur

om te beleggen in bedrijven die dieren waardig

behandelen en oog hebben voor het milieu. En

willen we geen cent verdienen aan de bio-industrie

en aan cosmetica producenten die gebruik maken

van dierproeven.

De ASN Bank belegt alleen in bedrijven met

een actief milieubeleid, bedrijven die mensenrechten

ondersteunen en bedrijven met een goed sociaal

beleid. Alle bedrijven waarin wij beleggen moeten

aan onze duurzaamheidscriteria voldoen. Maar de

ASN Bank doet meer.

Zo werken we samen met organisaties als de

Dierenbescherming. En steunen wij tal van duur-

zame projecten op sociaal- en milieugebied.

Inmiddels hebben wij 180.000 klanten die - net

als wij - uit zijn op dubbel rendement: een prima

financiële opbrengst én een wezenlijke bijdrage

aan een betere wereld. Via ASN sparen, maar ook

vla onze beleggingsfondsen en hypotheken.

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

een helder beeld wilt hebben van het reilen en zeilen

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

ASN~~Bank:
VOOR DE WERELD VAN MORGEN

http://www.asnbank.nl
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ESSAY

Het Heilig Oliesel (2)
I. •... • ••

Stan van Houcke

'De verborgen hand van de markt
zal nooit werken zonder een verbor-
gen vuist. McDonalds kan niet flore-
ren zonder McDonnell Douglas, de
ontwerper van de F-1s', zo om-
schreef Thomas Friedman het uit-
gangspunt van de Amerikaanse bui-
tenlandse politiek. De vooraan-
staande columnist van de New York

Times voegde er tevreden aan toe:
'De verborgen vuist die de wereld
veilig houdt voor de technologie
van Silicon Valley heet het
Amerikaanse Leger, Luchtmacht,
Marine en het Mariniers Korps.'
Op zijn beurt verklaarde een
andere Amerikaanse strategische
denker, Stephen Pelletiere: 'Het
draait om de olie, maar u moet
weten binnen welke context. Het is
niet zo dat de Verenigde Staten de
olie van Irak fysiek moeten bezitten,
het is dat de Verenigde Staten het
vruchtgebruik, de heerschappij over
de olie moeten hebben. Want als het
die zeggenschap er niet over heeft,
dan heeft het geen greep op OPEC
en kan het de wereld-olieprijs niet
bepalen. Daarnaast: als Amerika de
Irakese olie niet beheerst, als de
Irakezen er de heerschappij over
hebben, dan zullen de Irakezen
ervoor zorgen een regionale super-
macht te worden en dat zal botsen

met de Amerikaanse belangen in de
Golf.' Met deze feiten als achter-
grond voorspelde Pelletiere al meer
dan een jaar geleden een Ameri-
kaanse invasie in Irak. Als voorma-
lig hoofd van de sectie Irak van de
CIA en emeritus hoogleraar Natio-
nale Veiligheid van het Army War
College weet Pelletiere uit eerste

'Generaal Franks opdracht was:

toegang verschaffen tot

de oliebronnen'

hand wat de drijfveren zijn achter
de Amerikaanse energiepolitiek.
Centraal daarbij staat de snel
toenemende Westerse afhankelijk-
heid van olie uit de OPEC-landen.
Volgens de National Energy Policy
Development Group van het Witte
Huis, met aan het hoofd vice-
president Cheney, is sinds 1985 de
Amerikaanse olie-import verdub-
beld en zal tegen 2020 tweederde
van zijn benodigde olie moeten
worden ingevoerd, waardoor 'de
Golf de voornaamste focus van de
internationale energiepolitiek van
de Verenigde Staten [zal] zijn', aan-

gezien 'een aanzienlijke inkrimping
van de wereldwijde olievoorzie-
ning onze economie ernstig zou
treffen ...onze buitenlandse en
economische politiek ingrijpend
zou beperken.' In het kader daarvan
sprak het Congres met generaal
Tommy Franks, commandant van
de Amerikaanse troepen in het

Perzische-Golfgebied, om vervol-
gens te concluderen dat het
verschaffen van de 'toegang tot
energiebronnen' in die regio
zijn voornaamste taak is.
Vooruitlopend daarop heeft de VS
in de jaren negentig in acht olie-
landen militaire bases aangelegd.

Welvaart afhankelijk van OPEC
Hoe vitaal de onbelemmerde olie-
stroom uit dat gebied is blijkt uit de
feiten. Tot het einde van de jaren
zestig beheersten zeven Westerse
concerns de hele aardolie-industrie.
Maar toen begon het ene na het
andere olieproducerende land zijn
aardolievoorraden te nationalise-
ren. Bovendien werkten ze steeds
nauwer samen binnen de in 1960
opgerichte OPEC,met als gevolg dat
zij de prijs van 's werelds meest
vitale grondstof gingen bepalen. De
consequenties van die machtswis-
seling werden in 1973 pijnlijk merk-
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baar toen na de Jom Kippoeroorlog
de Arabische OPEC-landen de prijs
van een vat olie met zeventig pro-
cent verhoogden, waardoor de
meeste Westerse naties in een eco-
nomische crisis belandden. Inmid-
dels is - gezien vanuit het perspec-
tief van de rijke industrielanden -
de situatie nog meer verslechterd,
aangezien de wereldolievoorraden
binnen afzienbare tijd hun hoogte-
punt bereiken en er van dan af aan
steeds minder olie op aarde zal zijn.
Een van de deskundigen die daarop
wees is Kenneth Deffeyes, emeritus
hoogleraar van de Princeton
Universiteit, adviseur van de olie-
industrie en jarenlang werkzaam
geweest op het onderzoekslaborato-
rium van Shell in Houston. 'TWee
jaar geleden verscheen zijn boek
'Hubbert's Peak. The Impending
World Dil Shortage', waarin hij
schreef over de olie geoloog King
Hubbert, die aan de hand van een
door hem ontworpen model al in
1956 voorspelde dat de Ameri-
kaanse olieproductie begin jaren
zeventig zou pieken. De VS zou
vanaf dat moment olie moeten gaan
importeren. Zijn berekening kwam
precies uit. Deffeyes constateert dat
'rond 1995 verschillende analisten
de methode van Hubbert begonnen
toe te passen op de wereldproduc-
tie, en de meesten van hen schatten
dat het piekjaar voor de olie op
aarde tussen 2004 en 2008 zal zijn.'
Een conclusie die gedeeld wordt
door Colin Campbell, afgestudeerd
in Oxford en veertig jaar lang
als exploratiegeoloog werkzaam
geweest in de olie-industrie, auteur
van 'The Coming Dil Crisis.' Als
gerespecteerd wetenschapper vroeg
het Britse Lagerhuis hem in 1999
een lezing te geven over zijn vakge-
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bied. Campbell waarschuwde de
parlementsleden dat rond 2008 de
aardoliereserves over hun hoogte-
punt heen zijn en dat 'de productie
dan haar onvermijdelijke ... afname
zal beginnen met ongeveer drie pro-
cent per jaar. Toenemende tekorten
zullen ontstaan, landbouw en trans-
port zullen ernstig getroffen wor-
den. De wereldwijde markt zal aan
een eind komen door hoge trans-
portkosten.'
Hij attendeerde zijn gehoor erop dat
het vinden van nieuwe olievelden in
de jaren zestig piekte en dat 'we nu

maar één vat vinden voor elke vier
vaten die we verbruiken', met als
resultaat dat de welvaart in ons deel
van de wereld volledig afhankelijk
wordt van de elf OPEC-naties, waar
77 procent van alle oliereserves lig-
gen. Maar liefst 67 procent van die
olie ligt in slechts vijf landen in het
Midden-Oosten. Campbell waar-
schuwde het Britse parlement dan
ook dat binnenkort 'de landen in
het Midden Oosten ...beseffend dat
ze geen competitie hebben, zich vrij
zullen voelen om veel hogere prij-
zen op te leggen .. .Ik vind het absurd

---



Bush met (v.l.n.r.) Wolfowitz en Rumsfeld

dat het beheer over het uitputten
van de wereldvoorraad van de
meest belangrijke brandstof over
wordt gelaten aan een paar feodale
families in het Midden-Oosten. De
regeringen die de olie afnemen
zouden zich moeten realiseren
waar hun belangen liggen.'

Het oorlogsmotief
Vanuit deze achtergrond is het
Amerikaanse en Britse militaire
optreden in Irak te verklaren. Kon
de VS tot begin jaren zeventig nog
zelf in zijn oliebehoefte voorzien, nu
moet het al 55 procent importe-
ren. Daarmee wordt 's werelds
machtigste staat steeds afhankelij-
ker van de OPEC-landen, op
Venezuela na allemaal naties met
een overwegend islamitische bevol-
king. In 1998, tijdens het president-
schap van Clinton, bepleitte een
groep neoconservatieven in een
brief aan het Congres voor militair
ingrijpen. 'We moeten voorbereid
zijn om die macht te gebruiken om

onze vitale belangen in de Golf te
beschermen - en zonodig, moeten
we helpen Saddam ten val te bren-
gen.' De brief was ondertekend door

de huidige vice-president Cheney,
de huidige minister van Defensie
Rumsfeld, de huidige onderminister
van Defensie Wolfowitz, de huidige
onderminister van Buitenlandse
Zaken Armitrage, plus een aantal
leidinggevende functionarissen uit
de olieindustrie, en tenslotte de
voormalige onderminister van
Defensie en huidige voorzitter van
de Raad voor Defensiepolitiek van
het Pentagon Richard Perle, die in
1996 samen met drie andere voor-
aanstaande joodse Amerikanen het

rapport 'AClean Break' schreef, over
'een Nieuwe Strategie voor het
Veilig Stellen van het Rijk', waarin
de toenmalige Israëlische premier
Netanyahu werd geadviseerd de
Oslo-akkoorden te verwerpen en de
West Bank en Gaza onmiddellijk te
annexeren. Daarnaast pleitten deze
lieden voor het elimineren van
Saddam Hoessein als eerste stap op
weg naar het omverwerpen van de
regeringen van Syrië, Libanon,
Saoedi-Arabië en Iran. Kortom: de
machtige olielobby en de pro-Israël-
lobby hadden elkaar gevonden in
een gemeenschappelijk streven: het
verwijderen van Saddam Hoessein.
December 1999 verscheen het
beleidsstuk 'Een Nationale Veilig-
heidsstrategie voor een Nieuwe
Eeuw', geschreven voor het Witte
Huis. In de introductie wordt
meteen gedefinieerd hoe breed het
begrip 'nationale veiligheid' is,
namelijk 'de economische wel-
vaart van onze samenleving',
waaraan wordt toegevoegd dat
'we zullen doen wat we moeten
doen om deze belangen te verde-
digen ...gebruik makend van onze
militaire macht unilateraal en
resoluut'. Donaid Losman, hoog-

leraar economie aan de National
Defence University, die onder het
ministerie van Defensie valt, con-
stateerde dan ook dat 'Amerika
bereid is om militaire macht te
gebruiken om economische doelen
te bereiken ...Dergelijke motieven en
rationalisaties ...worden vandaag de
dag aanvaard als onderdeel van
onze eigen nationale veiligheids-
strategie. In het 'nationale veilig-
heids'-document van 1997 werd 'de
vrije stroom van olie' niet alleen als
essentieel beschouwd, maar het
moest ook nog tegen 'redelijke prij-
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zen' zijn.' Nog voor de aanslagen
van I I september 2001 schreef de
nationale inlichtingenraad, een coa-
litie van verschillende Amerikaanse
veiligheidsdiensten, in een nota dat
als gevolg van de globalisering het
terrorisme zal toenemen door de
steeds breder wordende kloof tus-
sen arm en rijk, waardoor spannin-
gen en chaos zullen toenemen en
geweld tegen de Verenigde Staten.
De geheime diensten waarschuwen
tevens dat olie uit de Perzische Golf
steeds belangrijker wordt en
Amerika er daarom de heerschappij
over moet hebben. Het probleem
wordt steeds nijpender, want met
slechts 4 procent van de wereldbe-
volking verbruikt de VS meer dan 25

procent van alle geproduceerde olie.

Verslaafd aan olie
Onmiddellijk na het aantreden van
de regering-Bush publiceerde de
Amerikaanse Raad voor Buiten-
landse Betrekkingen het rapport
'Strategische Energiepolitiek voor de
21e eeuw', waarin wordt aange-
drongen op militaire interventies
om de olie en gasvoorziening veilig
te stellen. Gewezen wordt op het feit
dat de Amerikaanse olievoorraden
uitgeput raken en het eind van goed-
kope olie al in zicht is. De raad advi-
seert de president om het Penta-
gon zitting te laten nemen in de
National Energy Development
Group. Precies twee maanden na de
aanslagen van I I september spelde
The Economist het allemaal nog eens
een keer uit. Het tijdschrift voor
het internationale zakenleven ver-
scheen met een coverstory onder de
titel 'Verslaafd aan olie, een gevaar-
lijke verslaving', waarin beschreven
wordt hoe Osama bin Laden ooit
eens opgemerkt had dat olie 144

de HUMANIST APRIL 2003

dollar per vat zou moeten kosten,
meer dan vier keer zo hoog dan de
huidige prijs, wat al als extreem
duur wordt gezien. In het artikel
stelt The Economist: 'Een paar jaar
geleden publiceerde de leider van
de AI-Qaidaterroristen een nauwe-
lijks opgemerkte proclamatie over
energiepolitiek. Daarin beschuldig-
de hij de Verenigde Staten van "de
grootste diefstal in de geschiedenis"
door zijn militaire aanwezigheid in
Saoedi-Arabië te gebruiken om de
olieprijzen laag te houden. In zijn
opinie is die diefstal opgelopen tot
een bedrag van 36 biljoen (36 dui-
zend miljard) dollar. Hij stelde dat
Amerika iedere moslim ter wereld
nu 30.000 dollar schuldig is, een
bedrag dat steeds verder oploopt ...

