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_~Dakunst vanb..et...g.cluk _
Vraag aan niet-gelovige mensen wat
hun doel in het leven is en zij zullen
llnlw(lordcn: 'gelukkig zijn'. Gelovigen
streven geluk hooguit secundair nf!,
want het dienen van hun God is priori-
teit en daardoor maken ze kans op het
bereiken van geluk. Is het niet op aarde,
dan loch zeker in hel hiernamaals. \-laar
voor beide groepen geldt, dat de vraag
wat geluk precies is, en hoe je dan wel
gelukkig kunt worden, vcelal onbeant-
woord blijft. Sommigen vereenzelvigen
geluk met welvaart en rijkdom. anderen
met stilte en natuur, weer anderen met
gezondheid en zorgeloosheid. leder
mens geeft een verschillende invulling
aan het begrip geluk. En dat hoeft niet
te verwonderen, want meer dan concrete
gevoelens als pijn. honger, vcrdriet en
Hcugdc is geluk een veelzijdig concept
dat strikt persoonlijk is en zowel psychi-
sche als fysiekc aspecten kent. Gelukkig
zijn is een momentopname in het leven,
ccn gevoel dat ruimte en tijd overstijgt,
een bijzonder intense ervaring die men
niet altijd kan delen met anderen, tenzij

die ander juist de oorzaak van dat gc-
luksgevoel is.

Deze jubi1cumeditie van de Humanist
heeft De kunst IWI hel ge/11kals hoofd.
thema. Geluk als levenskunst is een
duidelijke constante in het werk van
veel humanisten. Daarbij is het paideiu
van de Griekse lilosofèn altijd centraal
gebleven: de mens kan pas geluk be-
reiken in ontwikkeling, in ontplooiing
van zijn potentieel en in voortdurende
vorming. Het Romeinse humanisme
voegde daar vooral de ontwikkeling van
álle menselijke mogelijkheden aan toe.
Van \'ita cOllfemp!util'u naar vita (lctil'u.
Het universalisme, en het geloof in uni-
versele ethische normen is sindsdien
voor velen een houvast in hun streven
naar ecn gelukkiger wereld. Ook het
christendom, met zijn seb:tieve receptie
van hellenistische waarden heeft het
gelijkhcidsdenken bevorderd, al zijn
er in de kerkgeschicdenis helaas vele
voorbeelden van het tegendeel zichtbaar
gewordcn. Eén daarvan. de houding ten

aanzien van de joodse medemens, is
daar een allenreurigst voorbeeld van.
Toch noemt Alain Finkielkraut de bijbel
zelfs één van de twee bronnen voor het
westerse universalistische denken. Maar
de vertaling van een algemeen recht op
ge/uk is in politieke geschriften van dc
nieuwe tijd schaars gebleven. ,\-laakte de
pursllit (?fhuppine.H nog decl uit van
de vroege Amerikaanse Declar(l{ion of
/m/ependence, in de door vele naties ge-
ratificeerde Europesc Grondwet wordt cr
niet eens meer aan gereferecrd. Wellicht
dat hier toch een schone taak is \'iCggC-
legd voor wie zich anno 2007 nog huma-
nist wil nocmcn. Zoals Jemen Vanhes!c
in zijn recente Humanisme in het Awmd-
lund ons herinnert: juist gedachten over
levensvreugde I:n levenskunst zijn vcr
tc zoeken in het christelijke humanisme.
terwijl belangrijke klassieke filosofen cr
vedeer een dagtaak van maakten. Zie-
daar de achtergrond van dil opwekkende
onderwerp voor deze Ilumanist, die prc-
cies zestig jaar na het eerste bulletin vall
het HumanÎJtisch Verhond verschijnt.
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Maakt h •umanlsme

Kan een levensbeschouwing zonder hemel, zonder een almachtige, goede en rechtvaardi-

ge god, zonder bovenmenselijke aanwijzingen van goed en kwaad, wel bijdragen aan het

menselijk gelukt Wat is geluk en wat biedt het humanisme ter zake?

Hd humanisme lijkt ecn harde bood-
schap tc hebben. De mens is autonoom
en dus verantwoordelijk voor eigen keu-
zen en daden. voor het eigen succes en
falen, kan niet venrou •••.'cn op hemelse
openbaringen, maar moet het hebben
van zijn verstand en heen slechts één,
eindig. leven. Kan het humanisme men-
sen dus wel gelukkig maken. ofis het
calvinistischer dan Calvijn?
ArÎstoteles schreef het al en recente
geluksonderLockers bevestigen het:
geluk \\'or<lt bevorderd door een goede
gezondheid. goede persoonlijke relaties
en succes bij het nastreven van je eigen
doelen in het leven. Wat heen het hu-
manisme te bieden in vergelijking met
onhutloxe godsdienstige levensbeschou-
wingen? De vrijzinnige gehumaniseerde
stromingen laat ik buiten beschouwing,
met hen hebben we weinig dispuut.

GEZONDHEID ALS BASIS
Gezondheid is aillankclijk van de com-
binatie van genetische aanleg, het eigen
gedrag, de kwaliteit van de omgeving
en het toeval. Humanisten noemen de
uitkomsten van deze combinatie niet
'de wil van god'. Zij proberen door we-
tenschappelijk onderzoek, daarop ge-
baseerde interventies, nadruk op eigen
verantwoordelijkheid voor eigen ge-
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drag. Op de gemeenschappelijke vcrant-
woordelijkheid voor de leefomgeving
en tot op zekere hoogte het accepteren
van het toeval. de gezondheid en daar-
mee een v{}{)[V,'aardevoor geluk positief
te beïnvloeden. ~1edische wetenschap
boven bijgeloof en kv,'akzalverij, indivi.
dueel ongezond gedrag aanpassen, col-
lectiefleeJomgeving (milieu. minimum
aan welvaart, veiligheid) aanpakken en
als ondanks die voorLorgen ziekte en
dood toeslaan jezelf en elkaar niet kwel-
len met de 'waarom ikT-vraag. Niet
Gods stmfmaar het toeval bepaalde je
lot, het is al erg genoeg, maak het niet
nog ingewikkelder.

'RELATIES BEPALEN

VOOR EEN GROOT DEEL
HET GELUKSGEVOEL'

De centrale godsdienstige obsessie met
de dood zit op een pamdoxale manier
menselijk geluk vaak in de weg. Hel in
veel godsdiensten niet aanvaarden van
de dood als het definitieve einde van het
leven wordt vaak gezien als troostrijk.
Na de dood komt men immers in een

hemel waar alles goed is. Bovendien
wordt daannee het ondergane leed op
aarde ruim gecompenseerd. Postuum
wordt alle onrecht vergoed. Nu zou
het rechtsgevoel van veel gelovigen
natuurlijk ",,'orden aangetast wanneer
notoire zondaren ook van dit generiek
pardon zouden proliteren, zodat de hel
als logische tegenhanger van de hemel
is ingericht.
In een wcreld vol onrecht en ongeluk,
\vaarin slechts weinigen de macht heb-
ben zelfaan hun lot iets te doen is een
dergelijk geloofnatuurlijk heel functi-
oneel. Zowel voor de machthebbers als
ook wel voor de eenvoudige mensen
die daaruit ongetwijfeld troost hebben
geput. De keerzijde is ook bekend. Door
de menselijke ziel onsterfelijk te verkla-
ren wordt de mens en zijn ziel eigenlijk
gegijzeld door de hoge onbekende
macht die hem beheerst en kan maken
en breken. Tegenover de gelukbevorde-
rende troost staat dan ook de angst bij
het laatste oordeel verdoemd te worden
en dan niet een mensenleven lang, mallr
voor alle eeuwigheden. De humanis-
tische combinatie van maximale inzet
op de rationele vormen van gezond-
heidsbevordering met het uiteindelijk
aanvaarden van ecn, eventueel zelf ge-
regisseerd, humaan levenseinde, draagt



gelukkig?

de HUMANIST

TEKST REIN ZUNDERDORP
FOTO ERIK KOTTIER

p.:r saldo naar mijn mcning meer hij mlll
menselijk geluk.

RELATIES NAAR EIGEN KEUZE
Persoonlijke bindingen mei andere
mensen. vriendschappen. intieme rda-
lies. met ouders, partners, kinderen, de
lidäc. bepalen V(lor een groot ded hel
gduksge\'oeL Critici beweren dal de hu-

'AUTONOMIE EN VRIJHEID

ZIJN GELUKBEVORDERENDE
FACTOREN'

munistisdl\: beginselen van autonomie
en individualisme ol1\'crmijd<:lijk leiden
tot egoïsme. asociaal gedrag, conflicten
en iso1cment. En dus i'ckcr nid tot het
eigen geluk en dal \1111 lInd<.:r<:Il. Hief
is ten minste sprake \"an een n.:dCllccr-
fou\. Natuurlijk IS het waar dat mensen
op basis HlIl de vrijheidsgraden die ZIj

hebben als autonoom kic7end en illdi-
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vidualistiseh kvend wezen tot sociaal
ongewenst en gdukverstorend gedrag
kunnen komen. Humanisten keuren dat
niet goed. maar juist omdat zij de au-
tonomie van de ander als uitgangspunt
nemen, kunnen zij die ander persoonlijk
op zijn gedrag en de gevolgen daarvan
aanspreken.
Maar tegenover autonomie staat hetero-
nomie en tegenover individualisme staat
collectivisme. Dat wil zeggen anderen
(hogere mensen en/of goden) bepalen
wat goed en slecht is, wat mag, moet en
verboden is en het belang van het col-
lecticr(familie, elan. volk. ras) gaat bo-
ven de individude voorkeur. De wercld~
geschiedenis staat bol van de situaties
waar heteronomie en collcctivistische
bcwegingen niet alleen op macroschaal
massaal ongeluk veroorzaakten, maar
ook de individuek strevingen naar men-
selijk geluk blokkeerden. De Griekse
tragedies brachten het al indringend in
beeld, de heteroseksuele Romeo's en
Julia's. om maar te zwijgen van hun ho-
moseksuele broertjes en zusjes. kwijn-
den weg of werden eenvoudig gedood.
De obsessie van veel godsdiensten met
seksualiteit en de daaruit voortkomende
reeks van ge- en verboden en discrimi-
natie van vrouwen en homoseksualiteit
zijn verantwoordelijk voor een belang-
rijk deel van het gemiste menselijke
geluk in de wereldgeschiedenis.
Ook het menselijk leed als gevolg
van oorlogen en genociden kan veel
beter verklaard \vorden met de begrip-
pen heteronomie en collectivisme dan
door autonomie cn individualisme. De
kwalijke gevolgen van 'doorgeschoten
mlleetivisme' zijn dan ook \'Cle ma-
len ernstiger dan van 'doorgeschoten
individualisme'. Juist het verzet tegen
collectieve misdaden en onrecht heen
autonome en individualistische trekken:
'iemand stelt een vraag'.
Omdat het zoeken naar geluk in relaties
met andere mensen maximale kansen
heen wanneer daaraan niet allerlei
belemmerende eisen \'iorden gesteld
door het omgevende eollectiet: zijn
autonomie en vrijheid zoals door het
humanisme bepleit in het algeme~n ge-
lukbevorderende factoren,
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ZINGEVENDE DOELEN
Succes bij het nastreven van eigen doe-
len in het kader van het 'goede leven'
draagt ook belangrijk bij aan het indivi-
duele geluk. liet uil\'oeren van een le-
vensplan dat op de korte ternlijn voldo~-
ning geeli cn op lange termijn houdbare
resultaten opleven kan bijdrag~n aan
het gevoel bezig te zijn met e~n zinvol
~n daarmce a:'IIIeen gelukkig leven. De
doelen kunnen betrekking hebben op de
persoon zei f, maar ook op andere men-
sen of op de samenleving als geheel. D~
aard van de do~len kan variëren binnen
en tussen de mensen van gangbaar en
dichtbij (j~ kinderen goed opvoeden,
je ouders verzorgen) tot verh~ven en
vcr weg (beroemd worden, de wereld
verbeteren). Het levensplan zal flexibel
moeten zijn, in ieder geval in de aanpak
omdat de omstandigheden zullen varië-
ren. Maar ook in de doelen. omdat som-
mige niet (meer) haalbaar blijken.

'HET HUMANISME BIEDT

REËLE OPTIES, GEEN
GARANTIE OP SUCCES'

Autonome mensen in een individualis-
tische en meritocratische samenleving
zullen van d~ vrijheidsgraden gebruik
kunnen maken om de doelen te stellen
en aanpakken te kiezen die het dichtst
bij hun aard en persoonlijke voorkeur
liggen. liet is aanncmelijk dat zij daar-
bij meer kans op een bevredigende mate
van succes hebben dan wanneer zij zich
zouden moeten voegen in door traditie,
sociale atkomst en geslacht voorgesor-
teerde doelen en middelen. Natuurlijk
zijn succes en geluk niet te garanderen.
maar de vrijheid en de omstandighe-
den om je eigen idealen na te kunnen
streven zijn belangrijke t3ctoren in het
streven naar geluk. Vanzelfsprekend
stelt dit hoge eisen aan de inriehting van
de samenleving. Sociale rechtvaardig-
heid. egalitaire verhoudingen en de af.
wezigheid van discriminatie bevorderen
het met succes kunllen streven naar de
zinvolle doelen in het cigcn levensplan.
Een harde competitieve vechtmaat-

schappij lokt eerder egoïstische per-
soonlijke doelen uit, een meer egalitaire
coöperatieve samenleving lcidt sneller
tot meer sociale en altruïstische levens-
doelen.

KEUZEVRIJHEID
Natuurlijk kan een deel van de mensen
zid ook in een onvrij collectivistisch
systeem in een voorgeprogrammeerde
maatschappelijke rol volmaakt gelukkig
voden en zich zelfs beschennd weten
tegen bedreigingen zolang mcn zich
maar aan de mores onderwerpt. Zolang
dat een vrije keus is (zoals iemand die
nu in Nederland in een klooster treedt).
past dat zelfs in een zelf gekozen le.
venspad. Het probleem is natuurlijk dat
in collectivistische systemen, of die nu
van religieuze of seculiere aard zijn. van
vrije keuze weinig sprake is. Althans
er is geen vrijheid voor diegene die een
andere keuze maakt dan het door het
systeem voorgeprogrammeerde, In die
omstandighcden gaat dus potentieel ge-
luk verloren.

Voor de drie voorwaarden voor een ge-
lukkig leven. gelOndheid, persoonlijkc
relaties en zingeving, biedt het huma-
nisme geen garantie op succes. \1aar
het mens en maatschappijbeeld dat \\ij
hanteren, biedt daartoe tenminste reële
mogelijkheden. Dit is overigens geen
zelfgenoegzame conclusie maar eerder
een ambitieuze agenda. Ten aanzien
van de kansen op gezondheid en het
zelfbeschikkingsrecht over levcn en
dood staan wc, zelfs in Nederland, nog
maar aan het bçgin van een lange ont-
wikkeling. De persoonlijke vrijhcid in
directe vriendschaps- en liefdesrelaties
tussen mensen lijkt gegarandeerd. maar
wordt nationaal en zeker internationaal
voondurend uitgedaagd en zelfs be-
dreigd. En de voorwaarden waaronder
mensen in een vrije samenleving hun
eigen levensdoelen kunnen nastreven en
daarmee betekenis aan hun leven geven,
zijn nog lang niet voor iedereen vervult.
Humanisme maakt op zichzelf dus niet
gelukkig. maar het wijst wel de goede
richting.

Reil! Z/ll!del'd0l7' is \'uor::iffer nll1 hel

IIl11nunisli.~ch VerbulJJ
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De boer op met
levensgeluk TEKSTHANS BECKER

FOTO'SHUMANITAS ROTTERDAM

Als er iemand In de weer is geweest met het onderwerp levensgeluk de afgelopen jaren,

dan is het Hans Becker. In 2003 promoveerde hiJop een proefschrift over 'De verborgen

hand van culturele sturing: Geluk bevorderende zorg in een vergrijzende wereld'. Naast

voorzitter van Humanitas Rotterdam IS hij nu Socrates-hoogleraar. Waar hij gaat en staat

bepleit hij aandacht voor het menselijk geluk in de zorg.

HumallÎlas Rotterdam heeft haar corchllsincss yerlegd van
'cun: 1;11nm:' naar een integraal product va1l 'cure, care,
wonen en \vd/ijn' met meer aandacht voor Icn:nsolllstan-
dighcucn. het activeren van mensen, het hen vOOflicn van
gespreksstof ])e7e 'converS::JtiOIl pieccs' bcsl;Jan uil kunst-
voorwerpen (bedden, schilderijen. grafiek), maar ook uit
knulTcldicrcn. parkieten en papagaaicll. bcaulysalol1s, kapsa-
lons, pedicure en supermarkten. ~'aaslde bars. de restaurants
(w(' hebben Cf vijtlien) en de intt"rnctcaf~s blijkt hel herinne-
ringsmuscum. waar ch~ntel1 zdfs mei de eigen familieleden
een extra hand krijgen en waar de ouderen per ddinitie de
deskundigen zijn. zeer gelukshevorderend.
Voor menselijk geluk zijn twee kanten belangrijk: de indivi-
duele kant (regie over het eigen leven, de baas over je eigen
lijf. woning en geld) en de groepskant: de mens wil ergens
bijhoren. Ilumanitas bouwt voor de individUele kant tcch.
nisch levensloop-bestendige appartementen die. los v'an de
zorg. gehuurd of gekocht worden: de grocpskunl wordt voor-
zien via d..:o\erd..:ktc dorpspleinen.

OMGAAN MET EMOTIES
In de positieve psychologie is de laatste decennia veel on-
der/oek geweest naar het omgaan met en de etl"eeten van
positieve emoties. Het leren omgaan met emotics door cliën-
ten blijkt daarbij van groot belang te zijn en dit dient tot de
eorebusiness van zorgorganisaties tc gaan behoren. Als hel

de organisatie lukt het verdriet ofde boosheill te laten ver-
dwijnen ofte verminderen, bdmloedt dit op positicve wijle
het geluk van de cliënten. Ornge\<ingsfactnren. inclusief de
organisatie van de zorg, hcbbcn grote invlocd en kunnen deze
invloed. indien men begrijpt hoc de /aak in elkaar zit, positief
aanwcnden door gcluksbevorderende /aken te benadrukken.
Dit lukt owrigens niet alleen v'ia het opstellen van regels.
protocollen maar er moet de sfeer gecreëerd worden.
Welke kennis moet een LOrgorganisatie lich daartoe cigen
maken'! Groepspsychologie gericht op geluk'! Kennis van
emJlllthie design. zodat men met omgevingsfactoren. kleuren.
geuren. geluiden, mensen kan bcïnvlOl:den richting 'geluk"!
liet leveren van gevoel van veiligheid, hoc doejc dat'? Ook
het als organisatie fungeren als bulfer tegen onnodige angstcn
en eenzaamheid zou wel eens helangrijker kunnen zijn dan
het voor/ien met medische en paramcdische zaken. Wat komt
hier allcmaal bij kijken? Het waarderen van de zcgeningen
van het ogenblik, van hel hier en nu, kan aangeleerd en via
georganiseerd welzijn gestimuleerd worden. Maar hoc doe je
dat'? Hoc ziucll til:: lot nu IOContwikkelde cursussen toch in
elkaar'?

KERNWAARDEN VAN ZORG
Humanitas kent vicr richtinggevende kemwaarden voor haar
organisatie. D<':leI.ijn richtlijn voor personeel. cliënten, fami-
lie. vrijwilligers <.:nrelaties:

de HUMANIST I
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de eigen regie, zeker voor de cliënten maar ook voor pan-
ners, vrijwilligers. hogere en lagere medewerkers;
de eigen werkzaamheid. Deze door de Amerikaanse pro-
fessor Csikszcntmihalyi benadrukte kernwaarde is uiterst
belangrijk. Men moel v,'at tc doen hebben om mens te
zijn onder de mensen. Werkzlwmheid houdt de functies
overeind, al waren het maar de fysieke, creëert sociaal
netwerk, eigenviaarde en gespreksstof. Het vergroot de
mogelijkheid van de dagelijkse communicatie anders dan
die over onderwerpen als handicaps en ziekten. En de
mens heefi. deze communicatie nodig anders dan die over
onderwerpen als handicaps en ziekten.
de ja-cultuur. Begin direct met ja-zeggen en als direct ja-
uitvoeren echt niet gaat, ga dan de dialoog aan om \vensen
helder te krijgen en alternatieven Ie vinden. De nog veelal
klassieke werkwijze in de zorgsector zit echter juist vol
met nee-zeggen (nee. on7e huisregels luiden anders; nee.
dit mag niet van de diëtiste; nee, vijf katten kan toch niet
voor de hygiëne; nee, u mag niet /laar buiten want dan
valt u misschien en wij hebben de verantwoordelijkheid;
nee, ik doe de witte jas niet uit want die is voor de herken-
baarheid, 'nee', "nee', "nee').
de 'uitgebreide làmilie' -aanpak. Ga ook in een zorginste1-
ling met elkaar om als een grote familie met al haar diver-
siteit. Vermijdt tegenstellingen als "wc', de professionals,
en 'ze', de gehandicapte patiënten, maar zoek competen-
ties van alle stakeholders in een gezamenlijk functioneren.
De bewust gecreëerde, prikkelende diversiteit uit zich bij
Humanitas o.a. in menging van jong en oud. ziek en niet
ziek. rijk en arm, allochtoon cn autochtoon, hetero en
homo, medewerker en cliënt-medewerker/vrijwilliger.

'HET WAARDEREN VAN

DE ZEGENINGEN VAN HET HIER EN NU,
KAN WORDEN AANGELEERD'

Met bovenstaande vier kemwaarden wordt ingespeeld op
primaire behoeften als zich veilig voelen, zekerheid he.:bben
en sociaal ingebed zijn. Het creëcrt ook de.:mogelijkheid ren-
dement te zien van de e.:igeninspanningen. het gevoel invloed
te hebben op de eigen vertrouwde omgeving, grip te hebben
op het eigen lichamelijk eomfort en de zo noodzakelijke ont-
spannlllg.