Amerika ging er tot nu toe vanuit
dat als een vijandige groepering of
regime de olievelden in het Midden-
Oosten overnam, het dan zijn troe-
pen zou sturen om de onruststokers
te verpletteren om op die manier de
olie te beschermen. Maar op dit
moment zouden die terroristen
nucleaire wapens kunnen hebben
die ze tegen de Amerikanen inzet-
ten of tegen de olievelden zelf.'
Daarbij speelt nog een zaak. 'Omdat
de wereld zo afhankelijk blijft van
olie ...kan het geen enkele versto-
ring in de bevoorrading dulden. En
de mogelijkheid van een dergelijke
bevoorradingsschok is in de komen-
de paar decennia groot.' Op dit
moment schommelt het aandeel
van OPEC in de wereldwijde olie-



Werknemers van de Doura-raffinaderij bij Bagdad demonstreren tegen de oor-
log (7 maart 2003)

export rond de veertig procent. Om
de prijs relatief hoog te houden
pompt Saoedi-Arabië, de grootste
producent, aanzienlijk minder op
dan het zou kunnen. 'Aangezien de
wereld doorgaat met het uitputten
van de olie uit niet-OPEC-landen zal
het [OPEC-]aandeel dramatisch stij-
gen - en parallel daaraan, de macht
over de markt van die regimes in
het Midden-Oosten. Deze dreiging is

met name acuut voor Amerika, dat
tegelijkertijd de grootste oliever-
slinder is en de facto garant staat
voor de oliebevoorrading van zijn
bondgenoten ...Zelfs korte termijn
verstoringen kunnen de wereld-
economie totaal verwoesten ...De
opzienbarende golf van olievond-
sten in de jaren zestig en zeventig in
niet-OPEC-landen in de Noordzee,
Alaska en andere plaatsen heeft
geholpen als tegenwicht voor de
OPEC-macht om de prijs te bepalen.
Maar deze grote olievelden staan
op het punt ...van snelle afname. In
de Noordzee bijvoorbeeld zijn de

meeste grote velden nu voor zeven-
tig tot negentig procent uitgeput ...
Het beroep op OPECzal de komende
twintig jaar dramatisch stijgen',
aldus The Economist.Vandaar dat al
vanaf het begin van de jaren negen-
tig in officiële Amerikaanse uitspra-
ken en overheidsrapporten aange-
drongen wordt om zo nodig met
militair geweld de heerschappij over
de olie te herstellen.

Belangen van de haviken
Pas na het aantreden van de rege-
ring Bush werden deze dringende
oproepen in praktische politiek
omgezet. En dat is niet verwonder-
lijk. Het publieke en het privé-
belang vielen nu volledig samen. Na
het bekend worden van de samen-
stelling van de nieuwe Amerikaanse
regering concludeerde het vaktijd-
schrift ail & Gas ]ournal: 'Gezien
vanuit het perspectief van de [olie-J
industrie, kan de casting van de
hoofdrollen niet beter zijn.' Pre-
sident Bush komt net als zijn vader
uit de olie-industrie, vice-president

Cheney was directeur van Halli-
burton, 's werelds grootste olie-
dienstverleningsmaa tscha ppij.
Condoleezza Rice, de nationale vei-
ligheidsadviseur was een directeur
van Chevron. Als afscheidscadeau
werd onder andere een supertanker
naar haar vernoemd. Minister van
Handel Don Evans was een direc-
teur van de oliemaatschappij Tom
Brown Ine., en van Sharp Drilling,
een aannemers concern dat voor
oliemaatschappijen werkt. Gale
Norton, minister van Binnenlandse
Zaken was bedrijfsadvocate en
vurig pleitbezorgster van olieborin-
gen in beschermde natuurgebieden.
Minister van Energie, Spencer
Abraham toonde zich als senator
tegenstander van maatregelen om
olieverslindende luxe terreinwa-
gens aan bepaalde regels te binden.
Daarnaast was hij voorstander van
het bezuinigen op onderzoek naar
duurzame energie en was hij voor
het afschaffen van de federale
belasting op benzine.
Hoewel het Amerikaanse bedrijfsle-
ven altijd al politici kocht, was dit-
maal vooral de olie en energiesector
succesvol. Zo was het energiecon-
cern Enron, door grootschalige cor-
ruptie failliet gegaan, de grootste
financier van de politieke ambities
van het koppel Bush/Cheney. Dat
het om grote bedragen gaat blijkt
wel uit het feit dat Halliburton sinds
I992 meer dan I,6 miljard dollar in
verkiezingscampagnes van Con-
gresleden investeerde. Tijdens zijn
vijfjarig directeurschap van deze
maatschappij ontving vice-presi-
dent Cheney 45 miljoen dollar aan
honorarium en aandelen. Daarnaast
ontving hij als afscheidsgift twintig
miljoen dollar in de vorm van extra
aandelen in dit oliedienstverle-
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ningsbedrijf, waardoor zijn per-
soonlijk vermogen direct gekoppeld
is aan de stijging of daling van de
aandelenkoersen van Halliburton,
dat nog in 1998 voor 23 miljoen dol-
lar werkzaamheden uitvoerde voor
het regime van Saddam Hoessein.
In een tijd dus dat de Verenigde
Staten in het kader van de sancties
de uitvoer van bijvoorbeeld medicij-
nen naar Irak saboteerden. Na het
verdrijven van de dictator zullen de
investeringen verveelvoudigen in
verband met de wederopbouw
van de Irakese olie-industrie.
Hetzelfde persoonlijke belang
heeft ook Bush junior, die aande-
len bezit in de wapenfabrikant
General Electric, de olie-maat-
schappijen ExxonMobil, Pennzoil
en Tom Brown Inc. Vooral
's werelds grootste olieconcern
ExxonMobil zal na de regimewisse-
ling naar verwachting miljarden-
concessies in de wacht slepen. De
aandelenkoersen van deze concerns
zullen zodoende stijgen en daarmee
de winstuitkeringen aan de Ameri-
kaanse president en vice-president.

De Saoedische elite
In 1913, in de tijd dat de Britse mari-
ne, waarmee het koloniaal impe-
rium in stand werd gehouden, van
kolen op olie overschakelde, advi-
seerde de Britse Koninklijke
Commissie dat 'we de eigenaren
moeten worden, of in elk geval de
heerschappij over tenminste een
deel van de oliebronnen die wij
nodig hebben.' Binnen een decenni-
um bezat Groot-Brittannië de olie-
velden van Mesopotamië. Acht
decennia later verklaarde tegenover
de Washington Post William Looney,
brigadier-generaal van de Ameri-
kaanse luchtmacht die de bombar-
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dementscampagne tegen Irak leid-
de: 'Ze weten dat wij hun land
bezitten ...wij dicteren de manier
waarop zij leven en spreken. En dat
is wat Amerika zo groots maakt. Het
is een goede zaak, want er zit daar
veel olie die we nodig hebben.' De
voormalige presidentskandidaat
van de Amerikaanse Groene Partij,
Ralph Nader, onderbouwde deze
noodzaak nog eens met cijfers: 'De
VS verbruikt op dit moment 19,5
miljoen vaten per dag, oftewel 26

procent van de dagelijkse wereld-

'Nationale veiligheid, dat is

welvaart voor de Amerikanen'

wijde olieconsumptie ...De Verenig-
de Staten [moeten] 9,8 miljoen
vaten per dag [importeren], oftewel
meer dan de helft van de olie die
we verbruiken ...De veiligste manier
voor de Verenigde Staten om
hun overweldigende afhankelijk-
heid van olie te waarborgen is de
heerschappij te hebben over de 67
procent van de bewezen oliereser-
ves op aarde, die onder het zand van
het Perzische Golfgebied liggen.
Alleen al Irak bezit bewezen voorra-
den van I 12,5 miljard vaten, ofwel
I I procent van 's werelds resteren-
de reserves ...Alleen Saoedi-Arabië
heeft meer.' De auteur Norman
Mailer merkte over deze cijfers op:
'Ik zou daaraan willen toevoegen
dat zodra Amerika eenmaal Irak
bezet, het Saoedi-Arabië en de rest
van het Midden-Oosten in een
wurggreep heeft'. Daarbij speelt nog
het volgende mee. Na de aanslagen
van I I september bleek dat vijftien

van de negentien terroristen de
Saoedische nationaliteit bezaten en
Riyadh weigert sindsdien serieus
mee te werken aan Amerikaans
onderzoek naar de achtergronden
van deze mensen. Die weigering is
niet vreemd. Volgens de Sunday

Times blijkt uit documenten, die aan
een Amerikaanse rechter zijn voor-
gelegd, dat leden van de Saoedische
koninklijke familie in het verleden
tenminste driehonderd miljoen dol-
lar aan Al-Qaida en de Taliban heb-
ben betaald als protectiegeld, om te
voorkomen dat Saoedi-Arabië
doelwit zou worden van aansla-
gen. Bovendien sympathiseert
een deel van de Saoedische elite
met de opvattingen van de terro-
risten. Een greep op de Irakese
olie betekent dat Saoedi-Arabië

weer gedwongen kan worden om
mee te werken aan het in stand
houden van de Amerikaanse belan-
gen. Intussen heeft het Ameri-
kaanse ministerie van Financiën de
rekeningen bevroren van honderd-
vijftig Saoedische bedrijven, parti-
culieren en liefdadigheidsfondsen
die verdacht worden van het finan-
cieren van terrorisme.

Deel 3 in de volgende editie van de
Humanist. Hoe de regering Bush de olie-
belangen van de familie Bush behartigt.
Waarom Saoedi-Arabië in twintig jaar
tijd van een schatrijk een straatarm land
werd en daarom niet langer meer als
buffer kan fungeren voor een te hoge
olieprijs. Waarom Ryad in de ogen van
Amerikaanse beleidsbepalers 'het cen-
trum van het kwaad' is. De nauwe ban-
den tussen de families Bin Laden en
Bush. Hoe de Irakese olie gebruikt zal
worden om de macht van OPEC te bre-
ken. En hoe meer dan een half miljoen
Irakese kinderen werden opgeofferd om
de Amerikaanse oliebelangen te
beschermen.
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Inez van der Spek

'Pas na een aantal minuten

zag ik de liggende vrouw op

de reling'

Een tijdje geleden kwam ik terecht bij de installatie
'Becoming Friends with the Homeless' van de Neder-
landse kunstenares Wineke Gartz. Deze maakte onder-
deel uit van het Impakt Festival 2002, een internationaal
platform voor innovatieve audiovisuele kunst. Het festi-
valcentrum bevond zich in een his-torisch pand waarin
tot voor kort het kantongerecht Utrecht gevestigd was.
Eeuwen geleden was het gebouw een abdij. Nu deed het
aan een kraakpand denken, zelfs een beetje aan een
ruïne, met muren ontdaan van stucwerk en met ontta-
keld sanitair. Gartz' installatie
vormde een organisch geheel met
de ruimte. Zoals al haar werk,
bestond de installatie uit bewe-
gende collages van dia's, foto's en
films die op de muur geprojec-
teerd werden. De kijkers maakten
deel uit van de presentatie, omdat
hun schaduw door het beeld liep. In
deze installatie voegden de grote, kale muren en spe-
lonkachtige ruimtes zich volledig naar de geprojecteerde
beelden. Toen ik het grotachtige vertrek binnenstapte,
werd ik onmiddellijk opgenomen in een nachtelijk ste-
delijk landschap: een schemerig groene plek. De beelden
waren wat diffuus: struiken, stenen, een gebouw met
balustrades. Het geheel ademde een dromerige sfeer uit,
het landschap leek letterlijk te ademen. Ik liet me er door
verbazen. De intensiteit van de ademhaling werd ver-
sterkt en verrassend genoeg niet doorbroken toen er
popmuziek met een stevig ritme klonk.

Pas na een aantal minuten zag ik de liggende vrouw op
de reling. Ik hield mijn adem in. Je weet toch even niet
wat je ziet. Het was geen pop die daar lag, af en toe
bewoog een arm of been licht. In één klap kwamen mij
de letterlijke en figuurlijke afgronden van mijn jeugd
voor ogen. TUssen mijn zesde en elfde jaar woonde ik in
een galerijflat aan de rand van Delft. Vanaf onze achtste
verdieping, de op een na hoogste, hadden we een weids
uitzicht over de kassen van het Westland. Maar negen
verdiepingen was destijds nog heel hoog. Tot twee keer

toe sprong er iemand van de flat
af. 'Waarschijnlijk een student',
gonsde de speculatie door de lift
en de galerijen. Een mevrouw op
de zevende verdieping vertelde
later dat ze dacht dat er een
kleedje voorbij kwam zeilen.
Maar nee, beneden zagen wij kin-

deren de volgende dag de met wit
krijt getekende contouren van de dode op de tegels.
Bijna had ook mijn broertje van vier daar gelegen. Op
een dag zag mijn moeder vanachter het keukenraam
hoe hij op de balustrade geklommen was en daar rustig
bovenop zat. Misschien praatte hij met de vogels. Nadat
ze zich uit haar aanvankelijke verstijving had losge-
maakt, rende mijn moeder razendsnel en geluidloos
naar de galerij. Trefzeker griste ze haar kleuter van de
reling en gaf hem een oorverdovend pak slaag.
Deze herinneringen kwamen boven. Maar tot mijn ver-
rassing werden ze bijna gelijktijdig overstemd door een
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'Er hangt een duf geurtje rond

het begrip barmhartigheid'

Videobeelden van Wineke Gartz, geprojecteerd op het
Impakt Festival.

gevoel van ontroering dat zich juist op de actualiteit
richtte. Ik werd overvallen door deze gedachte: 'Zelden
zag ik zo'n schokkend beeld van barmhartigheid'. Een
vreemde gedachte, vond ik zelf,
vooral met die archaïsche woord-
associatie. Waarschijnlijk was zij
me niet te binnen geschoten, als
ik de naam van Gartz' installatie
niet had geweten. 'Vriendschap
sluiten met daklozen.' Bij vriend-
schap met daklozen denk je misschien eerder aan het
Leger des HeiIs, of aan die twee psychiaters in Utrecht
die dakloze patiënten opzoeken in hun kartonnen
dozen. Gartz' betrekking tot daklozen ligt echter niet op
het vlak van de hulpverlening maar in de esthetische
sfeer. Haar installatie is geen direct maatschappelijk
handelen maar een evocatief kunstwerk.
Op een internetsite zegt Wineke Gartz: 'Vanuit het zoe-
ken naar schoonheid in het dagelijks leven en [door] die
beelden te mengen met gedachteflitsen, herinneringen
en toekomstdromen druk ik het verlangen uit om
samen te smelten met andere mensen, ruimtes, voor-
werpen, landschappen. In die zin is mijn werk een equi-
valent van het schilderen, waarin al deze elementen
met elkaar verbonden worden in verflagen'. Dit is wat
ook deze installatie oproept: een fictief landschap, een
utopie misschien, het verlangen om een ongekende
werkelijkheid te doen ontstaan. In mijn ervaring kwa-
men de elementen van het fictieve landschap bij elkaar
als een beeld van barmhartigheid.

In de drie monotheïstische godsdiensten speelt barm-
hartigheid een grote rol. Het voert hier te ver om op de
eigenheid van deze tradities in te gaan. Belangrijk is in
elk geval dat de barmhartige God en de werken van
barmhartigheid die van de mens gevraagd worden als
twee relatief zelfstandige zaken worden voorgesteld.
Goede daden zijn geen middel voor ons 'zielenheil', men
koopt er niet Gods barmhartigheid mee. Andersom is
het wel zo dat het helpen van mensen in de knel een uit-
drukking kan zijn van de eerbied voor en liefde tot God.
Eerst en vooral verwijst barmhartigheid naar het hart
dat erbarmen voelt en zijn drager tot daden van mede-
dogen brengt (misericordia). In deze zin zijn de werken
van barmhartigheid ook voor gelovigen misschien wel
religieus geïnspireerd maar niet gefundeerd.
In de christelijke context ontstonden in de Middel-
eeuwen twee lijsten van zeven lichamelijke en zeven
geestelijke werken van barmhartigheid. Een elementaire
catalogus van werken van barmhartigheid is te vinden in
het evangelie volgens Mattheüs (25:35-40):de hongerigen

spijzigen, de dorstigen te drinken
geven, de naakten kleden, de
vreemdelingen herbergen, de
gevangenen bezoeken, de zieken
bezoeken. Het zevende werk, de
doden begraven, is pas in de
Middeleeuwen toegevoegd vanwe-

ge de pestepidemieën. Door het getal zeven werd er ook
een sterkere symbolische lading aan gegeven, zowel in
bijbelse als in kosmische zin. Naast de zeven materiële
zijn er ook zeven geestelijke werken van barmhartigheid,
gericht op het lenigen van geestelijke behoeften, zoals
het troosten der bedroefden en het onderrichten van de
onwetenden, maar ook beledigingen vergeven en ander-
mans gebreken geduldig verdragen.

Op de reling van het balkon driehoog achter gaan liggen
staat niet op een van de lijsten, nee. Wat heb ik dan op
het oog met dit alles? Op zoek naar verheldering van wat
mij intuïtief raakte bij Gartz' installatie, las ik de mooie
Socrateslezing uit 1994 van Cornelis Verhoeven
(www.human.nlJhkc/socrates/r994.htm). In dit verhaal
vond ik de visie op barmhartigheid die dicht komt bij
wat ik bedoel. Om te beginnen noemt Verhoeven het
duffe geurtje dat hangt om zo'n begrip als barmhartig-
heid. Het is net zo min populair als woorden als 'mede-
dogen', 'deernis' of 'genade'. Merkwaardig genoeg hoor je
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'Mensen handelen veel

belangelozer dan hun vaak

wordt toegeschreven'

wel de ontkenningen daarvan in het openbare leven,
zoals 'een onbarmhartige afstraffing van voetballer X' of
'een genadeloze uithaal door politicus Z'. Hoe dat precies
zit weet Verhoeven ook niet, maar hij roept wel op te
waken voor de illusie dat frisse, moderne woorden auto-
matisch een frisse kijk op de wereld betekenen en dat
het afschaffen van ouderwetse, 'religieus' gekleurde
woorden een bijdrage zou zijn tot verheldering van het
wereldbeeld.
Hij gaat in op de bekende parabel van de barmhartige
Samaritaan in het evangelie volgens Lucas. Op de vraag
van een wetgeleerde wie de naaste is, vertelt Jezus het
verhaal van de man die onderweg van Jeruzalem naar
Jericho werd overvallen. Terwijl hij halfdood langs de
weg lag, passeerden achtereenvolgens een priester, een
leviet (een priester van lagere rang) en een Samaritaan,
een 'heiden'. De eerste twee lieten hem links liggen. De
Samaritaan 'werd met ontferming bewogen': hij ver-
zorgde zijn wonden, hees hem op zijn eigen ezel en
bracht hem naar een herberg waar hij instond voor alle
kosten. Het is duidelijk dat de laatste als werkelijke
naaste van het slachtoffer werd gekwalificeerd. Hij deed
wat zijn hart hem ingaf, zonder mooie woorden, hoge
motieven of een bewonderend publiek. Zijn beweegre-
den is alleen maar in de ontfer-
ming zelf gelegen. In de parabel is
weinig belangstelling voor motie-
ven. Motieven zijn volgens
Verhoeven dan ook 'oninteres-
sante verzinsels waarvan er dui-
zend in een ons gaan'. Het gaat
om de werken zelf.
De essentie van barmhartigheid,
vat Verhoeven samen, is dat zij niet in een systeem of
programma past, niet redelijk te verantwoorden valt,
geen doel heeft en dat zij totaal gratuit, geïmproviseerd,
onprofessioneel en belangeloos wordt beoefend. En van
hieruit komt hij tot zijn even boeiende als ontluisteren-
de conclusie. Hij houdt een pleidooi voor een principieel
bescheiden humanisme. Want het niet beschikken over
een dwingend motief maar het handelen vanuit het
hart is volgens Verhoeven helemaal niet iets uitzonder-
lijks of verhevens. Het is de basishouding in een contin-
gent, willekeurig en onherleidbaar menselijk bestaan.
Mensen zijn en handelen veel belangelozer dan hun
vaak wordt toegeschreven, gelooft hij. Dat is echter niet
zozeer hun verdienste, misschien is het zelfs wel 'een

vorm van onbenulligheid, dus een reden voor beschei-
denheid'. Maar dat betekent ook dat de veronderstelling
dat mensen altijd uit eigenbelang handelen en als ego-
ïst ontmaskerd moeten worden en van buitenaf tot
edelmoedigheid bewogen kunnen worden, een vorm
van verwaandheid is en de macht van mensen schro-
melijk overschat.

Vrouw op de reling, uit 'Becoming friends with the home-
less'.

'Becoming friends with the homeless' stelt voor mij
barmhartigheid present als ongemotiveerde en redeloze
daad van solidariteit met de daklozen in de vaak

'onbarmhartige maatschappij'.
Hebben daklozen er dan iets aan
dat die vrouw daar op die reling
ligt? Zo gesteld natuurlijk niet.
Kunst 'werkt' veel indirecter en is
vaak onpeilbaar, via beelden en
associaties die een bepaalde bele-
ving van de wereld teweegbren-
gen of juist ondermijnen. In de

artistieke ruimte van Gartz' installatie wordt het beeld
van de vrouw op de reling onbedoeld en ongezocht een
werk van barmhartigheid. Een geestelijk werk vooral,
dat misschien het best omschreven kan worden als zich
openstellen voor de paria's van de samenleving. En dat
niet vanuit een veilige positie aan de goede kant van het
bestaan maar zelf balancerend op de rand van het
bestaan. In plaats van de drijfveer van het zelfbehoud
die de huidige samenleving lijkt te domineren, roept de
installatie een beeld op van zelfgave, van het op het spel
zetten van het kostbare ego.

Inez van der Spek is als schrijver verbonden aan 'Atelier de
Plooi, dwarsverbanden tussen levensbeschouwing, literatuur
en kunst'.
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Cosmetisch knutselen
Plastische chirurgie lijkt steeds meer gemeengoed te worden. De klinieken
schieten uit de grond en de technische mogelijkheden groeien met de dag.
De huid moet strak en jeugdig om vooral de ouderdom niet in de ogen te
hoeven kijken. Een zwaktebod of een handige zet?

Monique Koudijs

Veertig particuliere klinieken
bestaan er inmiddels in Nederland
waar borsten worden vergroot of
verkleind, lippen worden opgespo-
ten dan wel rimpels worden opge-
trokken, opgevuld, vlak gemaakt of
letterlijk lamgelegd. Officiële cij-
fers over hoeveel mensen nu daad-
werkelijk de klinieken bezoeken
voor een esthetische behandeling
zijn niet voorhanden. Maar uit
de toename van het aantal kli-
nieken valt wel op te maken dat
het om een snelgroeiende busi-
ness gaat. In tien jaar tijd is dat
getal toch zeker verzesvoudigd.
Ook de technieken nemen toe,
worden verfijnder en laten -
tenminste op korte termijn -
weinig sporen na, wat drempelver-
lagend werkt. Voeg daarbij de over-
weldigende aandacht vanuit de
media en de rode loper naar de
dichtstbijzijnde kliniek ligt als het
ware voor je uitgerold.

Meer zelfvertrouwen
'Het is normaal dat mensen aan
hun uiterlijk werken. Daarom gaan
we ook naar de kapper of de tand-
arts. Een facelift is niet anders',
beweerde een hoogleraar gezond-

heidsethiek in januari in het
Algemeen Dagblad. Hij relativeerde
daarmee dergelijke chirurgische
ingrepen tot een triviale zaak. En
mislukkingen daargelaten, melden
betrokkenen enkel positieve effec-
ten. Het zelfvertrouwen neemt toe,
omdat de persoon in kwestie zich-
zelf na de behandeling mooier of
sensueler vindt (jongeren) dan wel

'Niet alleen je uiterlijk verandert

na een ingreep, maar ook wat

anderen over jou denken'

dynamischer en minder moe oogt
(ouderen). In die zin heeft verfraai-
ing van de buitenkant dus positie-
ve invloed op de menselijke psy-
che. En die positieve relatie is niet
helemaal uit de lucht gegrepen.
Onderzoek wijst uit dat een aan-
trekkelijk uiterlijk niet alleen het
hart van de andere sekse sneller
doet kloppen, maar dat er aan die-
gene bovendien allerlei positieve
karaktereigenschappen worden
toegedicht. Zo zouden aantrekke-

lijke mensen als warmer, aardiger,
seksueel responsiever, sensitiever,
interessanter, sterker, socialer,
opwindender en gelukkiger wor-
den gezien, aldus hoogleraar soci-
ale psychologie Bram Buunk van
de Rijksuniversiteit Groningen. Als
hoofd onderzoek 'interpersoonlijk
gedrag en individuele verschillen'
houdt hij zich met dergelijke
materie bezig. "Je verandert met
je uiterlijk niet alleen je uiter-
lijk, maar ook wat anderen over
jou als persoon denken. Dat
zijn toch vrij grote effecten."
Soortgelijk onderzoek wees uit
dat als mensen denken via de
telefoon met een aantrekkelijk
persoon te praten ze veel aardi-

ger, socialer en belangstellender
doen. En hoe reageert de persoon
in kwestie aan de andere kant van
de lijn? Die wordt van de weerom-
stuit ook sympathieker, waardoor
er volgens Buunk een zichzelf
waarmakende voorspelling in wer-
king treedt. "Alsje op basis van die
onderzoeken bedenkt hoe belang-
rijk uiterlijke aantrekkelijkheid in
de omgang is, zou je cosmetische
chirurgie juist moeten aanraden",
schertst hij.
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Ook de ouderen waarbij de han-
gende huid is aangepakt, lijken
eensluidend tevreden. De kenmer-
kende zogenoemde hamsterwan-
getjes, de oogleden en mondhoe-
ken die op half zeven staan, de
rimpels, deuken en groeven,
zijn veelal vakkundig gelift,
ingespoten, gepeeld of gelaserd.
De behandelingen versterken
het gevoel de eeuwige jeugd te
bezitten. Ofwel: de spiegel biedt
geen ellendige confrontatie
meer, maar misleidt je waar je bij-
staat. En terwijl je ziel de jaren telt,
vertelt je gezicht de buitenwereld
dat je nog immer fris en fruitig (en
dus vruchtbaar) bent. Je cosme-
tisch masker werkt.

Ingebeelde lelijkheid
Maar voelt een cosmetische behan-
deling echt alleen maar goed?
Ontstaat er nooit verwarring, omdat
diegene die je in de spiegel ziet toch
andere trekken heeft gekregen dan
waarmee je geboren bent? Ofomdat
je vruchtbaar lijkt, maar het niet
bent? Kortom: ontstaat er - vooral
ook met het klimmen der jaren -
geen spanningsveld tussen die
verfraaide buitenste schil en de
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binnenste zielenroerselen?
De meningen blijken verdeeld.
Bovendien kan het spanningsveld
tussen binnen- en buitenkant ook
aanwezig zijn als er (nog) geen cos-

'Cosmetische chirurgie kan

spanning weghalen, dat is toch

prachtig'

metische chirurgie aan te pas is
gekomen. Buunk wijst op mensen
die altijd al een hekel hebben
gehad aan bepaalde details in hun
uiterlijk. "Je kijkt iedere ochtend in
de spiegel en denkt: wat zie ik er
vreselijk uit." Cosmetische chirur-
gie zou in zo'n geval immers juist
spanning weg kunnen halen. "Dat
is toch prachtig", jubelt Buunk.
Mits de gang naar de cosmetisch
chirurg niet te krampachtig wordt
en de veranderingen in het gezicht
niet te opvallend zijn. "Anders zou
het wel eens averechts kunnen
werken."
Opmerkelijker vindt Buunk het
fenomeen van wat in vakkringen

'de ingebeelde lelijkheid' heet. Een
verschijnsel waar met name aan-
trekkelijke mensen mee kunnen
worstelen. "Het gaat hierbij om
vrouwen die al aantrekkelijk zijn,
maar het gangbare schoon-
heidsideaal net niet halen.
Volgens de technische criteria
ontbreekt er iets." Volgens
Buunk is dat een psychologisch
probleem en juist omdat uiter-
lijk voor hen zo belangrijk is, lij-
ken cosmetische ingrepen bij de

chirurg hem 'uitermate link'.
Uit onderzoek blijkt er overigens
geen direct verband tussen een
gebrek aan zelfvertrouwen en een
logische gang naar de kliniek.
Liesbeth Woertman, als psycholoog
en seksuoloog werkzaam aan
de Universiteit Utrecht, capaci-
teitsgroep klinische psychologie,
onderzocht in 2001 de relatie tus-
sen zelfvertrouwen en een cosme-
tische veranderingswens. Die rela-
tie blijkt er wel te zijn, 'maar dat
wil niet zeggen dat ze per definitie
van alles aan zichzelf willen laten
verknutselen'. Zij deed vele pogin-
gen om privé-klinieken binnen te
komen voor onderzoek. Het is haar
tot op heden niet gelukt. Het waar-



om, wie en hoeveel mensen daad-
werkelijk cosmetische chirurgie
laten plegen is dus een niet te
beantwoorden vraag en blijft bij
gissen of zijdelings onderzoek.
Woertman: "Ik vind het een heel
interessant fenomeen: hoe komt
het dat je je aangesproken voelt
door alles wat recht is en
geplastificeerd? Want daar
komt het op neer. En het idee
dat je met bijvoorbeeld een veel
kleinere neus gelukkiger zou
zijn. Hoe werkt die redenering
in je kop? Het blijft toch een
zoektocht naar geluk, maar dat
vind ik ook het treurige ervan."