WELZIJNSELEMENTEN TOEVOEGEN
De praktijk bij Humanitas laat zien dat een aantal tips in de
zorg van waarde kunnen zijn. Gencreer grote keuzevrijheid
binnen een op eigen regie en eigen werkzaamheid gerichte
positieve organisatie, die op zichzelf als een \varme mantel
voelt voor een vaak eenzame individu. Focus daarbij in ieder
ge"al op vc.:elniet-zorgelementen. Als men over zorg spreekt
in de zin van klassieke cl/re en care, mals medische zakcn als
pille.:n,injectiespuiten, koolhydraten, vilaminen cn mineralen,
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gevoegd bij het schoonmaken, was- en beddenafpntken en
toiJctgang, mankeert er voor de holistische mens te veel echt
essentieels. De pure zorgzaken moeten. bij het zich richten op
geluk, altijd aangevuld \\'orden met welzijnselementcn van
zeer uiteenlopende aard. Hierbij moet uiteraard niet alleen
gedacht worden aan de bekende activiteitenbegeleiding, maar
juist aan het voorzien van de cliënt van baigheden (moge-
lijkheid van zelf boodschappen doen, zelf kofliezetten, zelf
schoonmaken. bedden opmaken, financiën bijhouden, zich
inzetten voor door natuurrampen getrotfen gebieden etc.). De
leuze \'an Humanitas "je moet niet voor mensen zorgen, je
moet zorgen dat ze voor zich7e1fkunnen zorgen' komt hier
ten volle in beeld. Dit vergt overigens veel van een zorgorga-
nisatie. Het is veel makkelijker om op een vaste manier voor
iedere cliënt te zorgen. zonder zich te laten hinderen door
wensen van cliënten cn familie, dan met veelal niet betaal~le
welzijnselementen 'stuk\verk' te leveren. Bij dil stukwerk
dienen cliënten ook nog een grote inbreng te kunnen leveren
en dit kost in directe zin over het algemeen meer tijd (""geld)
dan het opbrengt. Het uiteindelijk behaalde resultaat wordt
wel veel beter en zelfs op den duur goedkoper.

Uiteraard kan niet iedere zorgeliënt van alles zelf doen. Als
men verlamd is kan nicl vem'acht wordl:n dat men zich he-
lemaal wast, maar misschien kan men. verlamd en "'el. wel
de depressieve buurvrouw opvrolijken ofnctiefzijn bij de
tclefoonkring.
In Nederland hecft de zorgsector de ncÎging, daartoe mede
gcdwongen door het financieringssysteem met een over het
algemeen foutiefrekenende politiek, te bezuinigen op juist
de welzijnsclementen. Hierbij moet men niet alteen denken
aan aanklcding van de gehouwen maar ook aan de hele opzet
van gebouwen, niet alleen aan activiteiten, maar ook de aan
activiteiten gelieerde omgeving. Men moet niet alleen denken
aan lekker eten, maar ook aan de ambiance daarbij, het heb-
ben van dieren of het leveren van massage en romantiek.
Veelal wordt geredeneerd: 'hct gaal loch om zorg, cn als men
moel bezuinigen moct dat op de welzijnszaken'. Voor het
geluk van de cliënten is dit echter vaak desastreus. Welzijn
als puur alternatief voor zorg en als noodzakelijke comple-
ment van zorg wordt volledig vergeten en dat terwijl welzijn
veel goedkoper is dan pure 'zorg'. Gegeven het fcit dat de
handicaps vonr het overgrote deel chronisch zijn. dus nÎetle
cureren, is de enige mogelijkheid om voor cliënten geluk te
genereren ze niet al te veel met hun handicaps te confronte-
ren. Dc organisatie moet de klachten doen vergeten. Hier zijn
welzijnselementen voor nodig: de knullClhond, de poes op de
schoot, het Interneteafe. het verjaardagsdiner in een echt res-
tauntnt, de dierenweide voor de achterkleinkinderen, de bar,
de kapsalon, de beautysalon, de eigenwaarde voortvloeiend
uit het helpen in hl:! restaurant of het functioneren als ama-
teurpsyeholoog voor de depressieve buurvrouw.

MEER WELZIJN, MINDER DUUR
Het gekke is dus, dat het zogenaamde ellieiënter en etlèctie-
ver maken van lorgorganisaties, door het zich concentreren



Foto's van boven naar beneden:

Humanitas organiseert in haar internetcafé's interneteursussen.

Hier het internetcafé bij Humanitas-Akropolis met ~es gebruiks.

vriendelijke Apple-computers.

Het Herinneringsmuseum V(ln Humanitas heeft vele 'stijlkamers',

waaronder 'opa's werkplaats'.

'Conversation pieces' voorzien mensen van gespreksstof. Hier de

buitenwand van de muziektherapieruimte.
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op de zorgelementen, op hel eerste gezicht wel bezuinigend
lijkt maar d:!t niet is! liet blijkt zelfs \'aak het paard achter
de wagen spannen. Het via \\elzijnse1cmenlen oproepen tol
eigen regie en werkzaamheid. hetgeen handicaps doet \'Cr-
geten. en do.:da<lruit \'olgende mindere hoe\-eelheid klachten
brengt in geld \'Cel op. Als men zich niet ellendig voell en

'IN NEDERLAND HEEFT DE ZORGSECTOR
DE NEIGING TE BEZUINIGEN OP DE

WELZIJNSE LEM ENTEN'

niet steeds via de zorg aandachl voor de handic<lps opge-
drongen krijgt. ga<l!men ook niet o\'Cr de h<lndlCapskl<lgen
als een schreeuw om aand<lchl. Als de cliënt met iets bezig
is heeli hij wel w<llanders <lanzijn houfd. Dit houdt in dat
er vee1minder beroep wordt gedaan op de zorg. Hoewel
moeilijk in tc schallen dcnk ik_dal cr mei cell meer op ge-
luk gericille organisatie zcko.:rrneo.:rdan tien procent mindo.:r
gcklaagd wordt. Dat wil zeggen in dezelfde mate minder
beroo.:pwordt go.:daanop {Iuro.:lorgprofo.:ssionals (minimaal
een halve euro pcr minuut dTecticve werktijd). Meer wel.
zijn blijkt dus niet méà geld te kosten m<l<lrmindo.:r.0.<1,
via het voorkomcn van zorgvragen. De \'i<lhet welzijn leuk
en activerend gema<lkte ambi<lnce nodigt d<lam<l<lstcliënt
en partner uit zelfwerkzaamheden tc verrichtcn. fl.-har ook
tamilie cn vrijwilligers worden actief. niet omdat ze moeten,
maar omdat men het leuk vindt om iets te doen (kolliezct-
ten, hond uitlaten. met ma naar de kappcr, stofzuigen, bood-
schappen doen. clicntbuur\Touw naar het ziekenhuis or naar
de dierenweidç). Dit kan \'oor de go.:helezorgsector een grole
verlichting betekenen: er hoelt minder gedaan (-= bekostigd)
te worden cn de ambiance wordt nog 1cuker ook! Het blijkt
dus dat een zorginstelling. hoe\\-e1 geluk voor een groot deel
sterk individuçel is, lOch een goede bijdr:Jge kan 1cveren.
Dit geldt ook voor Alzheimercli2nten. Zelfs dementen voe-
len of de familie plichtsgetrouw de anderhalf uur uitzit. of
dat ze het leuk \'indo.:nmet demente overgrootnllleder naar
dleren\\eide, beautysalon ofn.'staurallt te gaan. \Vannecr de
organisatie ervoor zorgt dat dementen onder bcgeleiding
zelfbnodschappen doen, groenten sehmlllrmtken. aardappels
schillen, koken, afwassen, de was doen en strijken. blijkt dit
uit oogpunt Hili mensehjk gcluk beter te \verken dan wan-
neer de organisatie alles doel. Door het gevoel van dagritme.
eigen regie, eigen werkzaamheid en het 1c\'Cn in familie\Cr-
band gedirigeerd door 'gcluksprowcol1cn' komt men tot een
voor o.:enieder veel beter resultaat. Vandaar dat Hurnanitas
met dit geluksconcept de boer op ga<lt.

HallS 8('("Á('I: (Jeja-cl/lll/w' lIfs il1.1'll"l/IIIClIlI'oor de Immanise-
ring mIJ de :org. SWf~ Amslel'dull1 JOOl.
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Geluk en genieten van het 'goede leven', liggen dicht bij elkaar. Het goede leven, dat is

voor de een genieten van mooie boeken, van gedichten, van schilderijen, van schoonheid.

Voor de ander het genieten van de natuur, het buitenleven, het gevoel van vrijheid. Wat

geluk is, ligt voor humanisten niet vast in heilige boeken; we moeten zelf op zoek gaan

naar het goede leven.

De wethouder Sociale Zaken die een af.
delingsbestuur van Humanitas bezoekt,
is op dreef Mei verve vertelt hij over de
achterstandswijken, sociaal zwakke ge-
zinnen, gebrek aan werkgelegenheid en
verborgen armoede in Hoogezand-Sap-
pemeer. Generaties lang zijn er talloze
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gezinnen in sociaal en economisch iso-
lement, en hij mag niet eens van 'Den
Haag' categorale bijstand verstrekken.
En juist als bij mij de depressie en uit.
zichtloosheid toeslaat en ik geen licht
meer aan het eind van deze tunnel zie.
meldt hij dat meer dan 80 procent van

de bevolking van deze dubbelstad zegt
gelukkig Ie zijn. Op mijn vmgen hoe
dal nu toch weer kan, komt geen duide-
lijk antwoord. En dan vraag ik me weer
eens af; wat is geluk?
Drie decennia ben ik bezig geweest
om als vakbondsbestuurder mensen



hUil Jed te ge\'cn aan de welvaart. Nog
altijd ben ik bij lIu//IwlÎ/m,maarook
als voouitler van de Socia/I:'AlliallfÎc,
bezig de armoede te beslrijden. Vroeger
door CAO-verhogingen en de koppe-
ling tussen hel sociaal minimum en de
lonen, llli meI gezinsondersteuning en

'EEN BELANGRIJK ELEMENT:

DE REGIE
OVER JE EIGEN LEVEN'

Ihuisadministratie. Dil alles toeh ook
vanuit hel idee dat een zeker inkomens-
niveau mede bepalend is voor het geluk
van mensen. AI weet ik besl dal ook de
rijken ongelukkig kunnen ziJn, maar
dan loch zeker op een eomtorlabeler
niveau ...

GELUKKIGE KINDEREN
Kenndijk ligt de relalie lussen geluk en
\\elvaart niel zo eenduidig. Ook al zegl
de 'Van Dale' dat gduk de aangename
toesland is waarin men al zijn (aardse)
wensen en verlangens bevredigd ziel.
Dat klopt dan weer wel meI hel kran-
lenberidllje . nog niel zo lang geleden,
dat ons land bovenaan in de lol' tien
van landen meI de gelukkigste kinderen
slaat. Toch weer een rdatie met onze
uitbundige wch.aart'.' ll.:vredigen wij
al hun (aardse) wcnsen met vakanlies,
goede scholen. h,.('c;:<'I"s. I-pod.\' en pret-
tige msn-eonlacten'!
Hel blijft intrigerend \"(lOrmij. Wal
is geluk eigenlijk'.' En dan e\'Cnniel
\.olgens de 'van Dale .. Gaat geluk niet
over meer dan hehoeftebevrediging?
ligt hel begrip 'geluk' niet dicht hij het
Ieid..:nvan hel 'goede leven".' Je zou in
ieder geval denkcn dat die hegrippen
voor een humanist dicht bij elkaar Iig-
g..:n. Genielen is natuurlijk een onder-
deel van het 'goede leven'. Genieten
van lekker eten, een goed glas wijn,
\.an inspirerende muziek. Genieten van
mooie boeken. 'Wonderschone schilde-
rijen, ontroerende gedichten of schok-
kend cabaret. Of van ongcreple of jUist

gecultiveerde natuur. /l.1eermensen
zouden daartoe trouwens aangespoord
en in st3at gesteld moelen worden. En
dan is het is jammerlijk dat wij iJl ons
rijke land een soeia31minimum hebb..:n
waarhij zelfs een strippenkaart lll\::en
krant er vaak niet vanaf kunnen. Laat
staan cadeautjes voor de kleinkinderen.
of cens een weekendje cr lussenuit. Of
een leuke vakantie voor de kinderen.
Veertig grote vocthalstadions vol met
kindercn, 4RO.OOO in getal. leven in
armoede. Dat draagt vast niet bij aan
hun geluk. I~n indirect ook niet aan het
mijne. Een naar idee vind ik het. een
lelijke weeftout in onze maatschappij.
l\1aar versta mij niel verkeerd: een ma-
terieel geLonde basis is leker niet het
enige aspect \'an het goede leven.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
Wat cr voor elementen in hel goede
le\-en lillen. ligt voor humanisten ui-
teraard niet vast in heilige boeken; \ve
moetcn als modernl; mensen Ielfnp
lOek gaan naar het goede leven. tasten-
derwijs en anderen helpen hun eigen
goede le\'en te vinden. Zeker is wel dat
een goede relatie met anderen tol geluk
bijdraagt. Dl; mens is een sociaal welen
tenslotte.
Een ander helangrijk element is ook
de regie over het eigen leven. Eigen
verantwoordelijkheid nemen, en \erant-
woording afleggen. Dat is wal anders
dan het alleen nastreven V3nje cigen
helang en behoeften: doe je dal alleen,
dan val je volgens de We/I:'II.I'("lwp-

pelijkC' Raad 1'00rhel Re~ering.\he/eid
onder de groep van hedonistisch ni-
hilisten. Lijkt me een platte Hlfm van
'geluk'.

'HET GOEDE LEVEN
HOUDT EEN ORIËNTATIE IN

OP DE WERELD'

Bij het goede leven hoorl voor mij in
ieder geval ook het beoefenen van de
'kleine deugden' zoals professor Kees
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Schuyt die benoemt: kleine deugden als
het hdpen van een ander, inlerl;sse in
anderen, een zekere nieu\\'sgierigheid
en openheid tegenover andere opvat-
tingen en culturen; g3stHijheid en het
loeken l111afverborgen talenten van
mensen met de één of anderc handicap
(geestelijk, lichamelijk. of gewoon
vergevllrdl;rde ouderdom) zodat ook zij
lot hun recht komen. Het goede leven
houdt ecn oriëntalie in op de wl;reld.
wars van kleinburgerlijk provincialisme
dat sommige politieke partijen (hopelijk
tijdelijk) populair maakt.
Kortom. het goede leven is een mix van
zelfkennis, regie over hel eigen leven.
economische zelfstandigheid. genieten
van van alles en nog \HlI, en betrokken-
heid op de samenleving. in eigen omge-
ving en de wijde wereld.

'SOMMIGE MENSEN

WORDEN VAN
AL HET GOED-DOEN

JUIST TREURIG'

En als je 70 het goede leven leidl, hen je
dan per definitie gelukkig?
Ook dat staal niet vast. Sommige
mensen worden van al het goede dat
Ie doen. en dat nooit genoeg is om
alle ellende in Je wereld op Ic ruimen,
juist heel treurig en ongelukkig, Dus
cr hoort volgens mij nog één e1emenl
bij de eerdergcno..:mde mix: je probeert
wel het goede leven te leiden, maar je
weet dat er ook Împcrfecties lijn; je
werkl naar \ermogen aan een helere
wereld nlOr jezelf en anderen. maar
je accepteert datje soms kraehl1Cknrt
komt. Enje kan daar met relativerings-
vermogen en humor naar kijken. Zoals
die collega die na cen zware vergade-
ring over ont wik kelingssamenwerking
droog opmerkte: .'Zo. we hebben hcl
geluk in de wereld weer aanlicnlijk
bevorderd:.

Lodell"ijk dl! Waal Îs directeur \'(/1111/1-

//lw/i/a.\' ('11 \'()or::ilfer \'011dC'IhlllulI/üti-

sdll! AlliallfÎI:'.
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Kleine geschiede •nis

GELUK
EE:-': Gl-5C1-lIEDF.:-;IS

DARRIN M. McMAHON

Het streven naar geluk is steeds een obsessie van de mens

en van ideologieën geweest. Hoe word ik gelukkig' Of hoe

kan de samenleving mensen gelukkig maken? De historicus

Darrin McMahon onderzocht deze westerse obsessie met

geluk en laat zien dat de zoektocht naar het persoonlijk

welbevinden een moderne uitvinding is met een even rijk als

merkwaardig verleden. Daarbij analyseert hij niet alleen hoe

we het geluk najagen. maar ook waarom dat een hachelijke

zaak kan zijn. En dat laatste werd pijnlijk duidelijk in de loop

van de geschiedenis.
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TEKST DIRK VERHOFSTADT

AI sinds de oudheid bestaat er verdeeldheid ovcr de manier
waarop mensen het geluk kunnen bereiken. Volgens Socrates
lag het geluk binnen het bereik van de mens en Arislotcles
stelde dat \-'iC het geluk moelen verheffen tot doe! van elke
menselijke activiteit. Maar beiden verbonden cr wel hel ele-
ment deugdzaamheid aan. Geluk was voor heel wat lilosofen
uit de oudheid zelfs het loon van deugdzaamheid. als een pro.
duet van voortdurende inspanning. discipline en hard werken.
Epicurus zag dal anders, hij beschouwde het verlichten van
het menselijk lijden als hoogste doel. Velen zien hem daarom
als de vader van het hedonisme, de wijsgerige leer die het
genot als enig motief van zedelijk handelen aanv,'ijsl. De
auteur betwist dat en citeert Epicurus die het niet heeft over
het 'genot van losbandige mensen of het genot dat in ",..ellust
gelegen is' maar wel een leven waarin je 'vrij bent van licha-
melijke pijn en geestelijk lijden'. Dat klopt wel maar het ge-
not dat hedonisten nastreven gaat in eerste instantie over het
lijn vinden iets goeds gedaan Ic hebben ofte kunnen doen.
Velen verwarren hedonisme met egoïsme (het streven naar
eigen voordeel en geluk met vel"\\'aarlozing van de belangen



van
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het geluk
en het geluk van anderen) urmet solipsisme (de lilosolischc
ker die stelt dat alleen 011S eigen ik en zijn bewustzijnsdaden
hcsta,m). In de praktijk pasten velen hel gezegde eli/pc diem
van de Romeinse dichter Horatius toc. Pluk de dag en beleef
die alsof het de laatste is.

lIJDEN ALS OPMAAT
De grote kentering in hd denken over gcluk kwam cr met
hel t'hristcnclom dal zoveel belang hecht aan hel lijden als
overgang naaf hel eeuwige geluk. [n plaats van het vennijdcll
van pijn. loals vroegere wijzen HlOfsldcicn. advisccrdL'1l de
\olgelingen van Jezus om hel lijd..::naClieflc omhelzen. Zoals
ook bij andere godsdiensten zorgden uiteenlopende illtcrpn:-
laties van hel woord \ all God lot diverse lewnshoudingcll
zoals ascetisme. zelf\'l.'r1oochening en fatalisme. \V" hebben
ons lot nil:t in eigen handen dus moeten we hel (lijdzaam) on-
dergaan. In zekere lin beschouwde men de dood I.dfs als hel
geluk. Deze houding \ormde lien eeuwen lang de kem van
het westerse christelijke gduksdcnkcn waarbij aardse zaken
zoals seks, rijkdom, machl en trots werden verfoeid (alhoe-
wel tal van kerkleiders zich daar zelf weinig van aanlrokken).
De kentering kwam cr in de Renaissance 1I1eldenkers als
Pico Jel1a Mirandola die in zijn vel100g Ol'er de ll'twn/ixltdd
l'i.lIl de 11/1'1/1" aangaf dal de mens zichzelf kon verhogen tot
hel goddelijke, maar ook verlagen lOt hel meest dierlijke. Het

'GELUK WAS VOOR HEEL WAT FILOSOFEN
HET LOON VAN DEUGDZAAMHEID'

hing dus van de menselijke wil ar. Darrin T\k:\1ahon belwist
dele radicale breuk met hel verleden en wijsl erop dat Pico
later zelf nog schreef dal 'de menselijke vrijheid is beknol
door de fatale gebeurtenissen in de hof\'an Eden', en aldus
de chrislelijke paden bleef bewandelen. ();ll neeml niet weg
dat er een nieuwe visie was opgestaan ovcr het bcrciken van
het gcluk. t-:iet voor niels werd Pico voor zijn '\'ooruitslre-
\entk' stellîngen in 1486 veroordeeld door de raus.

RECHT OP GELUK

Or zijn minsl aanvaardde men nu dat mcnsen zich lol op
zekere hoogI" zdf konden verlossen door een deugdzaam

leven ICleiden, maar sIccds nadrukkelijker ontstond de idee
dal mcn van het leven ook lTlocht genictcn. In de zeventi"nde
eeuw probeerde John Locke het streven naar genot als middel
om gelukkig te worden theoretisch te verklaren en hij zag de
menselijke vrijheid als 'een onmisbare voorwaarde voor hel
natuurlijke traject van het gcluk en het juiste najagen ervan',
Alhoewel Jc kerk nog sleeds een heel belangrijke invlocd
had, nam de vrees van de mens voor de strarin het hierna-
maals af. Het verdv.'ijnen van die angsl zorgde voor een ware

'HËT GELUK ZULLEN WE NOOIT BEREIKEN'

kentering. De auteur verwijsl naar de bouw van lusthoven in
Londen en Parijs waar (rijkc) mcnscn 'genoten' van spe1. mu-
ziek, liel<k en andere aardse geneugten. Stilaan groeide zelrs
de idee van het 'recht op geluk', In het boek, dal rijkelijk
voorzien is van illustraties, staal de afdruk van het schilderij
Kojlicdrinkel1de dame in een tllin van de Franse meester Ni-
culas Laneret, een \'Cnegenwoordiger van de 'fèlc galante',
een richting in de Franse schilderkunst vall de ISde eeuw,
waarbij mensen worden afgebeeld in landelijke kledij terwijl
ze zich vennaken mei dans en muziek. Het is een momentop-
name van een situatie waar velen in Jie tijd naar streefden.