Nauwelijks meer taboe
Naast popsterren, actrices en foto-
modellen, die bij een cosmetische
ingreep veelal direct economisch
belang hebben, lijken er immers
ook steeds meer 'gewone mensen'
gebruik te maken van zo'n behan-
deling. Her en der duiken ze op
met hun verhalen in de media.
Maar de commercie is gediend
bij dergelijke verhalen, meent
Woertman. "Er wordt steeds open-
lijker over het onderwerp ges pro-

ken, de gêne verdwijnt en het
wordt een min of meer normaal
verschijnsel in de samenleving.
Uiteindelijk zal het dan inderdaad
wel gaan gebeuren. Maar het blijft
natuurlijk een bericht dat de
klinieken graag de wereld in
willen hebben. Er zijn immers
enorme economische belangen
mee gemoeid."

Op een behandeling met melkzuur,
siliconenolie, laser, peeling, new fill
of botox rust nu al nauwelijks meer
een taboe. Hoewel de werking op
de lange termijn vooral met de
allernieuwste technieken nog
helemaal niet bekend is, wint de
ijdelheid terrein. Zo meldt de
directeur van een van de klinieken
in het Algemeen Dagblad dat het
aantal inspuitbehandelingen jaar-
lijks met 25 procent stijgt tot 4500
ingrepen in 2002.

'Mensen proberen hun uiterlijk

meer in overeenstemming te

brengen met hun gevoel'

Nu zorgt het natuurlijke veroude-
ringsproces bij uitstek voor een fric-
tie tussen de wilskrachtige geest en
het lichaam, dat immers steeds
meer van zijn glans verliest. Ofwel:
lichaam en geest zijn steeds moei-
lijker bij elkaar te brengen, drijven
gaandeweg van elkaar weg. "Veel
mensen op leeftijd voelen zich niet
oud", weet Buunk. "In zekere zin
kan je zeggen dat mensen juist pro-
beren om hun uiterlijk meer in
overeenstemming te brengen met
hoe ze zich voelen." Maar voor

Woertman begint daar de ellende.
"Hoe moet je dan doodgaan?", stelt
zij. "Hoe kan je op een beetje aardi-
ge manier sterven als je het verval
en de instorting geen plek weet te
geven, heel geleidelijk, heel traag?
Het lijkt mij dan zo lastig om het
leven los te laten. Je maakt het jezelf
dan toch onnodig moeilijk?"

Hangende huid accepteren
Voor vrouwen komt daar nog eens
het verlies aan vruchtbaarheid bij,
wat veelal inhoudt dat de manne-
lijke sekse steeds vaker langs hen
heen zal kijken. Buunk: "De beoor-
deling van de uiterlijke aantrekke-
lijkheid van vrouwen is erg gerela-
teerd aan vruchtbaarheid. Dat is een
onbewust proces. Voor veel ouder
wordende vrouwen is het dan ook
een schok als ze merken dat man-
nen niet meer op hen reageren. Ze
komen bijvoorbeeld een zaal binnen

en niemand kijkt meer naar hen.
Door plastische chirurgie willen
ze dat weer een beetje terug heb-
ben", vermoedt hij.
Accepteer je je hangende huid,
dan word je voortaan afgere-
kend op je innerlijke ontwikke-
ling. Het uiterlijk is immers,
zonder cosmetische ingrepen,

niet meer vanzelfsprekend je visi-
tekaartje. De huid verliest zijn
spanning, gaat steeds losser zitten,
maar daagt wellicht je geest uit
datzelfde te doen.
De menopauze als genadeklap of
mogelijk een bevrijding? "Durf je
een mens op jezelf te zijn, zonder
je begeerd te weten? Daar gaat het
volgens mij om", stelt Woertman.
"De meeste mensen, met name
vrouwen, zijn gruwelijk afhanke-
lijk van wat anderen van hen vin-
den."
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Zwarte schapen en heilige koeien
Moet de Arabisch Europese Liga in Nederland
verboden worden? Wat zijn vanuit humanistisch
oogpunt de grenzen aan de rechtstaat? Is de
multiculturele samenleving een zwart schaap of
een heilige koe geworden?

Het humanistische 'TWeede-KamerlidHein
Roethof heeft zich in de jaren zeventig en tachtig
regelmatig verzet tegen het verbie-
den van politieke partijen. Zijn
redenering was dat bedreigers van
de democratische rechtsorde zoveel
mogelijk met argumenten bestre-
den moeten worden en zo weinig
mogelijk met wettelijke verboden.
Je moet van de democratie geen
couveusekindje maken maar je ver-
hoogt de weerbaarheid
door mogelijke bedreigin-
gen met open vizier
tegemoet te treden, was
zijn gedachtegang.
De Arabisch Europese Liga
(AEL)heeft verklaard zich
aan de regels van de Nederlandse rechtstaat te
willen houden. Maar zij heeft ook gezegd dat zij
islamitische wetgeving zal invoeren als zij de
meerderheid zou behalen. Die opvatting komt
overigens ook onder christelijke partijen voor,
maar dan om christelijke wetten aan andersden-
kenden te willen opleggen. Het is daarom belang-
rijk om te benadrukken dat democratie niet de
dictatuur van de meerderheid is, maar de maat-
schappelijke vormgeving van het mensenrecht
om zelf zin en vorm te geven aan het eigen
bestaan zolang het zelfbeschikkingsrecht van
anderen niet wordt aangetast.
Dat betekent bijvoorbeeld dat vrouwen ook in
godsdienstige kringen niet in hun recht op zelf-
beschikking mogen worden aangetast. En dat
niet mag worden gediscrimineerd of aangezet tot
haat. Als de AELbijvoorbeeld Israël beschuldigt
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van racisme en daarom meent dat het geen
bestaansrecht heeft, dan is dat bedenkelijk. Want
wie alle volken ter aarde recht op zelfbeschikking
geeft maar het joodse niet, lijkt sterk op de pot
die de ketel verwijt dat hij zwart ziet.

De humanistische beweging is er nooit voorstan-
der van geweest dat politieke partijen gebaseerd

zijn op godsdienstige beginselen
omdat dan de verleiding groot
wordt om andersdenkenden de
wet op te leggen. Het is in dit
kader opmerkelijk om te zien dat
de roep om de AELte verbieden
het eerst uit de hoek van de
christelijke politiek kwam: zo de
waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

Het misverstand is ont-
staan dat een multicultu-
rele samenleving bete-
kent dat groepen met
onderscheiden culturele
achtergronden langs
elkaar heen zouden moe-

ten leven. Het is nog niet zo lang geleden dat
islamitische vrouwen die wegens huiselijk
geweld van hun man wegliepen door hulpverle-
ners weer teruggestuurd werden, omdat die von-
den dat zij zich aan (vermeende) islamitische
regels moesten houden. Gelukkig is vanuit
humanistische kring daartegen met succes
geprotesteerd omdat geen enkele cultuur (gods-
dienstig of niet) mag leiden tot het schenden van
mensenrechten.
Ondanks alle verschillen tussen mensen blijven
zij vanuit humanistisch oogpunt gelijkwaardig.
Iedere neiging om jezelf van hogere waarde te
achten dan anderen, tast daarom de democrati-
sche rechtstaat aan. Zwarte schapen en heilige
koeien moeten daarom met argwaan bekeken
worden. Niet verbieden dus, die AEL,maar wel
kritisch blijven volgen.



Afscheid nemen van een overledene

Persoonlijke toespraak

Het Pedagogisch Studiecentrum HVO
leidt leraren hvo en levensbeschouwing
op en verzorgt cursussen en trainingen
op het gebied van levensbeschouwelijke
vorming en ethiek. Het centrum is lid
van de Humanistische Alliantie en
werkt nauw samen met het APS en de
Universiteit voor Humanistiek.

~
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Het Pedagogisch Studiecentrum HVOzoekt per 1 september
2003 twee ondernemende

Het betreft deeltijdfuncties (0,5 fte). De functies worden gewaar-
deerd in schaal 10. Doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig. Het
werk wordt ten dele regionaal uitgevoerd in respectievelijk regio
Noordwest (Utrecht, Noord-Holland) en regio Oost (Gelderland,
Overijssel). De algemene functiebeschrijving en het strategisch
plan van het centrum kunnen bij voorkeur per e-mail
(psc@hvo.nl) worden aangevraagd. Op de website www.hvo.nlis
uitgebreidere informatie over het centrum te vinden.

Sollicitatiebrieven vergezeld van een curriculum vitae kunnen
vóór 1 mei 2003 gericht worden aan het Pedagogisch
Studiecentrum HVO, t.a.v. N. Stuij, directeur, Postbus 85475,
3508 AL Utrecht. Ook kan bij hem nadere informatie over de
functie worden ingewonnen (030-2856856).

leder mens wil graag op een passende wijze afscheid nemen

van een dierbare overledene. Bij het Humanistisch Verbond

kunt u terecht voor sprekers die tijdens de uitvaartplechtig-

heid een persoonlijke toespraak houden. In een of meer

gesprekken met u bereiden zij zich hierop voor. Humanisten

gaan ervan uit dat de mens zelf inhoud aan zijn leven kan

geven. In de toespraak zal dan ook het leven van de overledene

en zijn of haar betekenis voor anderen centraal staan.

De ruim 300 sprekers van het Humanistisch Verbond

hebben een speciale cursus gevolgd. Wilt u meer weten over

deze dienstverlening of zou u zelf de cursus willen volgen?

Voor meer informatie:
Humanistisch Verbond

tel. (020) 521 90 55 / (020) 521 90 50
e-mail: diensten@humanistischverbond.nl

internet: www.humanistischverbond.nl

Deeltijd Opleidingen
Psychosociale Wetenschappen &

Counseling
In september 2003 begint een nieuw studiejaar voor de
studierichting Counseling; inmiddels het 28-ste,
waarvoor men zich kan aanmelden.

Deze vierjarige opleiding is bedoeld voor diegenen die
de hulpverlening of begeleiding op psychosociaal vlak
op een professioneel niveau willen brengen en voor
diegenen die op een effectieve en humane wijze an-
deren hulp willen verlenen of willen begeleiden.

Na het gemeenschappelijke eerste en tweede jaar kan
men in de afstudeerfase kiezen voor de afstudeerrichtin-
gen Psychosociale Counseling en Transper-
soonlijke Counseling.

Dit particulier opleidingsinstituut, met een gerenom-
meerd docenten- en trainerscorps, kenmerkt zich door
een brede aanpak en een combinatie van klas-
sieke en holistische benaderingen met een
sterk praktijkgericht accent.

De opleidingen zijn op Hoger Onderwijsniveau.

In beginsel is een vooropleiding op HAVO / MBO of
vergelijkbaar niveau en een minimum leeftijd van 21
jaar vereist.

De colleges/workshops worden om de 14 dagen
in Utrecht op de zaterdagen gegeven (18 x).

De trainingsweekenden (6 x) worden regionaal op
diverse plaatsen in het land gegeven.

Daarnaast zijn er gespecialiseerde opleidingen
te volgen:
- Kunstzinnige Counseling (1 jaar)
- Creatieve Loopbaan Counseling (1,5 jaar)
- (Bio)Energetische Counseling (1,5 jaar)
- Speyertherapie (2 jaar)

Voor meer informatie en voor een brochure
kunt u zich op werkdagen wenden tot onder-
staand adres.

Stichting Psycho-Sociale Opleidingen
Wijnesteinlaan 4, 3525 AL Utrecht, telefoon 030 - 280 38 19

www.spso.nl

mailto:psc@hvo.nl
http://www.hvo.nlis
mailto:diensten@humanistischverbond.nl
http://www.humanistischverbond.nl
http://www.spso.nl


Autodidactisch grondlegger door 8ertie Verhoeven

Spaanse stad van Don Juan, van
Figaro en van Carmen

2 Italiaans natuur- en sterrenkundi-
ge die in de 17e eeuw de bewijzen
leverde voor de stelling van
Copernicus dat de aarde rond de
stilstaande zon draait en niet
andersom. Hij werd hierom door
de katholieke kerk in de ban
gedaan

3 Bijnaam voor Ghandi die in 1948
in Voor-Indië geweldloos verzet
propageerde in de strijd tegen de
Engelse overheersing

4 Kunstenaar die in 1937 het in de
Spaanse burgeroorlog gebombar-
deerde stadje Guernica schilderde.

5 Oudste stad in Nederland
6 Harde gevulkaniseerde rubber,

vroeger gebruikt als isolatiemate-
riaal en voor kammen en vulpen-
houders

7 Zachtzure dikke melk, oorspron-
kelijk afkomstig uit Bulgarije

8 Gezichtssluiers
9 Oostenrijks wijsgeer, grondlegger

van de antroposofie
10 Hier bevindt zich het Kröller-

Müller museum
11 .... en Isolde, bekend liefdespaar

waarover sinds de 12e eeuw in
alle West-Europese talen is
geschreven

12 Niet jong van jaren meer
13 Gevoel van zich wel te bevinden;

vaak kunstmatig opgewekt met
drugs

14 Scheldnaam voor de Hollander
15 Reeks van lettertekens in een

vaste volgorde
16 Alle ministers tezamen / meubel-

stuk
17 Grootste thans nog levende land-

zoogdier; met name in Thailand
veelvuldig afgebeeld in Boeddhis-
tische tempels (en op T-shirts)

18 Ensemble van vier musici / gezel-
schapsspel

16

14

17

10

18

4

15

12

8

13

11

Soms is de letter het begin van het gevraagde zevenletterwoord, soms de
eindletter. In de middenkolom kan van boven naar beneden de naam,
(5 + 6 + 2 + 5), worden gelezen van een vrijdenker die leefde van 1655
tot 1738 Hij bracht 47 jaren door in Deventer, was autodidact en werd
onder protest benoemd aan het athenaeum aldaar. Hij heeft een grote
rol gespeeld in de ontwikkeling van het humanisme in Nederland.