ZELFBESCHIKKING

De Verlichting plaalsle de mens uiteindelijk in het çentmm
\'an het universum. Minder lijden en meer genol waren vol-
gcns heel wat denkers mogelijk dank zij de rede. Voor de
radicaalsten ondcr hen behoorde het zelfs lol de laak van
de overheid om mensen gelukkig te 'maken'. Dit was een
opwindende gedachte, maar tegelijk lag hier de kiem \'oor
heel \\al rampspoed dat aan individuele mensen werd aan-
gedaan. De auteur staal dan ook lang stil bij de ideeën van
kan-Jacques Rousseau over hel 'conlral soda/" en de '\'0-

lomé généro/'. Terecht kenmerkl \1c\fahon Rousseau als 'de
intellcctm.:le voorvader van allen die het menselijk \'erlangen
hebben willen reguleren door de menselijke bchoenen te be-
heersen'. Socialislen en later ook communisten voelden zich
aangetrokken door deze ideeën, maar ook fascisten en natio-
naal-socialisten bewonderden de '\olonté générale', waarin
zij een negafie van de individu en een verheerlijking van het
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volk en de staat zagen. Hier ligt het verschil met die andere.
belangrijke tak van de Verlichting: het liberalisme dat steeds
is blijven hameren op de vrijheid, het recht op l'eltbeschik-
king en dat waarschuwde voor de 'dictatuur van de meerder-
heid'. 'De Franse Revolutie had duiddijk gemaakt hoc enorm
gevaarlijk het was te pogen de droom van aards geluk Ic
verwezenlijken.' zo schrijft Darrin McMahon, en dat zou in
de twintigste eeuw nog duidelijker worden onder het commu-
nisme. làscisme en nazisme.

De desillusie die zich na de Franse Revolutie meester maakte
van tal van intel!ectudell, mondde uil in de Romantiek. De
vreugde zou men pas kunnen bereiken door in COl1lactte tre-
den met een grootsere orde. Volgens sommigen kon men dit
bereiken via de kunst. De auteur vermeldt het hier niet. maar
net in deze periode werd de band met de religie opnieuw
wrsterkt, denk aan Wagners Parsifal. Nietzsche, die de com-
ponist zo bewonderde, en zijn werk voorheen beschouwde
als de 'piek van aardse \.ervoering', keerde zich tegen hem,
en beweerde dat de mens niet naar geluk streeft. maar naar
macht. 1.••1arx sloeg daarvoor reeds een andere richting in.
Volgens hem lag het geluk in de afschatTing van particuliere
eigendom en de invoering van het communisme. De auteur
vindt het opmerkelijk dat zoveel mensen gedurende zo lange
tijd hebben kunnen 'geloven' in deze staatsvorm op weg naar
hun geluk, Hetzelfde kan gezegd worden van het fascisme
en nazisme. Eigenlijk waren het ook vannen van 'religies'
maar dan met een onwankelbaar geloof in de Partij, de Grote
Leider en de Führer, Met alle gruwelijke drama's en ongeluk
van dien.

'Bacchanaal op eiland Andrios', van 'geluksschilder' Nicolas lancret
(gemaakt tussen 1720 en 1725). Olie op doek, collectie Walace, londen.
Vergelijkbare studies dOOf Peter Paul Rubens en Titiaan.
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WELVAART, MAAR GELUKKIG?
Onze welvaart is na de oorlog enorm gestegen. \Ve leven
langer, we kunnen ziektes beter bestrijden, wc hebben tal .••'an
ontspannillgsmogelijkheden. In mnterieel opzicht hebben we
in het Westen nog nooit zo goed gehad. l'v1aarzijn we geluk-
kiger geworden? Frcud waarschuwde daar al voor in zijn
Das UnhclwgclI in dcr Killtul". De auteur venvijst naar stu-
dies dat mensen in armoede een lager niveau van subjectief
welzijn kennen en dat klopt ongetwijfeld. Het is het sterkste
argumenl teg.en diegenen die pleiten naar vroeger. naar 'de
tijd van toen' die ze romantiseren als ccn wereld van groen
en vrede. De geschiedenis toont aan dat heel wat mensen het
\'Toegcr heel wat moeilijker hadden, in het bijzonder de HOU-

'CHRISTENEN BESCHOUWDEN LANGE TIJD
ZELFS DE DOOD ALS EEN GELUK'

wen, en dat tal van zaken ons lcvcn gemakkelijker maken en
op die manier bijdragen tot een gevoel van geluk. Hét geluk
zullen wc echter nooit bereiken - tenzij misschien op unieke,
kortstondige momenten - maar als kindercn van de Verlich-
ting hebben we wel de plicht om. zoals de liberale denker
John Stuart Mill stelde, ons in te zetten voor de verlichting
van het lijden van anderen. En dat moeten we niet doen met
grootse plannen en revoluties.

In die zin ontwikkelde de Duits joodse lilosoof Karl Popper
(die eigenaardig genoeg niet in het boek voorkomt) zijn fun-
damentele kritiek op het historit.:isme. de gedachte dat vaste
patronen de ontwikkeling ••..an de mens bepalen en tot zijn
geluk konden leiden. lIij ver/eUe zieh tegen elke vonn van
planning, tirannie en profetie. In zijn boek De Armoede H/II

het !lisloricisme gaat hij naar de kern van de zaak. 'Als wc
de wereld niet opnieuw in het ongeluk willen storten, moeten
wc onze dromen over het gelukkig maken van de wereld op-
geven. Maar we moeten desondanks toch wcreldverbeteraars
blijven - maar bescheiden wereldverbeteraars. We moeten
ons tevreden stellen met de nooit eindigende taak het lijden
te verminderen. vermijdbaar kwaad te bestrijden, misstan-
den op tc ruimen; en daarbij moeten wc steeds de ogen open
houden voor de onvermijdelijke ongewilde gevolgen van ons
ingrijpen. die we nooit geheel kunnen voorzicn en die maar al
te vaak de balans van onze verbeteringen passief doet staan:
Ook een thcodieee ••..alt niet te verdedigen. De actuele opmars
van radicale geloofsvormen is in die zin gevaarlijk. Waar men
regeert in naam van God, gaat de mens ten onder. En mct
hem elk uitzicht op een sprankje geluk.

Darrin McMahon. Ge/11k.Een geschiedenis, De Bezige Bij.
2005

E-tllai I: verhofstadLd irk@pandora.be
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TEKSTGABRIËL ANTHONIO FOTOANNA DASOVIC
de HUMANIST

Geluk, bij ongeluk
Nur der Verwundete Heilt

(M. Buber)

\-lijn zoon (Mahil) is zwaar gehandicapt. Ilij is nu 10 jaar.
praat ni..::t..::ncommuniceert door lI1..::tzijn hand..::lente flap-
per..:n en klanken uitte stoten. Zijn gedrag is a!\\-ijkend. maar
uiterlijk is hij ..::..::nnonnale mooÎ..::jong..::n, Hij is autistisch ell
heeft een zeer laag intelligenti..:niv..::au. Door middel van ge-
harentaal communiceert hij m..::tons..::n ook met hè! Hogere.
Voor het slapen gaan doet hij met gebaren een gebed: 'Lie"e
Vader. zegen mijn hart. mijn hooj{j en alk lieve mensen om
me heen!' Hij legl eerst dc handen op zijn hoofd, dan zijn hart
en maakt daarna een grot(' wijde cirkel. Vervolgens omhelst
hIj ons en gaat slapen.

E..:ns in dc maand heb ik een mannen-middag met hem.
Zijn zus en moeder g:l:ln winkelen ..:nwij g:lan w:lndelen en
crgcns patat eten, Op een mann..:n-middag, hij was ongeve..:r
7 jmlr. vond het volgende \'oorv'al plaats. We h:ldden onze pa-
tat op en mijn zoon. \-lahil huppelt en !laddert nog cen beetje
door hel rest:lural1t heen onder h..::tuitstoten van vrolijk..: klan-
ken. Mensen kijken over hun schouder naar hem ..:nkinderen
gapen hem met open mond aan.

De deur van hel restaurant gaat open en het wordt stil. Er
komt een man binnen met ernstige littekens in zijn gC/icht en
op zijn handcn. Zijn vingers zijn nog maar half aanw"::/ig cn
zijn uren zijn \erschrompeld. Zijn \'TOUW cn doehter komen
achter hem aan. De m:ln g:l:lt in een hoek zitten lTleth..:tge-
zicht naar buiten gericht. liet is stil in de zaak. bchahe \-1a-
hil. die huppelt vrolijk door. Ik heb erg met die man tc doen,
Ik zou hem iets mcde-menselijks willen tOllen. l1l<l<lrj<ldat
doe je in een dergelijk situatie toeh niet. Wat moet jc zeggen
en hoc lal hij daarop re<lgeren'!

'WAT GOED HÈ PAPA DAT HIJ AUTISTISCH

IS, DAT HADDEN WIJ NIET GEDURFD I'

De man. VTOUWen dochter krijgen hun patat en snacks. Mahil
kijkt geïnteresseerd naar de tafel V<lnde man di..:naar buiten
kijkt. In een paar seconden is hij bij de tafel. pakt een groot
stuk patat en gaat bij de man op schnot zitten. llij knabbelt
rustig aan het patatje en onderwijl kijkt hij de man diep in de
ogen. Dan vouwt hij c\en lijn handjcs en doet in gebarentaal

het <l\ondg..::bedje.Vervolgens omhclst hij de man. springt
van zijn schoot en huppelt weer verder.

Ondertussen ben ik opgestaan (van schrik) en wîll\-lahil
terugroepen. \-laar iets houdt me tegen. Tenvijl ik achter de
man sta voltrekt dit bijzondere moment zich. Ik stamel iets
van 'sorry'. De man draait zijn v..::rminktegezicht na<lrme
to..:.Zijn \\angcn zijn nat van tranen .. ':\'ee, dank u wel. wat
een bijzonder kind heeft u. u oesen niet wat dit voor mij bete-
kent. Wat ecn geluk dat ik hem even heb ontmoet."

Thuisgckom..:n v..::rtdde ik dit mannen-avontuur <landc
'vrouwen'. Mijn dochter van 9 re<lgeerde: .'Wat goed he papa
d<lthij autistisch is. dat hadden wij niet gedurfd!"

Gcluk is voor mij dat ieders leven betekenis krijgt in het
kleine en ..:ennmdige. Een klein menselijk gebaar. ja Ielfs een
ongepaste handeling kan \'an grote betekenis zijn. Gelukkig
durven sOlllmige mensen zieh op betekenisvolle wijle on<lan-
gepast te gedragen. Dit is een gewaagd kunststuk. Als wc dal
allemaal eens \\at vaker zouden doen ..