Oplossing HET VRIJE WOORD 1/2003

Het afgebeelde puzzelframe stond helaas
'verkeerd-om'. Gelukkig hebben vele puzzelaars
zich daardoor niet uit het veld laten slaan.

De naam die zich bij deze woorden van boven
naar beneden laat aflezen is: Desiderius Erasmus.

De winnaar van Het Vrije Woord 1/2003 is:
losselin de Wit, Voorburg

jawoord
experts

Oedipus
inbreng

beiaard
eruptie

nuchter
illusie

paraplu
saneren

antoine
roltrap

kundera
schaduw

uranium
uitgaan

kikkers

Uw oplossing (de nummers én
alle woorden) ontvangen wij
graag uiterlijk op 15 mei 2003
per post, fax of e-mail. Redactie
de Humanist, Het Vrije Woord,
Postbus 257, 1000 AG
Amsterdam. Fax 020-330 80 40.
E-mail: redactie@humanist.nl.

Vermeld duidelijk uw naam en
adres. Onder de foutloze oplos-
singen wordt een boekenbon
van 25 euro verloot.
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Hooffsche wetenschap

Jan Hendrik Nijland, Nijmegen

Was Jezus Caesar?

o

eerst vermengen. Het wassen
beeld van Caesar hing
ook niet aan een 'kruis' maar
aan een 'tropaeum' - een
groot gevoelsmatig verschil
voor een Romein.
Wat betreft de wetenschappe-
lijkheid nog de opmerking dat
de Carotta-hypothese door één
simpele aanname veel oude
vragen beantwoordt. Verklaard
worden: het zwijgen van Jezus,
het werpen van het lot, de
aanwezigheid van Keltische
leenwoorden in het Markus
evangelie, enzovoort. Men zou kunnen zeggen: het
model van Carotta verklaart meer met minder en is
dus beter. Liever had ik gezien dat de Carotta-theorie
was gevallen door een kundige en eerlijke weten-
schappelijke behandeling. Helaas moet ik constateren
dat de theorie door Van Hoofs repliek niet eens is aan-
geraakt. Zijn onmacht om geldige argumenten aan te
voeren tegen de theorie betekent uiteraard niet dat
die theorie klopt, maar tekenend is het wel.

Anton van Hooft heeft het op zich genomen het
onderzoek 'Was Jezus Caesar?' van Carotta aan te val-
len (de Humanist 1/2003). Het is spijtig dat hij zich zo
slecht kwijt van die wetenschappelijke taak, Het frag-
ment van Tacitus wordt door Van Hooft opgevoerd
alsof Carotta het niet uitgebreid behandelt en ver-
werpt (blz. 138 e.v.). Als Van Hooff vakkundige kritiek
heeft op deze behandeling dan moet hij die leveren,
als hij daar onvoldoende tijd voor heeft dan moet hij
het schelden laten.
Het bij Tacitus uit de context gerukte fragment leest
als een latere vrome invoeging in een Romeinse tekst,
en de parafrase van Van Hooft doet vermoeden dat
hij dit zelf ook weet, Goed beschouwd is daarmee het
enige echte argument van Van Hooft verworpen, De
rest van de argumentatie lijkt een catalogus van
drogredenen: tegen Cliteur (ad hominem), buurten in
Leiden (beroep op autoriteit), en een onduidelijke
redenering die logisch genoemd wordt (non sequi-
tur),
Van Hooff ontkent eerst het bestaan van 'het element
.. de lijdende Jezus'. Dit zal hij wel niet menen (zie
Lucas24:46). Vervolgens wijst hij er op dat Jezus-aan-
het-kruis pas in de Middeleeuwen populair wordt.
Maar dit lijkt Carotta juist te ondersteunen: de verha-
len over Caesar en Jezus moesten zich immers

Dodental Dresden

valser van geschiedenis, een racist en een antisemiet
genoemd.

Kurt Vonnt'9ut: HlJmori~tmet pe~~imi~tiS(hetrekken

Vonneguts fascinatie voor Amerika

Herman ten Klooster, Deventer

In het ruim twee jaar durende feiten-
onderzoek dat voorafging aan dit pro-
ces is door Richard Evans, professor in
de geschiedenis aan de universiteit
van Cambridge, aan de hand van
onderzoek van officiële Duitse bron-
nen vastgesteld dat het werkelijke
aantal doden niet hoger is geweest
dan ca, 25.000. Overigens nog steeds
een gruwelijk getal. Ik vind het rond-
uit slordig dat de Humanist klakkeloos
foutieve gegevens overneemt.

Tot mijn verbazing zag ik dat u in het artikel over
Kurt Vonnegut (de Humanist 1/2003) meewerkt aan
het instandhouden van de mythe over
het dodental als gevolg van de aanval
op Dresden in de nacht van 13 op 14
februari 1945. Het getal van 130,000
doden is in de wereld geholpen door
de zichzelf 'historicus' noemende
schrijver David Irving. Irving heeft in
het jaar 2000 een proces wegens
smaad aangespannen tegen professor
Deborah Lipstadt, die hem onder
andere een ontkenner van de
Holocaust had genoemd. Irving verloor
dit proces en werd in het vonnis onder
andere een slecht historicus, een ver-

Uw reactie bij voorkeur per e-mail: redactie@humanist.nl
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Het Heilig Oliesel

Heel interessant, de historische analyse van Stan van
Houcke in De Humanist 1/2003. Een
belangrijke analyse ook. Zo belangrijk
blijkbaar dat u de titel als thema van
het hele nummer presenteerde. Maar
wat voor titel!? Met de beste wil van
de wereld kan ik geen verband zien
van die titel met de inhoud van het
stuk. Als er 'Heilige Olie' boven had
gestaan had ik het begrepen. Nu niet.
Het is niet alleen een onbegrijpelijke
maar ook een onlogische titel.
Enerzijds komt U steeds weer op voor
allerlei riten. Terecht. Mensen van vlees
en bloed hebben riten nodig. Waarom
dan een bestaand ritueel, zo lief aan
nog altijd een grote groep

mensen, op onjuiste wijze bespotten door een volko-
men onterechte associatie op te roepen?

G. van Schie, Leiden

Naschrift redactie: wij hebben deze titel
gekozen, juist vanwege de associatie
met het christelijke fundamentalisme
van Bush c.s.Niet zozeer het bespotten
was daarbij onze bedoeling als wel het
prikkelen. Om de Humanist in brede
kringen te verspreiden proberen wij
niet alleen de inhoud maar ook de
cover intrigerend te maken voor een
groter publiek.

Politieke correctie of duimzuigerij?

Mohammed

'"

MAX PAM

getuigt in onze tand-en-klauw-ethiek-wereld van een
onverantwoordelijke domheid. Ook dat is herhaalde
lijk gebleken. Zelfs de PvdA heeft in dit opzicht iets
geleerd. In de vorige oorlog hadden gereformeerde

verzetsmensen bij overvallen op Duitse
posities altijd grote moeite met
gebruik van wapens. Want geweld-
loosheid eindigt altijd in een
Auschwitz en offers stinken.
Ik ben dus maar geen christen gewor-
den, al haat ik als linkse rakker deson-
danks niet het christendom dat deze
Europese samenleving heeft gevormd.
Ik spuug niet in de (rechtse) bron
waaruit ik gedronken heb.
Het citaat 'Mijn vijanden die niet
gewild hebben dat ik over hen koning
zou zijn, breng ze hier en sla ze hier
voor mij dood!' is niet van Jezus maar
van een Israëlitische (woestijn)koning,

ruim duizend jaar eerder. Pamspoging mislukt en zijn
historische kennis klopt niet helemaal.

J. Martens, Steenwijkerland

Omdat islamieten vanuit hun religie en cultuur zoveel
moeite met de post-christelijke uitkeringssamenleving
in Nederland hebben, lijkt Max Pam hen tegemoet te
willen komen. (de Humanist 1/2003). Pam probeert de
historische basiskennis van het christen-
dom op hetzelfde 'ontwikkelingsni-
veau' te plaatsen als die van de islam
zevenhonderd jaren later. Omdat vol-
gens de koran en de joodse bijbel de
woestijnvolken en dus ook de profeet
tamelijk bloeddorstig waren, moet de
joodse rabbi in de Romeinse bescha-
ving van tweeduizend jaar geleden dat
volgens Pam ook zijn geweest.
Als kind hoorde ik in de kerk over
Jezus' 'mijn leer brengt verdeeldheid
en het zwaard'. Dat kon ik me vanwe-
ge het absurd geweldloze karakter van
Jezus' leer en leven erg goed voorstel-
len. Het is in de geschiedenis vele
malen aangetoond. Het christendom met 'de linker-
wang toekeren als je geslagen wordt op de rechter' is
absurd, onbruikbaar en niet acceptabel voor gewone
mensen indien toegepast.
Blindelings vertrouwen in het goede in de mens

Uw reactie bij voorkeur per e-mail: redactie@humanist.nl
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Cliteur geeft God te veel eer

Elders- in het tijdschrift Civis Mundi - heeft Cliteur
enige tijd geleden agnosten als een beetje denklui
beschreven, ze willen gewoon geen standpunt inne-
men. Wie zich agnost noemt is eigenlijk gewoon een
atheïst, al beseft zo iemand dat door zijn denkluiheid
niet. Enwie is een atheïst volgens Cliteur? Iemand die
'nog nooit overtuigd is geraakt van de stelling dat
God bestaat' en die 'dienovereenkomstig geen reke-

ning houdt met het bestaan van God'. Maar C1iteur
houdt, ongetwijfeld als atheïst, juist wel steeds een
beetje rekening met het (mogelijke) bestaan van
God, al was het maar omdat hij schrijft dat hij daar-

Dat lijkt op het gedrag van iemand die een ander een
compliment geeft dat hij zelf dolgraag van die ander
gehad zou willen hebben, zonder te bedenken of die
ander zich er wel in herkent. Dat 'God' iets heeft met
Cliteur, is in 'Zijn' onkenbaar raadsbesluit verborgen!
Cliteur heeft echter zeker iets met God, of althans
met godsgelovigen (theïsten), wier gedrag en hou-
ding hem zo fascineren dat hij iedere verwatering of
liberalisering van dat godsgeloof en de bijbehorende
openbaring met ijver te lijf gaat, of het nu om
Kuitert of (onlangs) om An Na'im of Abu Zayd gaat.
Hun godsconcept en -geloof moet zuiver blijven,
zoals het vroeger was. Dan weet een weldenkend
mens tenminste waarom hij atheïst is en waar hij
geen rekening mee houden kan. Met God houdt
Cliteur geen rekening. Of toch? Want die God zal ver-
dorie niet het lef hebben zich onherkenbaar te ver-
kleden en met name niet om zomaar in het beteke-
nisloze en naamloze niets op te gaan. Dan weet je
helemaal niet meer waar je wel en niet rekening mee
hebt te houden. En dan is een mens nog verder van
huis. Dus,Van Boxtel, beken nu maar gewoon dat u
atheïst bent, dan heeft God van de weeromstuit ten-
minste ook nog een beetje erkenning.

van 'nog nooit overtuigd' is geraakt. Kan nog komen,
dus. Of juist niet! Stiekem een beetje omzien dus of
die God niet toch ergens zijn kop opsteekt. Cliteur
lijkt daar zo door gefascineerd dat hij Van Boxtel zijn
kamp, dat van de principiële geen rekening houders

binnen wil slepen, of deze nu wil of niet. Geen vaag-
heden, niks geen verdampen of verdwijnen van iets
dat ooit 'God' werd genoemd (die term moet volgens
de Dikke van Dale helaas nog steeds met een hoofd-
letter worden geschreven) in anonimiteit. Van Boxtel
moet 'nog principiëler en nog minder spiritualistisch'
worden dan hij zelf denkt te zijn en wellicht wil zijn.
Waarna Cliteur hem alvast daarmee feliciteert.

Alphons van Dijk, Utrecht.

o

,"
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Cliteur schrijft in de Humanist 1/2003 dat agnosten
hem 'een beetje' fascineren. Hij denkt dat ze - goed
beschouwd - niet bestaan. Cliteur is dus gefascineerd
door iets niet bestaands. Maar natuurlijk alleen maar
een beetje. Nu wil het dat de nieuwe voorzitter van
het Humanistisch Verbond, Van Boxtel, zich bewust
agnost noemt. In de woorden van Cliteur is dat
'iemand die geen rekening houdt met het bestaan

van God'. Een goede formule-
ring. Althans als een mens dat
'geen rekening houden' echt
kan volhouden en als het niet
betekent dat die mens toch af
en toe met een scheef oog naar
'het bestaan van God' omziet.
Met iets of iemand van wat of
wie je niets weet en meent te
kunnen weten kun je inderdaad
geen rekening houden, niet wel
en niet niet. Voor zulke
agnosten is het godsbegrip als
het ware verdampt, vervluch-
tigd, het heeft iedere betekenis,

positief of negatief, iedere referentie verloren. Over
God is niets, althans niets zinnigs te zeggen. Cliteur
blijft deze houding atheïsme noemen. Van Boxtel
doet zichzelf volgens hem te kort.