Dit is de winnende bijdrage van de Essaywedstnjd in het kader
van het 60-}arig jubileum van de Humanist Gabriël Anthonio te
Drachten heeft met dit stuk de eerste prijs gekregen: 60 x 10
euro,
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TEKSTSONJA VISSER FOTOANNA DASOVlC

Gelukkig worden?
Ongeluk verdringen!
Ik weel waar het foul is gegaan. Dat mensen niel meer zo
gemakkelijk gelukkig worden. zoals ze vroeger zo gelukkig
leken ...
Dat komt door de psychiaters en de psychologen die vonden
(en nog steeds vinden ... ?!) dal je al je gevoelens moet toe-
staan. je mag geen enkele verdringen.
En ik weet niet hoe het met ti is, maar de ellendige ge\"\lC1cns
die ik links en rechts heb opgelopen zijn a) veel groter. b) veel
scherper getekend en e) veel herkenbaarder dan de geluksge-
voelens die ik - \vaarsehijnlijk in getal evenwel - heb ervaren
tot nu toe.
Er kunnen bij mij midden in de nacht, of op de dag, allerlei
nare gevoelens opborrelen en dan laat ik die trouw, een beetje
gelaten, toe. Ik probeer de situaties die ik me er glashelder bij
kan herinneren, mei een deken van acceptatie te verLaeht..:-nen
dan gaat het langzaam weer over. fv1aargelukkig??? Nee dus.
Nou, ik ben er mee gestopt. Met dat gelaten toelaten en accep-
teren. Het is g..:-noeggeweest meI dal 'ingeslepen paadje' Hm
diepe ellende. Iedere keer dat ik hel weer toelaat slijt het weer
wat dieper in. 't Is mooi geweest. zand erover. erosie de vrije
hand, nieuwbouw d'r op, weg em1ee!
Voorbeeld?

'IK KAN DIT GOED GENOEG, MISSCHIEN
ZELFS WEL ALLERAARDIGST!'

Als ik - gevoed door allerlei afscheidservaringen - midden
in de nacht wel te levendig voor me zie hoe ik afscheid moet
nemen van m'n - gewoon levende - zoon van 4 En dan de
hele reeks van afscheidservaringen weer doorleef .
Dan adem ik acticfuit door m'n neus en I.et een glimlach op
m'n gezicht en denk: 'ik ben toch zo blij met hem!'
En warempel. het werkt. Soms moet ik hel twee keer doen,
en soms speel ik vals. Dan blijfik stiekem nog een beetje bij
dat nare beeld hangen. alsofik hel een beetje in de gaten moet
houden .... Maar dan sla ik m'n hersenhelften even tegen el-
kaar en Let opnieuw m'n meest blije glimlach op en denk 'ik
heb toch wel een heerlijk kind zeg!'
En dan nog even uitkijken dat ik daama niel toch stiekem ...
nee, blijven glimlachen en de hersenhelften de goede kant uil
laten wijzen.
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Ofals ik weer 'ns denk dat het mij wel niet zal lukken dan ?et
ik daar tegenwoordig keihard de blijde boodschap tegenü\'er
'ik kan dit goed genoeg, misschien zelfs wel alleraardigst!'
Kijk, één keer zo'n verdringactie maakl je nog niet geluk-
kiger. Maar als je het iedere keer doet op de momenten dat je
denkt 'bleh, ik baal' dan zul je zien dat het werkt!
Niet meteen iets happy's om aan te denken voor handen?
Maak alvast prcwnliefeen lijstje.

Misschien heb ik wel veel te weinig om ongelukkig over te
zijn zult u zeggen?
Dat kan maar zo.
Dat kan dan óók op m'n lijstje!

Dit is een van de drie winnende lezersbijdragen van de Essay-
wedstrijd in her kader van het 60-jarig jubileum van de Huma-
nist. Sonja Visser te Lottum (L) heeft met dit stuk de tweede
prijs gekregen: 60 x 5 euro.
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TEKST TON KORVER FOTO JUDITH DEKKER

Het kriebelt
Geluk is een bijproduct V:ln iets willen. daarvoor leIS moeten
doen. en het nog doen ook. In mijn geval wordt het altijd aan-
gekondigd door een aangename lichamelijke sensatie. l\1et de
COlla!IIS is het weer dik in orde vandaag denk ik dan ma,lf. En
ik begin. Het bewijs: het kriebelt.

De meeste dingen die we doen kriebelen niet. De dingen
die je elke dag doet. bijvoorbeeld routines. zijn gemakkelijk
en comfortabel maar de pech is datje van eomfon niet ge-
lukkig wordt. Tevreden kun jc ermee wezen. voor een tijdje.
Meer voor de hand ligt dat je cr lui van wordt. Geluk is wat
anders. Ook de dingen die je graag zou willen doen maar
waartoe je eeht niet in stllllt bent vallen buiten de prijzen.
Die dingen leveren dromen op. of frustratie. of woede uit on-
macht. of onn:rschilligheid uit onvemlOgell. Geen geluk.

Het moet dus niet te dagelijks zijn en het mag ook niet te
gek worden. Van een stukje schrijven kun je gelukkig wor-
den. Het is te doen. en \'oor de meesten onder ons is het geen
dagelijks werk. \Vie een oproep pllllltst. zoals de lIumanist.
voor een klein stukje over geluk maakt een aantal mensen
gelukkig.

'IK KAN HET NIET BEWAREN EN HEB
HET UITGEGEVEN VOORDAT IK HET HEB

KUNNEN VASTPAKKEN'

lleeli het geluk een eigen plekje? Ja, geluk zit ergens tus-
sen het stre\'en naar en het bereiken van iets in. Vandllar dat
geluk en afzien. geluk en pijn. geluk en ongemak heel wel
kunnen samengaan. Dllt je het één zonder het ander zou kun-
nen hebben is llauwe kul. Er is maar één voorwaarde. Geluk
is er alken voor mensen. Het is er niet voor werkplekken.
\'oor organisaties en al helemaal niet voor kerkgenootschap-
pen en overtuigingen die uit lief(le voor de mens de mensen
op het tweede plan plaatsen. leg nou zelf, religies hebben aan
mensen niet genoeg. Daarom hebben ze geen geluk in de aan-
bieding, hooguit {lejIOlI' van de roes. Dat hedl tal van voor-
delen, van het blijmoedig ophemelen van de dagelijkse sleur
tot en met het bereikbaar verklarcn \"11ll het onbereikbare. Het
geloof is een immuunsysteem. Allecn zo verzetje bergen.
Lallt ze. De meestc gelovigen zijn ook maar mensen. Valt best
mee, meestal.. Meestal is niet altijd, maar een humanisme dat

zich daarop blind staart is geen humanisme. Wel een be\\e-
ging die de Volkskral/l op zaterdag belaagt met stukkcn over
het al dan niet mogen 'aanschurken' tegen de religie. Daar
wordt niemand g.e1ukkig van.

(icluk is geen recht. liet is een kans. Als het bij mij krie-
bell dan moet ik wat. Ofhet meevalt of tegenvalt kan ik niet
voorspellen. Ofik er gelukkig \'an word weet ik alleen ach-
tera[ Ik kan het niet bewaren en heb het uitgegeven voordat
ik het heb kunnen vastpakken. Je kunt geluk niet 'hebben'.
liet is zinloos ernaar te zoeken. Je vindt het niet. Je komt het
tegen zoals een kennis die je altijd hoopt te ontmoeten, die
je dacht ook gezien te hebben maar die alweer is verdwenen
als je je hebt omgedraaid. Kan iedereen gebeuren. Er is geen
kunst aan,

Dit is een van de drie winnende lezersbijdragen van de Essay.
wedstrijd in het kader van het 6Q.jarig jubileum van de Huma.
nist. Ton Korver te Amsterdam heeft met dit stuk de derde prijs
gekregen' 60 x 2,50 euro.
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Humanisme in woord en beeld

"P d.- 1~I('rdaea\,,1Id
lan bl'[jur

Het onder de aandacht brengen van humanisme in gedrukte
vorm is altijd belangrijk geweest. Vanaf de oprichting van
het Humanistisch Verbond (HV) in 1946. verschijnt er een
ledenblad. Eerst onder de titel Mededelingenblad, later ver-
andert dat in Humanistisch Verbond en nog later in: Mens
en Wereld. maandblad voor buitenkerkelijken. de hoofdre-
dacteur is Jan Brandt Corstius. De redactie wisselt wel met
enige regelmaat. humanisten van het eerste uur als Banger,
Constandse. Van der Vliet en de eerder genoemde Brandt
Corstius voeren de taak voortvarend uit. Vanaf 1970 wordt
de naam Humanist ingevoerd, het blad verschijnt tweewe-
kelijks. de eerste jaren met wisselende hoofdredacteuren.
De op kringloop papier gedrukte acht pagina's, in klein let-
tertype ogen saai en vol.

Vanaf 1979 wordt Hes van Huizen de hoofdredacteur. On-
der zijn handen verandert het blad van een maandelijkse
tweekleuren uitgave in een zeer lezenswaardig fullcolor
maandblad met als ondertitel: maandblad over humanisme,
mens en wereld. De inhoud wordt aangepast aan een grote-
re doelgroep en bestaat uit diverse onderwerpen als kunst,
cultuur, literatuur, wetenschap, natuur, politiek en actuali.
teiten. Daardoor stijgt de oplage met het jaar.
De onderwerpen worden onder de aandacht gebracht door
middel van goede interviews en interessante achtergrond-
artikelen. Grote namen komen daarbij in beeld en tekst
voorbij zoals; Václav Havel, filosoof Bertrand Rusself, kunst-
kenner Pièrre Janssen en ontwerper Benno Premsela maar
ook schrijvers als John Irving, Annie M.G. 5chmidt, Hefla
Haase, bioloog Midas Dekker en acteurs als Peter Oosthoek
en Hans Croiser. Tweemaal per jaar verschijnt een dubbel-
dik thema nummer, altijd prachtig verzorgd en geïllustreerd
met foto's en cartoons van onder andere Peter van Straaten
en Sylivia Weve. Nummers om naar uit te kijken, sommigen

zoals het nummer over -sterven en de dood. en -verlies- zo
succesvol dat er een herdruk volgt wat in de tijdschriften
wereld uniek is. De themanummers in de zomer, o.a. over
'vakantie', 'oerdriften' en 'zee van tijd', zijn iets luchtiger
dan de winterthemanummers, waarin thema's aan bod ko-
men als; ziekte. vriendschap, keuzes in het leven, geluk, tus-
sen geloof en twijfel, kijken en muziek.

In 1998 neemt Marjan Slob het roer van Hes over. De eerste
jaren volgens dezelfde formule met diverse themanummers
over o.a .. het ideale lijf, rituelen, passie, twijfel, .de kunst
van het wachten. en fantasie. de Humanist ondergaat een
volledige make-over en verschijnt onder de titel H. maand-
blad over humanisme, mens en wereld, met groter formaat
en veel beeldmateriaal. Er wordt duidelijk gemikt op een
jongere doelgroep maar niet iedereen is even enthousiast.
De themanummers blijven wel, o.a. over grenzen. succes en
het beest in de mens. Vanaf 2002 wordt het blad niet meer
uitgegeven door het HV maar extern door uitgeverij SWP.
leden van het HV ontvangen vanaf dat moment het leden-
blad Humus. Boudewijn Chorus voert de redactie bij SWP
aan en de titel wordt krachtig: de Humanist. Formaat en lay-
out veranderen, de opmaak is rustiger en woord en beeld
zijn meer in evenwicht, waarmee het meer lijkt op het vroe-
gere blad. De inhoud is meer internationaal georiënteerd en
er staan maandelijks meerdere columns in.