Roger van Boxtel
doet zichzelf tekort

(advertentie) (advertentie)

Wie wil met mij schrijven?

Ik zit in een Huisvan Bewaring en moet nog een lange
tijd zitten, Enkelejaren vermoed ik. Ik ben een man van
32. Ik zit nu paséén jaar, maar mijn wereld is al bijzon-
der klein geworden. Vrienden en vriendinnen vergeten
snelwie je bent. Zodoendedat ik nu al in een isolement
zit. Wie zou met mij willen schrijven?E. Mol, HvB

Zoetermeer, cel C8. Postbus 99, 2700 AB Zoetermeer

Eenblinde dame in Amsterdam-Zuidzoekt hartelijke
niet-rokende dame,die wil helpenmet kleine activi-
teiten. Daarbij denkt zij aan: post uitzoeken, winkelen,
concertenuitkiezen en bijwonen, wandelingen, gezellig-
heid en gesprek.Werktijden en vergoeding in overleg.
Inlichtingen bij Pim den Hartog, Mühlebachstrasse 152,

CH-8008 Zürich, Zwitserland, telefoon +41-1-3819804,

fax +41-1-3816233, email Pim@denHartog.net.

de HUMANIST APRIL 2003

mailto:Pim@denHartog.net.


Onverzadigbare
honger
"Geen schrijver die ik ooit vóór Tolstoj gelezen had, had

mij zo het besef gegeven van de wonderbaarlijke macht

van het woord en de even wonderbaarlijke macht om

de psyche van de mens te doorgronden", schreef zij

over Frederik van Eeden in haar autobiografie. Haar

leer- en leesgierigheid omschreef zij ooit als een onver-

zadigbare honger naar het biografische. Wie was deze

actieve feministische schrijfster en historica?

In augustus 1920 trouwde zij in Den Haag, haar bruids-

boeket bestond uit paarse orchideeën.

Driekwart jaar later studeerde zij af aan de letterenfa-

culteit in Leiden. In die tijd was de letterenstudie nog

een combinatie van Nederlands en geschiedenis in één.

Na een verblijf van enkele maanden in Denemarken

vestigde zij zich met haar gezin in Amsterdam, waar ze

deelnam aan allerlei politieke en wetenschappelijke

activiteiten.

Eind jaren 20 begon zij met het recenseren van Scandi-

navische en Nederlandse literatuur. Tussen 1926 en 1932

schreef zij ongeveer tweehonderd boekbesprekingen.

Van Eeden en Tolstoj

Van jongs af aan had zij veel gelezen, voor haar oudste

broer schreef zij al uittreksels en op 16-jarige leeftijd las

zij Van Eeden en Tolstoj.

Voor het Montessori-onderwijs werkte zij mee aan een

geschiedenisproject, zij schreef 139 kaartjes, op iedere

kaart een verhaal dat de kinderen inzicht moest geven

in de cultuur van de mensen in het verleden. Naast haar

gezin, haar journalistieke werk en de onderwijskaart jes

vond zij nog tijd om verder te studeren. In 1935 promo-

veerde zij bij professor Albert Verweij.

Haar proefschrift. dat zij zelf als literaire sociologie

beschouwde, werd later als boek uitgegeven. Tijdens de

oorlogsjaren werkte zij mee aan de illegale Vrije

Kunstenaar, na 1945 nam zij deel aan de Vereniging van

Letterkundigen.

Op 17 november 1945 was er in Amsterdam een verga-

dering van een aantal initiatiefnemers ter oprichting

van het Humanistisch Verbond. Tijdens deze vergadering

werden twee commissies ingesteld: één om organisatori-

sche taken uit te werken, de tweede om een beginsel-

verklaring op te stellen. Zij trad toe tot de 'commissie

beginselverklaring' en komt in die hoedanigheid voor in

de geschiedenis van het Humanistisch Verbond.

Tot aan haar dood in 1978 bleef zij actief: op politiek en

op journalistiek gebied, schreef talloze essaysvoor bla-

den als De Groene en Opzij. Van uiterlijk vertoon moest

zij niets hebben, in haar huis heerste een sfeer van een-

voud en warmte. Een sfeer van fascinerende ernst,

noemde een collega-schrijver het in een interview.

Zij was een vrouw met een groot verantwoordelijkheid-

gevoel, die haar mening en opvattingen niet onder

stoelen of banken stak. Een vrouw met een sterk en

strijdbaar karakter, imponerend in werkkracht en intelli-

gentie.

Wie was deze actieve, feministische schrijfster en historica?

Hilde van Vlaanderen

Oplossing
De DoorDenker Humanist 1/2003:
Michel E. de Montaigne.

Winnaar: Inge Boersma, Lelystad.

Uw oplossing (de naam van deze denker/schrijver) ont-
vangen wij graag uiterlijk op 15 mei 2003 per post, fax
of e-mail. Redactie de Humanist, De Doordenker,
Postbus 257, 1000 AG Amsterdam. Fax 020-330 80 40.
E-mail: redactie@humanist.nl Vermeld duidelijk uw
naam en adres. Onder de foutloze oplossingen wordt
een boekenbon van 25 euro verloot.
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Krankzinnig
Rotterdam Centraal Station. Ze liep onrustig van rei-
ziger naar reiziger. Steeds vergeefs. Steeds onrusti-
ger. Was ze 2S?Toen kwam ze op mij af, aarzelend.
"Mijnheer", zei ze: "Stelen is niet goed, hè. Ik heb een
mooi gedichie gemaakt. Mag ik het voorlezen? Ken ik
vannacht in de Pauluskerk slapen." Dat mocht. Het
ging over herfstbladeren, door de wind heen en weer
gedreven. Karakteristiek voor haar leven? Mooi
gedicht hoor, wat kom je tekort? 1\vee euro mijnheer.
Die kreeg ze. En, doe de groeten aan
dominee Visser. Ze keek verbaasd en
verliet gehaast het perron. Toen kwam
mijn trein.
Zwervers met een psychisch probleem
zijn er altijd geweest. De gevaarlijk-
sten werden opgesloten. Als dieren
geketend in 'gekkentorens', lepro-
zenhuizen, gevangenissen. Of,
nog erger, in vochtige kelders,
belaagd door ratten. Geschreeuw
gold als bewijs van dierlijkheid
én bezetenheid. Welk mens kon
zó leven?

Echte belangstelling voor de psychiatrie ontstond tij-
dens de Verlichting. Volgens Foucault* gebeurde dat
vooral buiten de instellingen om. Krankzinnigheid
zag men toen als 'onredelijk' gedrag. Het ging dus
om herstel van redelijkheid. Krankzinnigheid werd
vooral toegeschreven aan onvoldoende doorstroming
van bloed en lichaamssappen. Waanzin zou het
gevolg zijn van samentrekking en kramp van de ade-
ren. Door onderdompeling en veel lichaamsbeweging
werden de lichaamssappen beter verdeeld. Rust en
aangename geuren hielpen, maar ook 'duivelsdrek,
amberolie, geschroeid leer en veren'. Bijmelancholie
hielpen aderlating, zeepkuren, bittere en sterke kof-
fie. Voor nymfomanen werkten afleiding en muziek.
Zelfs het opwekken van angst werd aanbevolen, van-
wege de ontlading daarna. Het afschieten van een
geweer vlak bij de patiënt kon dan helpen. Studie
van wis- en scheikunde bevorderden een ordelijke

levenswijze. Ook leven als een boer, frisse lucht en
hygiëne waren heilzaam.
In Amsterdam kreeg de psychiatrie in de eerste helft
van de negentiende eeuw een impuls door de artsen
Nieuwenhuis en Schroeder van der Kolk,werkzaam
in het Buitengasthuis. Zij werkten met kalmerende
middelen en arbeidstherapie. Dat bracht de regering
tot de eerste 'krankzinnigenwet'; nu moesten inrich-
tingen aan strikte voorwaarden voldoen. Nadien werd

bij het Amsterdamse Wilhelmina-
gasthuis een paviljoen gebouwd.
Zware gevallen gingen naar Santpoort.
Natuurwetenschappers gaven de psy-
chiatrie een nieuwe impuls.
Geestesziekten werden hersenziekten;
het terrein van biologen, fysiologen
en ... chemici. Daartegen ontstond
de psychoanalyse.
Gesprekstherapieën, kalmerings-
baden bleven, naast psychofar-
maceutica en elektroshock. De
laatste twee veroorzaakten de
antipsychiatrie met de psychiater
Foudraine, de cliëntenbeweging

en de stichting Pandora. Patiënten moesten integre-
ren en multidisciplinair begeleid worden en niet
beneveld. De krankzinnigenwetgeving is inmiddels
(I994) vervangen door de Wet Bijzondere Opneming
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)die gedwongen
opname alleen onder zeer strikte regels toestaat.
Daarom dringt Ypsilon, de vereniging van ouders en
familieleden van schizofreniepatiënten, gesteund
door de Amsterdamse psychiater Peter Hanneman,
aan op wetswijziging.
DeVerlichting mag dan rijk zijn geweest aan merk-
waardige therapieën, zij zorgde wel voor een belang-
rijke doorbraak.

André de Bruin

* Michel Foucault, 'Geschiedenis van de waanzin' (Amsterdam 1995)

Afbeelding: schilderij van een krankzinnige vrouw, door Charley
Toorop (7891-1955), Willem Arntz Huis Utrecht. Ontleend aan
'Zoekend naar zekerheid. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid 1825-
2000' door André de Bruin en Cok de Bruin, Hilversum 2000.
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EU en geloof
De European Humanist Federation heeft zich gestort op
de voorstellen van de Europese Conventie voor een
Europese grondwet.
De EHFwil verwijzingen naar God of religieuze tradities
voorkomen, want: "In tegenstelling tot de situatie in een
aantal van de afzonderlijke staten wordt de Europese
grondwet niet ontwikkeld onder de vlag van een religieu-
ze macht, maar op initiatief van democratisch gekozen
vertegenwoordigers van de burgers."

Beschaving of barbarij
Welke rol spelen humanistische waarden in onze globali-
serende wereld? Om deze vraag draait het debat dat het
Humanistisch Vredesberaad (HVB) op 15 mei houdt in
Groningen.
Centraal staan vragen als: hoe humaan is het huidige
proces van globalisering, waarom groeit het verschil tus-
sen arm en rijk en is een andere, meer humane globali-
sering mogelijk.
Gastsprekers zijn Phil Smith, kernfysicus en bestuurslid van
de Pugwash-beweging in Nederland en Robert Went, eco-
noom aan de Universiteit van Amsterdam. Hivos-directeur
Manuela Monteiro zal de publieksdiscussie leiden. (JK)

Debat 'Globalisering, beschaving of barbarij?' Datum: 15 mei in
het Humanistisch Centrum, w.A. Scholtestraat 2 te Groningen.
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

Hitiers menselijke kant

Daarom wil de EHFbijvoorbeeld, dat niet alleen 'the right
of thought, conscience and religion' wordt gegarandeerd,
maar dat expliciet het recht wordt opgenomen om geen
religie te beoefenen. Ook moet de scheiding tussen kerk en
staat gewaarborgd worden en daarom wil de EHF het secu-
liere karakter van de Europese instituties ook in de grond-
wet vastgelegd zien. "De humanisten en anti-klerikalen in
de EHFwillen de Europese instituties vrijwaren van het
opnieuw uit elkaar spelen van burgers die in de hemel gelo-
ven en het groeiend aantal niet-gelovige burgers."
(BCh)

Directeur HV stapt op
Directeur Yvonne Breuk van het Humanistisch Verbond
(HV) stapt per 1 juni op. Reden is volgens haar een 'ver-
schil van mening met het bestuur over de invulling van
de directeursfunctie'.
Voorzitter Roger van Boxtel bevestigt deze reden.
Volgens hem werd al voorafgaand aan zijn aantreden
gezocht naar een oplossing voor het conflict tussen het
bestuur en Breuk. "Ik hoop dat we snel een nieuwe
directeur vinden en dat we er inhoudelijk en op de
werkvloer geen hinder van zullen ondervinden", aldus
Van Boxtel.
Breuk was ruim vijf jaar werkzaam als directeur van het
HV.
(lK)

•

Adolf Hitier (Noah Taylor) in de galerie van Max Rothman
(John Cusack)

Wat was Hitier voor mens? En hoe
werd hij wie hij was? De film 'Max'
gaat over een periode uit Hitiers
leven voordat hij aan de macht
kwam, waarin hij verwoede pogin-
gen deed om kunstenaar te worden.
'Max' is een intrigerende film over de
mens achter het kwaad.

München 1918, de dertigjarige Adolf
Hitier is teruggekeerd van de oorlog.
Hij heeft geen huis, geen familie,
geen geld. Hij heeft alleen de kunst.
Max Rothman, een rijke joodse kunst-
handelaar heeft ook in het leger
gediend en trekt zich het lot aan van
Hitier. Het antisemitische gedachte-
goed van de man neemt Rothman
voor genoegen, hij denkt dat Hitiers
frustraties van de oorlog zullen gene-
zen met behulp van de kunst. Toch
kiest Hitier uiteindelijk (noodge-
dwongen) voor de politiek, waarin hij
kunst een grote rol toedicht. 'Polities
is the new art', zegt hij tegen
Rothman.
Hitiers verwoede pogingen om
kunstenaar te worden, zijn frustraties
en zijn behoefte aan erkenning schil-
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deren hem meer als
'mens' af dan in alle
voorgaande films
over hem. Dit maak-
te het moeilijk voor
de Nederlandse
regisseur Menno
Meyjes om financiers
te vinden voor de
film. Niemand durf-
de er volgens Meyjes
zijn vingers aan te
branden. Ook Steven
Spielberg niet. Hij
trok zich terug uit
het project omdat hij
het zich niet kon ver-
oorloven tegenover de Shoah-stich-
ting, waarvan hij voorzitter is.
Spielberg vond dat hij het de overle-
venden van de holocaust niet kon
aandoen. Met moeite is het benodig-
de geld voor de film bij elkaar
geschraapt. John Cusack, die de
kunsthandelaar Max Rothman speelt,
heeft belangeloos meegewerkt aan
de film.
'Max' verlangt van de kijker het
beeld opzij te zetten dat iemand als

een 'monster' wordt geboren. Het
kwaad in iemand ontwikkelt zich
langzaam. Als op het oog kleine din-
gen anders waren gelopen, was
Hitier misschien een totaal ander per-
soon geworden en was hij misschien
zelfs nooit een Tweede Wereldoorlog
begonnen.

Josephine Krikke

'Max' gaat op 1 mei in première.



•
'Arroganee of empire'

De 'Kritische Reeks' van Lemniscaat
neemt indrukwekkende vormen aan.
Begonnen met Naomi Kleins fameuze
'No logo' - het feitelijke eerste mani-
fest van de andersglobalisten - volg-
de Kalle Lasns 'Cultuurkrakers', een
harde analyse van en aanklacht
tegen de ongebreidelde consumptie-
cultuur. Intussen is 'Vijf voor twaalf'
verschenen van de hand van Jean-
François Rischard (waarover elders in
deze editie van de Humanist meer)
en - het eerste in de reeks van een
Nederlandse auteur - 'Klein geld',
een pleidooi van Jurriaan Kamp voor
alternatieve vormen van ontwikke-
lingshulp. Hiernaast wordt 'Blauw
goud' beschreven, over de oneerlijke
verdeling van het beschikbare drink-
water over de wereldbevolking en de
risico's die aan voortzetting van de
verspilling en selectieve exploitatie
verbonden zijn.

Schurkenstaat
Nu ligt opnieuw een goed getimed
boek voor, vertaling van het veelgeci-
teerde 'The Rogue State' van William
Blum, aangevuld met een nieuwe
inleiding over de VS sinds 11 septem-
ber 2001. De auteur, oprichter van de
Washington Free Press en in een ver
verleden zelf beleidsexpert op het
ministerie van Buitenlandse Zaken in
Washington, is een van de meest fer-
vente criticasters van het politieke
establishment in de Verenigde
Staten. In 'Schurkenstaat', zoals de
Nederlandse titel luidt, toetst hij
Amerika aan dezelfde normen die de
FBI gebruikt om andere landen te
beoordelen, - en stelt vast dat het
zélf een schurkenstaat is. Volgens
hem brengt de arrogance of empire
het land ertoe met twee maten te
meten: één voor zichzelf en een
andere voor de rest van de wereld.

Geen leesboek
Blums boek is geen boek dat je ach-
ter elkaar kunt lezen. Ten eerste niet
omdat het een slechte compilatie is
van op zichzelf interessante hoofd-
stukken die echter onderling geen
duidelijke samenhang - anders dan
de grote noemer van het thema (de
titel) - vertonen. De delen zijn niet
aan elkaar geschreven en de stijlen
verschillen ook nog per hoofdstuk.

Het is echter vooral 'niet te lezen'
omdat je er eenvoudig onpasselijk
van zou worden en alle vertrouwen
in het grote land van de vrijheid en

de democratie zou verliezen.
Inwoners van West-Europa zijn
sowieso al niet goed in staat de VS
objectief te beoordelen. Vooral aan
de nu in Irak optrekkende partijen
hebben zij het immers uiteindelijk te
danken dat de democratie in hun
deel van de wereld is hersteld na de
ruwe onderbreking door de nazi's.

Dit boek is te gebruiken als naslag-
werk. Het is een zeer goed gedocu-
menteerd zwartboek van het
Amerikaanse regeringsbeleid van de
afgelopen vijftig jaar, - een halve
eeuw van gewelddadige interventies

overal ter
wereld,
moordaan-
slagen,
martelin-
gen,
financie-
ring van
terroris-
me, afluis-
terpraktij-
ken en
leugens
uitgevoerd

in naam van de democratie, en - in
eigen land - grootschalige ontwikke-
ling van massavernietigings-, chemi-
sche en biologische wapens. Blum
laat meedogenloos, aan de hand van
gedetailleerde bronnen, zien hoe het
Amerikaanse beleid, onder de vlag
van vrijheid en mensenrechten, fre-
quent heeft geleid tot barbaarse mis-
daden en hoe de 'vredesmacht' van
de wereld keer op keer heeft gehan-
deld op nodeloos oorlogszuchtige
wijze.

Als we toch moeten wennen aan het
bestaan van slechts één echte super-
macht ter wereld, een macht die we
bovendien te vriend zullen moeten
houden, dan kunnen we maar beter
tijdig de werkelijkheid onder ogen
zien, of we die nu leuk vinden of
niet.
(BCh)

William Blum, Schurkenstaat.
Lemniscaat, Rotterdam. 379 blz.
€ 19,95. ISBN 90 5637 4966

Vrijdenkers in verzuild Nederland
Jo Nabuurs
In het interbellum behoorden de
vrijdenkers van De Dageraad tot de
meest overtuigde verdedigers in
Nederland van de democratie.
Tegelijk waren zij de felste bestrij-
ders van het antisemitisme en natio-
naal-socialisme. De Dageraad
bestaat al sinds 1856, maar de bloei-
tijd was in de jaren twintig en dertig
van de vorige eeuw. Illustere vrijden-
kers als Anton Constandse, Gertrude
Kapteyn, Jan Hoving, Bart de Ligt,
Wilhelmina Drucker, Adriaan
Gerhard, Jef Last, Jan ter Laan, Felix
Ortt en Jan Rutgers maakten er in
die tijd deel van uit.

Jo Nabuurs, die ook werkt aan de
'Encyclopedie van het humanisme',
heeft voor het Humanistisch Archief
een boeiende bronnenstudie
geschreven over de activiteiten en
invloed van de 'dageradianen' in die
belangrijke periode. Naast themati-
sche beschrijvingen (Ontstaan en
ontwikkeling, Organisatie,
Debatteren en publiceren, Politiek-
maatschappelijk protest, Tegenstand
en repressie, Ethische revolutie in
vragen van leven en dood) zijn ook
posters en pamfletten afgedrukt, die
een intrigerende momentopname
bieden. Zo is een pamflet opgeno-
men van oktober 1935 met de titel
'Moet de Jood weer in het Ghetto
worden teruggedreven?'. Het
betreft een aankondiging van een
protestvergadering tegen de joden-
vervolgingen: Het antisemitisme is
'niet anders dan een vorm van mis-
daad in de politiek, die geen eerlijk
mensch onbestreden mag laten en
waarvan niemand zwijgend mag
dulden dat vlijtige en intelligente
menschen alleen omdat zij Joden
zijn vervolgd worden en verjaagd uit
hun beroepen'. Op die bijeenkomst
spraken Hoving ('de bekende radio-
spreker tegen het antisemitisme'),
Constandse en C.J.N. Schermerhorn.
Op een ander afgedrukt pamflet
lezen we over 'Het voedsel dat
Limburg nodig heeft' - een activiteit
in het kader van de taak die de vrij-
denkers zich stelden om roomse
gebieden te 'beschaven', d.W.Z. ken-
nis te laten maken met de inzichten
op het terrein van de wetenschap-
pen en de niet-christelijke ethiek. De
speciale zorg om Limburg werd
ingegeven door weinig verdraagza-
me acties van pastoors en kapelaans
onder aanvoering van de bisschop
van Roermond mgr. Poe Is, die een
onverbloemde aanval uitvoerden op
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In deze rubriek een voor humanisten relevante selectie
van boeken die onlangs van de drukpers zijn gekomen. •

het openbaar onderwijs. Dat waren
nog eens tijden! Maar de Dageraad
werd ook onheus bestreden. In 1936
maakte de NSB zich sterk voor een
ontbinding van de vereniging, deze
'mantel-organisatie der SDAP', die
'strijdt tegen alle geloof, tegen alle
kerken, tegen huwelijk en gezin' zoals
valselijk werd toegevoegd. In een
pamflet werd onder de kop
'Volksgenooten, Te wapen tegen De
Dageraad' te keer gegaan tegen de
'anarchisten, communisten en mar-
xisten die door haar in staat worden
gesteld het Nederlandsche Volk te ver-
giftigen met communistische godloo-
zen-propaganda.' Ook opmerkelijk
gezien de overwegend antiklerikale
houding van de Germaanse inspirato-
ren van de NSB. Overal waar De
Dageraad vanaf 1936 openbare verga-
deringen hield kwamen de knokploe-
gen van de NSB, de WA, de boel ver-
storen. Men hanteerde knuppels, rotte
tomaten, en eieren om de vrijdenkers
en hun geestverwanten de zaal uit te
jagen. Vaak werden de eigenaren van
de zaal bedreigd. Als gevolg van deze
stemmingmakerij werd niet de vereni-
ging verboden maar wel de
Vrijdenkersomroep VRO op last van de
regering-Colijn uit de ether gehaald.
Jo Nabuurs biedt met dit boek een
zeer leesbaar overzicht, voorbeeldig
gecompleteerd met korte biografieën
van de belangrijkste vrijdenkers uit die
tijd, bronnen en bibliografie, een
chronologisch overzicht en een alfabe-
tisch register. Een uitgave die smaakt
naar meer!
ISBN 90 73742056. 185 blz. € 9,50
(incl. verzendkosten). Te bestellen bij
Het Humanistisch Archief, Van Asch
van Wijckskade 28, 3512 VS Utrecht.
Tel. 030-23901 72, fax 030-239 01 70.

Leven zonder god,
elf interviews over ongeloof
Harm Visser
Wetenschapsjournalist Visser inter-
viewt prominente Nederlanders over
hun ongeloof als levenshouding: de
filosofen Herman Philipse en Jaap van
Heerden, hersenspecialist Dick Swaab,
astrofysicus Vincent Icke, publicist
Rudy Kousbroek, componist wijlen
Peter Schat, moleculair bioloog Ronaid
Plasterk, schrijver Hafid Bouazza,
Neerlandicus Matthijs van Boxsel,
publicist Max Pam en psycholoog Hans
Crombag. Zeer leesbare en leerzame
interviews, die nergens vervelen en
een breed spectrum aan maatschappe-
lijke thema's beslaan. Het enige dat
ontbreekt zijn informatieve introduc-
ties op de geïnterviewden. Visser gaat
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er al te gemakkelijk van uit dat ieder-
een wel weet wie zijn gesprekspart-
ners zijn en wat hun maatschappelijke
betekenis is.
ISBN 90 204 0604 3. LJ. Veen,
Amsterdam. 192 blz. € 15,50.
www.boekenwereld.com

Israël, Palestina,
waarheden over een conflict
Alain Gresh
Dit boek van de hoofdredacteur van
Le Monde Diplomatique documen-
teert het meer dan een halve eeuw
oude conflict tussen Israël en de
Palestijnen. Het brengt de lange, inge-
wikkelde geschiedenis in kaart en
tracht het verband
tussen de gebeur-
tenissen bloot te
leggen. Een (nieu-
we) visie ontvouwt
Gresh niet, maar
zijn heldere uiteen-
zettingen bieden
ruimschoots aan-
knopingspunten
voor eigen conclu-
sies.
ISBN 90 68683284. Toth, Bussum. 190
blz. Met landkaarten in kleur.
€ 17,90. www.toth.nl

Blauw goud. Strijd tegen
de privatisering van water
Maude Barlow en Tony Clarke
Water, de meest essentiële levensbron
ter wereld, wordt schaars.
Overbevolking, vervuiling en toene-
mend industreel gebruik leiden ertoe
dat nu al miljoenen mensen een
tekort aan drinkwater hebben. De VN
schat dat dit aantal de komende jaren
zal oplopen tot tweevijfde van de
wereldbevolking. Daar-mee is het
potentieel de gevaarlijkste crisis van
de 21e eeuw. De auteurs van 'Blauw
goud', beide leden van het
Internationaal Forum on Globaliza-
ti on, beschrijven diverse strategiën
tegen het leegpompen van de bron-
nen door waterbedrijven, producen-
ten van gebotteld water en frisdrank-
giganten ten koste van de armen.
ISBN 90 5637459 1. Lemniscaat,
Rotterdam. 280 blz. € 22,50.
www.lemniscaat.nl

Hoeveel globalisering verdraagt de
mens?
Rüdiger Safranski
De Duitse filosoof Safranski weet inge-
wikkelde denkwijzen helder en boei-
end weer te geven. Ook in dit boek

slaagt hij erin het actuele maar lastige
thema van de globalisering toeganke-
lijk te maken. Zitten we wel op het
goede spoor, raakt de mensheid de
regie niet kwijt, zo stelt hij zich de
vraag. Een exemplarische passage is die
over het probleem van het terrorisme:
'(Dit) opereert op twee niveaus: het
concrete en het symbolische. Je hebt
de acties, maar net zo belangrijk is de
verbreiding van het schrikaanjagende
nieuws. De media worden daarom
handlangers tegen wil en dank. (-) Een
echt dilemma: eigenlijk zou je, analoog
aan de geneeskundige praktijken ter
voorkoming van besmetting, de ver-
breiding van het verschrikkelijke
nieuws moeten tegengaan, maar dat
druist in tegen de informatieplicht.
Ook de mediarevolutie eet haar eigen
kinderen op.'
ISBN 90 450 1136 O. Atlas, Amsterdam.
135 blz. € 15,-.
www.boekenwereld.com

Een nieuwe wereldorde
Caryl Phillips
De Caribische auteur ziet een nieuwe
wereldorde ontstaan, waarin steeds
meer mensen verhuizen naar een
ander land, een andere cultuur. Aan
de hand van het werk van scherpzinni-
ge literatoren als Walcott, Naipaul en
Coetzee geeft Phillips verrassende
nuanceringen van de veelbesproken
multiculturele samenleving.
ISBN 90 234 1053 X. De Bezige Bij,
Amsterdam. 335 blz. € 25,-.