Dit jaar verschijnt de zestigste jaargang van het tijdschrift
de Humanist en wederom staat het blad op een kruispunt.
Hoe het blad in de toekomst zal verschijnen en wat de ont-
wikkelingen zullen zijn ligt nog achter de horizon. Maar de
noodzaak om een genuanceerd humanistisch geluid te laten
horen, via dit tijdschrift, via de website van het HV en hu-
man.nl, via de radio- en tv programma's van de Humanisti-
sche omroep, is evident. Wij hopen dat het blad zal blijven
groeien en grote groepen mensen die het humanisme een
warm hart toe dragen zal blijven informeren, inspireren,
boeien en binden.

Het Humanistisch Verbond mede namens de leden van de
Humanistische Alliantie.

~ Hum>ni"i"h v"b,"d

)r humanistische
~ alliantie
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L!NTERVIEW""

TV-PROGRAMMAMAKER RIK FELDERHOF

Creëren is geluk maken

Met zijn tv-programma's gaat Rik Felderhof al seizoenen

lang 'de diepte in'. Veel bekende en ook onbekende

Nederlanders komen, in eigen omgeving of in die van

een schitterenoe ZUIdfranse villa, tot verhelderende en

verrassende inzichten. Felderhof is oaarbij hooguit de

bescheiden sturende gastheer, met een prettig oog voor

oe mix van alledaagse levenskunst en het wat verder

gaanoe spirituele. Hoe denkt Felderhof zelf over geluk?

TEKST EN FOTO'S PETER VAN RIETSCHOTEN

In eerden.:-programma's als D~.Sloel en Op reis mei Fd-
dl'rh(!tcn actuele producties als Fe/derholollf/IJOCI t"J1 Vil/a
Felde"'/(~lis Rik lOeIderhof(58) gastheer en biedt hij bekend..:
en onbekende Nederlandl'rs de gelegenheid wal dieper in te
gaan op onderwerpen -die cr toe doen', lIerbczinnCll, keuzcs
maken. breken. opnieuw beginnen. en ook gelukkig zijn.
gèluk hebben, afdwingen. bcn:chtcn. mazzel hebben ofniel.
die onderwerpen gaan dan vaak met indringendheid owr de
buis. Programma's ook dic. getuige de talloze reacties. bij de
kijkers kiden tot spiegeling. nadenken en zelfs hel roer om-
gooien.

0/11 KellikkiKer re worden?
Felderhof: "Absoluut. Er zijn tal van voorbedden van kijkers
die naar aanleiding van ecn van de uitll'ndingen een alldac
weg kozen, meer naar ziehzelfzijn gaan luisteren. sll:rker zijn
gcworden tegen het beukcn cn schaven van hun omgeving,
Vcel v(lorhedden ook van mensen die op de ecn of andae
manier ('en handrciking kregen om tegenslagen te overwinnen
en weer of alsnog wat gelukkiger te worden. Ik denk dat dic
programma's, ofschoon ze niet als .geluksbrcngcrs' ofals 'ge-

luksrecepten' zijn bedoeld. toch bij wel menscn iets in gang
hebbcn gezet waardoor ze wat gelukkiger zijn geworden:.

'GELUK IS KUNDE, KANS EN KEUZE'

f:n dal hccji dL' lI/el1.\ Rik Felderhofook KdukkiKf!r KI!II1(wkt:'
"Zonder meer. Creërcn is geluk maken. gelukkig zijn als hct
is gelukt. En soms zijn er onvcnvachte nevenelli:clen. daar
kun je dan alleen maar stil van worden - en zeer gelukkig. Er
was een HOUW die i\\ce mislukte chemokürell had gcvolgd.
Ze had besloten de derde niett(' doen. In het ziekenhuis zag
ze een uitzending van Villa Felderhof Door die mooie om-
gcving met al dat blauw raakte ze geïnspireerd, wilde dllt nok
nog een keer bcleven en ging alsnog voor de dadc kür. Die
sloeg aan, Zl' kwam in een betere conditic en kreeg van haar
man een reis naar Saint Tropez. waar Villa Felderhof vlakbij
ligt. En daar vond op een terras een onvcrwachte ontmoeting
plaats tussen haar en mij. 1\1etexcuses voor hel kit dat ze me
l~lSligviel (wat ik zo niet voelde) vertelde zc me dit vcrhaal
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en bedankte me. Daar werd ik dus even erg slil van en laler
beseften we dat de impact van de programma's soms verbijs-
terend groot is. En dat betekent dat je als programmamaker
dus een plicht hebt. een indirecte zorgtaak. Niet de plicht om
een 'hedendaagse handelaar in geluk te zijn', maar wel weten
wat de programma's met kijkers kan doen."

'IK HAD GEEN ADEM OM
ER VAN TE GENIETEN'

DII.~je bent geen ongelukkig men .•..?
"Nee, integendeel. Op een schaal van I tot 100 zou ik mijzelf
nu op 86 letten. Haha, nogal gelukkigja. Ik lit goed in mijn
vel, fijn werk, kan dingen maken, kan reizen, heb hele lieve
lijne mensen om me heen. goede gezondheid. Misschien is
86 nog bescheiden, maar laat ik het ongeluk maar niet tarten.
Niet dal ik bijgelovig ben, maar in geluk en gelukkig zijn zit
volgens mij wel een zekere gollhewcging, de wetmatigheid
van "het zit mee' en 'het zit tegen'. Dus die mindere periodes
heb ik ook zeker gehad,ja. Pech'! Nou, ik zou zeggen dat het
om situaties ging waarop ik mijzelf minder goed kon aan-
sluiten. De oOrJ:aak van dat minder gelukkig zijn lag vuoral
bij mij. Ik ben eigenzinnig, pas niet goed in andermans plan.
Meedoen met iets Jal door een ander is bedacht vind ik moei.
lijk, ik bedenk liever zelf. En dat heeft weleens tot fricties
geleid."
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Jfuur hoe kun je dali gelukkig Zijll meljijne mensen om je
heen?
"Veel geleerd. met vallen en opstaan. Een aantal jaren ge-
leden heb ik mezelf !link onderhanden genomen. geleerd
blij te zijn met succes. Dat was er wel, maar ik gunde hel
mezclfniel. Ik had geen adem om ervan te genieten. Als ik
een prijs kreeg, wist ik eigenlijk niet hoc ik dankbaar moesl
zijn. Opmerkingen als 'je hebt alle reden om blij en trots te
zijn' vond ik tlauwekul. Ik heb geleerd dat geluk in behoor-
lijke male zit in het vermogen levreden te zijn en dankbaar.
Anderzijds heb ik hel gelukkig zijn moeten bevechten op de
buitenwereld. Die is harder geworden, opdringeriger, veJju-
ridiceerd. Idealisme en een open ziel zijn kwcstbaarder dan
vroeger. liet is vandaag de dag door de samenleving moeilij.
ker om gelukkig Ie zijn. Anton Pieck en de dorpspomp zijn
vervangen door een eindeloos bombardement van impulsen
en een overaanbod van alles èn de plichl om daarvan gebruik
te maken. Er is simpelweg Ie veel, het is te gemakkelijk en
dat maakt de mens niet gelukkiger. Alles willen hebben leidl
tot een eenrichtingsverkeer naar het ongeluk. Je kunt beIer
dromen hebben dan ze realiseren. Als ik zie dat het gebruik
van antidepressiva onder de rijken veel hoger is dan elders en
ik zie dat daar alleen nog maar kan worden geleefd met e1ec-
tronie gates, body guards en kinderen mei anti-ontvocring.
schips onder hun huid, dan vind ik dal een bevestiging van
'alles maakt niet gelukkig'."

Eli die fijne mensen' als geluhdement?
"Dan hcb ik het vooral over mijn kinderen, een dochter van
26 en een lOon van 23. Daar heb ik altijd al veclliefde aan
gegeven - veel geïnvesteerd zou je vandaag de dag kunnen
zeggen. Hoe dan ook, we hebben een fijn contact, dat is echt
geluk. met veel plezier en humor. Veel lachen is psychisch
en fysiek een welda<ld, dat draagt volgens mij zeker bij aan
gelukkig zijn. En ofschoon ik gescheiden ben, is hel contact
met mijn ex en moeder van mijn kinderen zonder meer goed,
we gaan soms zelfs samen op reis. En daarnaasl zijn er de
eollega's waarmee ik de programma's maak. de gasten in die
programma's en mensen die ik waar dan ook tegenkom. ~lct
mensen omgaan, ook belangrijk voor het geluksniveau."

!J/iS geluk is "iet...?
"Die gepassioneerde liefde iJ la een speelfilm die dan via de
trechter van dv•.ang en verplichting uitkomt op de mestvaalt
van het alledaagse; is niet de wens om altijd op de toppen
van roze en lichtblauwe wolken door het leven te zweven; is
niet de hedendaagse namaakromantiek \'an het hedonistische
leven in een pressure eonker. En is ook niet het religieuze
'wij zijn op aarde op God te dienen en daardoor hier en in hel
hiernamaals gelukkig Ie worden', absoluut niet. Dal 'geluk-
kig worden in het hiernamaals' heb ik altijd al als een soort
uitgestelde prijs gezien en hier gelukkig worden door God
te dienen zie ik niet. Elkaar dienen,je medemens dienen.
je vrienden - en daannee dien je in zekere zin God. Plus je
werk goed doen en daar bevrediging uit halen, creëren - dilt
is volgens mij wel essentieel voor geluk. En met Erasmus'



llitspnmk "Ilel wart" geluk beslaat slechts in de illusie ... "ben
ik hel ook nict eens. Geluk is bij tijd en wijle, en naarmate
je ouder wordt vaker. heel tastbaar, heel concrcet. Waar ik
overigens wel aan wil toevoegen dllt ik Hot"ger ell ook nll
nog wt"l gduk pas aehtt"raf herken en als zodanig ervaar. Ikt
bekendc "wat was ik tóen gelukkig' is mij ni..::tonb..::kend.

EI/ geluk is 11"['1... )
"Ik kan me..::gaanmet hoogleraar Ruut Veenhnv..::ndie stel!
dat geluk Icwnsvoldoening is. En Zlmls een got"de kcnnis
erteg..::naankijkt spr..::dtmt" ook ,Km: 'Gduk is als het lukt:
Geluk is voor mij ook het hebben van ..::..::n7df ontworpen
hUlS1tlTanzania, het hebb..::nvan een lornatenk •.•.'ekerij daar
waar de schoolkinderen bezig kunnen zijn, het plan om met
loeals een meuhelfabrickje op te zeilen. mijn schouders 011-
{kr c..::nweeshuis zetten in Ruanda. Gcluk is geven en niet
terugeisen maar onvcrw;tl:hls terugkrijgen, geluk is Il1ctsue-
ecs iets doen voor an"krmans wt"lzijn, gclllk IS begri.lp":JlI,bt
je lTlcde\'Crantwoordc1ijk bent voor de wereld."

'ELKAAR DIENEN, JE MEDEMENS,
JE VRIENDEN'

Zijn cr in dil' wereld ook hedreigingen l'Oorjol/ll' geluk?
"Ja."