Zien is genoeg
Henk van Os
De auteur, ex-directeur van het Rijks-
museum in Amsterdam, ontvouwt in
dit boeiend geschreven boek het
eeuwig nieuwsgierige en tomeloos
onderzoekende van de kunstliefheb-
ber. In een serie
ontmoetingen
in de kunst-
wereld ontdekt
hij de verbijste-
rende werke-
lijkheid die
door kunst
zichtbaar kan
worden.
Memoires van
een kijklustig
historicus in
optima forma.
ISBN 90 50185851. Balans,
Amsterdam. 239 blz. Met illustraties in
kleur. € 19,50.
www.uitgeverijbalans.nl
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•
LEZINGEN EN
SYMPOSIA

Jonge moslims
27 april - Rotterdam
Lezing van schrijverl
geschiedkundige Tariq Ali
over jonge moslims en hun
gevoel van vervreemding ten
opzichte van zowel de mos-
limtraditie als de westerse
moderniteit. Aansluitend
debat met Henk Oosterling.
Info: www.maandvandefilo-
sofie.nl. Locatie: Remon-
strantse kerk, Museumpark
3. Tijd: 14-18 u.

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

Massamedia
7 mei - Eindhoven
Lezing door prof. A. van de
Meiden over de ethiek van
de massamedia. Beïnvloe-
den ze onze waarden, ons
normgevoel? Locatie:
Auditorium Universiteit
Eindhoven, Blauwe Zaal.
Tijd: 11.45 uur.

Onbehagen
9 mei - Nijmegen
Debatprogramma 'Het
onbehagen van de burger.
Achteloosheid, boosheid en
verlangen'. Met o.a. Paul
Scheffer, Femke Halsema,
Gabriël van den Brink en
Désanne van Brederode.
Tijd: 12.30-17.00 uur.
Locatie: campus KU
Nijmegen. Informatie:
www.thomasmore.nl of tel.
024-3615555.

Sociaal ondernemen
20 mei - Amsterdam
Lentebeurs 'Sociaal onder-
nemen in de buurt', tref-
punt van mensen uit lokale,
landelijke en internationale
praktijk van het sociaal
ondernemen. Locatie: De
Meervaart. Aanvang: 9.00 u.

Info: Reed Business Informa-
tion, te1.0314-349508 of
monique.morel@
reedbusiness.nl,
www.sociaalondernemen.n I.

Geluk
22 mei - Leiden
Lezing van hoogleraar Ruut
Veenhoven over geluk.
Aandacht voor maatschap-
pelijke factoren waarvan
invloed op geluk is aange-
toond. Commentaar van
Gidia Jacabs, psychologe, en
Adriaan van Geest, lid
hoofdbestuur Humanistisch
Verbond. Locatie: Grand
café De Burcht, Burgsteeg.
Aanvang 20.00 uur, toegang
gratis.

EXPOSITIES

Verguld Nederland
tlm 11 mei - Amsterdam
Acht Volkskrant-fotografen
met een foto-essay over de
Nederlandse samenleving
van de afgelopen jaren.
Locatie: Melkweg Galerie,
Marnixstraat 409. Open: wo
tlm zo, 13-20 uur.
Info:www.melkweg.nl. tel.
020-5318181

Oorlog aan de oorlog
tlm 25 mei - Naarden
Expositie met 26 panelen
over de geschiedenis van de
vredesbeweging. Met uit-
spraken van vredespeda-
goog Jan Amos Comenius.
Comen iusmuseum,
Kloosterstraat 33. Tel. 035-
6943045. Toegang € 2,50.
Geopend wo-zo, 12-17 uur.

Oog in oog
23 mei tlm 14 sept. -
Rotterdam
Dubbeltentoonstelling 'Oog
in oog' waarin liefhebbers
van schilderkunst en foto-
grafie oog in oog staan met
bekende Rotterdammers uit
1ge en 20e eeuwen met
Rotterdamse religieuze lei-
ders van nu. Locatie:
Historisch Museum, Info:
www.hmr.rotterdam.n I_of
010-2176767

THEATER

Caligula
diverse data - Den Haag,
Amsterdam, Haarlem
Onafhankelijk Toneel speelt
'Caliguia' van Albert Camus.
Van 2 tlm 15 mei in Den
Haag, Koninklijke
Schouwburg. Van 21 mei
tlm 6 juni in het
Amsterdamse Theater
Bellevue en 11 tlm 28 juni in
de Toneelschuur te Haarlem.
Info bij de theaters of op
www.ot-rotterdam.nl

Springdance festival
17 tlm 27 april - Utrecht
Nieuwe ontwikkelingen van
de moderne dans uit de
hele wereld, 22e aflevering.
Info: www.springdance.nl.
te1.030-2303880

Filmmuseum Biënnale
23 tlm 27 april - Amsterdam
Het Filmmuseum houdt voor
de eerste keer de
Filmmuseum Biënnale, deze
keer gewijd aan de stille
film en zijn muzikale bege-
leiding. Meer dan zestig
voorstellingen op verschil-
lende Amsterdamse locaties.
Info: www.filmmuseum.nl of
tel. 020-5891400

Apartheid
25 april - Amsterdam
De documentaire 'Amandla!
A revolution in four part
harmony' reconstrueert de
geschiedenis van het verzet
tegen apartheid in Zuid-
Afrika. Maar richt zich voor-
al op de belangrijke rol die
muziek daarin speelde.
Locatie: KIT Tropentheater,
Linnaeusstraat 2. Toegang:
€ 6. Tijd: 20.30 uur. Info:
www.kit.nl/tropenth eater,
tel. 020-5688500

Transgender Filmfestival
22 tlm 25 mei - Amsterdam
Filmvertoningen, lezingen,
discussies en performances
op het gebied van transgen-
der. Info:
www.transgenderfestival.cam,
reserveren 020-5535100.
Locatie: De Balie, Kleine
Gartmanplantsoen 10.

'Georgie Girl', Transgender
Filmfestival

Festival aId Werf 2003
22 tlm 31 mei - Utrecht
Kleinschalig, nieuw en oor-
spronkelijk werk van ku~st.e-
naars uit verschillende discI-
plines. Met een festival-
centrum op het Neude. Info:
www.huisaandewerf.nl

TELEVISIE

Factor
Elke dinsdag - Ned.1
Zoektocht achter het
nieuws.
IKON - 23.20 uur

Pioniers
Elke woensdag - Ned. 1
Programma over mensen
met baanbrekende ideeën
op het gebied van veilig-
heid, normen en waarden,
welzijn, integratie en de
publieke ruimte. Ook aan-
wezig: mensen uit de prak-
tijk die de pionier kritisch
bevragen.
IKON - rond 23.40 uur

Ik ben geen ander
23 april - Ned.1
Documentaire van de van
oorsprong Indiase regisseur
Mani Kaul. Aan de hand van
eigen ervaringen schetst
Kaul een beeld van migra-
tie, integratie en identiteit.
IKON - 22.55 uur
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'Vertel me over ons verleden', 30 april bij de IKON.

Vertel me over ons verleden
30 april - Ned.1
Persoonlijke documentaire
van Caterina Klusemann.
Zoektocht naar de geheime
identiteit van haar oma, het
onbetwiste hoofd van de
familie, die in 1948 naar
Venezuela kwam vanuit
Italië.
IKON - 22.45 uur

Onderduik-kinderen
4 mei - Ned.1
Documentaire van
Amerikaanse filmmaakster
Aviva Slesin over onderduik-
kinderen, nu vijftigers en
zestigers, op zoek naar hun
redders van toen. Met o.a. Ed
van Thijn.
Human - 22.54 uur

Kamp Vught
5 mei - Ned. 1
In de documentaire 'Tussen
hemel en hel, leven met
Kamp Vught' acht overleven-
den van Kamp Vught aan het
woord.
NCRV- 23.00 uur

RADIO

DolceVita
ma Um do - 747 AM
Op zoek naar vragen en
kwesties van luisteraars, die
het leven in de breedste zin
van het woord veraangena-
men.
KRO - 8.30 uur

Radio Urbania
dagelijks - 747 AM
Portretten van mensen in de
grote steden.
NPS- 18.30 uur

Dinsdag Desmet
Elke dinsdag - 747 AM
Live-programma over cultuur,
filosofie en politiek.
Presentatie: Theodor Holman.
Human - 14.00 uur

Het ei van Erasmus
Elke donderdag - 747 AM
O.a. op 24 april een reportage
over 'levensloopbestendige
woningen' van Humanitas in
Rotterdam.
Human, tijd: 14.30 uur

SPREKEND
LEZERS AAN HET WOORD

Marijke Kamminga (47) is tweedejaars student aan de
Universiteit voor Humanistiek. Daarvóór werkte zij 23
jaar in de zorg. met mensen met een verstandelijke
en/of lichamelijke handicap. Sinds anderhalf jaar leest zij
de Humanist.

Favoriete muziek
Dat is afhankelijk van mijn stemming. Als ik het druk heb
luister ik naar harp, bijvoorbeeld Keltische muziek.
Verder houd ik van Ry (ooder, Dire Straits en Madredeus.
En ik ben fan van de rockband Icarus, want daar zingt
mijn dochter in.

Bewondering
Voor mensen die iets moois van hun leven maken en
die ondanks tegenslagen positief kunnen blijven.

Grootste flater
Toen we eens onze paspoorten moesten laten zien bij
de douane, stak de douanier zijn hand door het raam-
pje ze aan te pakken. Ik draaide het raam per ongeluk
verder dicht in plaats van open.

Inspiratiebron
Mijn vader is al 26 jaar dood, maar hij is een hele
belangrijke inspiratiebron geweest. We hebben het er
vroeger nooit over gehad, maar volgens mij was hij een
humanist. Mijn vaders zus is ook een inspirerende vrouw,
zij hielp oudere mensen omdat ze vond dat je dat moest
doen als méns, niet vanuit een religie. In mijn werk werd
ik geïnspireerd door de vrijwilligers die belangeloos kwa-
men helpen. Daar kreeg ik een kick van.

Liefste bezit
Onze kampeerbus. Het geeft een gevoel van vrijheid, je
kunt overal naar toe gaan. Toen de kinderen klein
waren mochten ze wel eens kiezen of we links- of
rechtsaf gingen als we onze straat uitreden. Mijn inmid-
dels volwassen zoon zei het laatst nog: 'Ik heb daardoor
geleerd dat je altijd wel érgens komt waar het leuk is.'

Grootste wens
Na mijn studie een baan vinden waarin ik iets voor
anderen kan betekenen.

Humanisme is voor mij
Een ideaal waarnaar ik zou willen leven. Ik ben er nog
niet helemaal uit wat mijn humanistische visie is. Die
probeer ik te vormen door mij af te vragen wat ik al
doe met mijn verantwoordelijkheid en betrokkenheid
bij anderen en de wereld. en door mij af te vragen wat
ik beter zou kunnen.

(JK)
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Verschenen biJ Uitgeverij ~AMON Denken over dood
Opvattingen en keuzes

Isbn 90 5573 340 7, Pagina's 192, Prijs € 15,90
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Er zijn weinig zaken in ons
bestaan die we niet kunnen
delen. De dood is er een
van. Sterven is de meest
individuele gebeurtenis in
ons bestaan. Het is dus niet
verwonderlijk dat in een
tijd'perk van groeiende indi-
vidualisering de opvattingen
en keuzes rond sterven en
dood hernieuwd en extra in
de belangstelling staan.

Ton Vink

(

~

Leven door de dood

De angst om te moeten sterven
betreft ondermeer het onvoor-
stelbare feit er zelf niet meer te
zijn. Wat dit zelf nu eigenlijk is,
wordt echter vaak niet uitge-
sproken. Dit boek probeert
inzicht te geven in de vraag
naar het zelf: ligt het in onze
herinneringen of in onze erva-
ringen, in ons lichaam, herse-
nen of ziel? Dat het besef van
de dood juist een positieve uit-
werking kan hebben, laat de
auteur zien in deze uitgave. Juist de grens die
de dood stelt, maakt het leven mogelijk en zinvol.

Carolien van Bergen

Isbn 90 5573 339 3, Pagina's 160, Prijs € 14,90

Dit boek vormt een bijdrage aan
de discussie over de ethische en
juridische toelaatbaarheid van hulp
bij zelfdoding. Na een korte per-
soonlijke verantwoording en een
begripsverheldering volgt een prak-
tisch deel over het feitelijke werk
van de suÏcidecounselor en een
historisch deel met aandacht voor
de geschiedenis van dit vraagstuk.
(inclusief. 'Over zelfdoding' van
David Hume)

Isbn 90 5573 284 2, Pagina's 160, Prijs € 14,90

Als de dood voor de dood?
Over dood, zelfdoding en hulp bij zelfdoding

Ton Vink

In dit boek komen verschillende
vormen van onsterfelijkheidsge-
loof aan de orde: onsterfelijkheid
als individueel en persoonlijk
voortleven in een hiernamaals,
reïncarnatie, mystieke onsterfe-
lijkheid, waarbij men opgaat in
een groter geheel, onsterfelijk-
heid via het nageslacht of daden,
'eeuwigheidservaringen ' en tot
slot onsterfelijkheid in de letter-
lijke zin van niet sterven zoals
hedendaagse medische experi.
menten met invriezen.

Verlangen naar onsterfelijkheid
Carolien van Bergen

De filosoof
en de dood

Isbn 90 5573 325 3, Pagina's 224, Prijs € 15,90

De filosoof en de dood
Plato's Phaedo: analyse
en interpretatie
Rudi te Velde

Zorgvuldige en evenwichtige inter-
pretatie van de wijsgerige gedach te-
gang van de Phaedo in zijn verwe-
venheid met de literaire enscenering
en de interactie tussen de verschil-
lende personages.

Isbn 90 5573 306 7, Pagina's 160,
Prijs € 14,90, Gebondenuitgave.

Over de dood heen
Filosoferen over eeuwig leven

Herman Berger

Even onverbiddelijk argu-
menterend als welke filosofie
ook komt de auteur tot een
alternatief voor hedendaagse
eindigheidsfilosofieën.
Denkende over de werkelijk-
heid die alles omvat en over
de plaats van de mens daar-
binnen, wordt het voor deze
filosotÏe onmogelijk de woor-
den 'God' en 'eeuwig leven'
te vermijden.

Isbn 90 5573 160 9, Pagina's 221, Prijs € 20,37

Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeverij DAMON, Luchthavenweg 6, 6021 PX Budel,
telefoon 0495.499 319, fax 0495 • 499 889, damon@iae.nl, www.damon.nl. Vraag onze gratis catalogus aan!

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