Socm er :\'drie!
""\\.'c1keinbrt"uk dan ook op hcl wc1l1jn van mijn kinderen:
/dfmalh..::ur krijgen \l,'aardoor ik niel met"r kan doen wat ik
doe: en oorlog. \Val dat laatste betren: Ruanda el1 Somalië
..::nht"t \oonnalige Joegoslavië hebben \\'t"t"raangetoond ho..::
\erschrikkelijk het is Ollll11ensen hun fundamenlen van wi-
lighcid en Lek..:rh..:idte ontn..:men, dc absolul..::\\anhoop bij
hcn die I.ijn mergclc\'Crd aan de gmwt"lijkc willekeur \an
\crnietigingssyslemt"n. Op zijn minst somb..:r makend dat dit
nog slecds gebeurt:'

!Jc !Iedel/daagsc geluheul/lIlll: \l'af vimj je du(/rnm?
""liet is \ooral een markt. er was..::n IS een oprechte behoefte,
t"n tO"::1Ikwam d..::commercie. Velen stdlclI terecht de vraag
"hoc word ik gelukkig'?', maar wenscn t"Îg..::nlijkmaar één
antwoord, namelijk eCIikant-en-klaar r..::eept.Bij voorkeur
tt" lez..::nin een van de vele "gclukstijdschrinen', op een \''111
de duizenden sitt"s, of owralle horen t"n te zien op d..::t\'.
Waarbij de wm'arring tussen gelukkig Lijn en hedonisme
en genotlucht eerder regel is dan uitzondering. Ik \'ind dm
\'Clen de \'Crkeerdt" vraag stellen. Bel..::rlOU zijn om 's t..:be-
kijken wat j..::wil en kun I en welke kcuzes je tot nu toe wel
en niet heht gemaakt. Wam dat vt"rgeten heel \'Cel l1lt"nSCI1:
iedereen hct"lt in principe dc kcuzc 0111hetlev..::n ..::..::nandere
wending te geven. Velen blijven hangen in het "ge-ja maar'
over \erpl ichting..::n.Als je goed kijkt. moet je vaststellen dat
je die ;telfbcnt aangegaan en dat er nog sleeds heel \ed is
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Ic kie;ten. Ciduk is ook: 7ien datje kunt kiezt"n - en het dan
lIok doen. :Vlaarhoc dan ook: cr is g..:en standaard recept om
gelukkig Ic \\orden, dat zal ..::eTlieder \oor zich;telf mOClcn
Uit70ekt"ll. Iedereen is wat geluk belrelt lijn eigen deskun-
dige."

IJIIS ge/uk i.l' eell kunde?
"'Ook een kunde. Gduk is jongleren mct dc hallt"n van rda-
li..::s.famih..::,werk, collega's. dt" buitenw..::rdd,je geWildheid
en ga zo maar doof. Dus vaardigheid, kundt". ofkunst. Geluk
is Ilok c..::nkans. Iets komt voorbij zonder dal je daar lel f in-
vloed op had. En gduk IS het maken \'an kt"uzcs. Dan spedt
de ..::ig..::ninvloed dus wd. Geluk is een ing..::wikkelde maar
heerlijkt" cocktail.""

/011 JU '/log' gelukkiger wil/en =!il/:J
"'Er is altijd wat Ie wensen, maar er is ook altijd wel Ie ver-
liezen. E..::nvastc relalie op basis van 'ziels\'etwamschap'
zou de eerd("r genoetlltlc X6 Pllntt"11wellicht verhogcn llaar
90. ~iet g..:makkdijk echter. Wat "gelukkiger' betrcll zou ik
al heel blij zijn als wij hier in hd Westen 10 procent van de
el:hl"::kv..::nsblijheid /(luden t"rvaren i'oal" dt" mensen in Tan-
nnia die h..::bbetl.Hun slabilit..::it,hun Illmiliegedrag, dat be-
trokken zijn op elkaar zonder te 'rat racen", dat zou hi..::rh..::e1
goed zijn. Hier bebbcn we onszelf en elkaar niel tTlecr.en dat
maakt wel mensen t"r niet gelukkigt"r op.'"
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Het geluid van religies klinkt steeds vaker en steeds harder. Humanisten

geloven in de kracht van ménsen. Voor nog geen € 4.50 per maand helpt u
ons ook dat geluid vaker te laten horen. Zelf denken, samen leven.
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Het geluk van
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Sisyfus
De eeuwig steenrollende Sisyfys was volgens Alber! Camus een gelukkig man. Door alle godde-

liJke hulp te weigeren, stijgt hij uit boven zijn lot De mens wordt pas echt menselijk door zijn lot

onder ogen te zien en in opstand te komen tegen de irrationaliteit van het kwaad.

In de Griàs~ myth~ is Sisyfus d~ koning van Korinthe. die
na zijn dood we~r even terug mag /laar de llarde omdat zijn
vrouw \~rLUimd he~ft om ecn muntje onder zijn lOng te leg-
gCIl vom dc \'~erman Ch<lron. Op allrd~ allngekomcn he~ft
Sisyfus het /0 ge\\Tldig naar /ijn /in dat hij weigert om zich
weer bij de ond~rwereld te mdd~n. D~ god~n krijgen hcm
t~nslotte Ic pakk~n en voor straf gev~n ze he1l1opdracht een
enorme steenna<lr de top van ~cn st~ile b~rg te rollcn - maar
telkens als hij bijna bovcn is bez\vijkt hij onder het gewicht.
zijn steen stuitert ornillag en hij kan weer van voren ar llan
beginnen.

'HET LEVEN MOET GELEEFDWORDEN

OP HET SCHERPVAN DE SNEDE'

Volgens d~ Franse schrijver en lilosoof Albert Cllmus. die
in [Je 1II.!",he 1"(111Si.IJ/irl' (193S) een humanistische draai aan
het verhaal geelt gmll deze mythe over de absurditeit van
het menselijk bestaan. Het leven heen geen zin. cr is ge~n
hogere bestemming. hel leidt allemaal nergens toe . .'vlaar toch
is Sisyfus niet radeloos. Door alle goddelijke hulp. hoop en
troost te weigeren stijgt hij uit boven zijn lot, hij tan de go-
den en minacht /ijn straf en daaraan ontkent hij zijn kracht.
\Vij moeten ons voorstellen dat Sisyfus gelukkig is. schrijft
Cam us.

NEO-liBERAAl HUMANISME
Tien jaar later werkt Camus een verwllnt thema uit in De
Pesl (1947). de roman die hem \\ereldberoemd zou maken.
In de Algerijnse stad Oran br~àt een pestepidemie uit en een
groepje mann~n bindt de uitziehtsloze strijd aan met d•..•dood:
daaronder de onverstoorbare dokter Rieux, doorploeterend
ondanks gebrek aan resultaat. de priester l'aneloux. die van
zijn geloofvalt bij de doodsstrijd van een onschuldig kind, de

romantische journalist Ramb •..•rt. die de stad uit wil naar zijn
geliefde, maar toch blijft om te helpen. Stuk voor stuk illu-
strercn ze de gedachte ~Iatde mens pas echt menselijk wordt
door zijn lot onder ogen te zien en in opstand te komen tegen
dl' irrationaliteit van het kwaad. Te midden vall de aardse
plagen leert men u"t er in dl' mens meer te bewonderen is dan
te \ erachten, stelt de dokter vast op dl' laatste pagina \'an het
boek.
Dl' roman De PeST verscheen in dl' donkere. veT\\'ard•..•jaren
dak na de Tv.'~ed~Wereldoorlog, zodat iedereen het vcr-
haal las als een allegorie op de succesvolle strijd van tegen
nazi-Duitsland. llumanisl1l~ was 1'11 mguc in die tijd. Camus
verwierf intellectuele cult-status en kreeg in 1957lclfs de
r\obdprijs \ oor de literatuur. In de jaren zeventig en tachtig
raakte hij in vergetelheid, maar in de jarenlleg~ntig werd hij
lIlweer herontdekt, dele keer als tegenspeler van de links-ra-
dicale ti losooI' Sartre. Camus werd neergezet als voortrekker
van een beschaatä. neo-libeTalll humanisme. l\kn prees hem
om zijn anti-communisme, zijn af7ijdigheid in de Algerijnse
onal1H1nkciijkheidsstrijd - als 'pied noir' vodde hij zich met
deze Franse kolonie t~ nauw verbondcn om de onatllankelijk-
hei~lsstrijd te steunen - en om zijn vredelievend~. gedepoliti-
seerde engagement met de democratie. de V~r~nigde Naties
en de mcnsenreehten.

'ONZE DADEN ZIJN GETEKEND

DOOR NARCISME'

VAT KRIJGEN OP HET GelUK
Toch is het niet dat mensenrechten-humanisme, waardoor
("amus' laatste. meest sarcastische en meest autobiogralisehe
boek,IJe Val (1956) als een hoogtepunt van de humanistische
canon moet worden beschouwd, illtegendl'e1. De f~albcheIst
de \cnvoestend~ zelfanalyse van Jean-Baptiste Clamencl',
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een voormalig advocaat. de sympathieke held van weduwen
en wezen, beroemd, rijk en sexy - een man wiens leven in
alle opzichten een klinkend succes lijkt. Tot op de dag dat
hij een vrouw passeert die in de Seine springt. Hij hoort een
kreet, een plons, en loopt door. Maar vanaf dat fatale moment
neemt het teven een keer en begint zijn vrije val. De kreet
achtervolgt hem en desintegreert zijn bestaan. We tretJen hem
in het eerste hoofdstuk aan, in een smerige kroeg in hcl oude
centrum van Amsterdam, vlak naast de voormalige joodse
wijk. Zijn toestand is verward. hij is vel"\vikkeld in een ein-
delclZe reeks beschuldigingen en zelfbeschuldigingen waar
niemand meer naar luistert.

'HET COMFORTABELE GELOOF IN
PERSOONLIJK GELUK IS IJDEL'

De Valwerd tien jaar terug door de postmoderne kritiek nog
moeiteloos geïnterpreteerd als een aanval op Camus' vroe-
gere kameraad Sartre, die in de jaren van de Koude Oorlog
zou hebben weggekeken van de terreur van het stalinisme en
het bestaan van de Goelag zou hebben ontkend, uit naam van
de vooruitgang van de geschiedenis. Misschien zit daar iets
in - over de rol van het Sovjet-communisme zijn die twee het
in elk geval nooit eens geworden. Niettemin is de strekking
van De Val ruimer dan dele politieke kwestie. Camus' kri-
tiek is tevens zelfkritiek, niet alleen gericht op het seculiere
heilsverlangen van de communisten. maar ook op zijn eigen
onvermogen om vat te krijgen op het geluk. Zijn individualis-
tisch credo dat het leven geleefd moet worden op het scherp
van de snede, omdat er geen doel is enje er dus uit moet
halen wat er in zit. binnen een context van vrijheid. mensen-
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rechten en goede bedoelingen, dat neo-liberale credo is hier
deel van het probleem geworden, in plaats van de oplossing.

MEDEPLICHTIG AAN WERELDELLENDE
Want in De Vul is Camus' zijn illusies over de mens kwijt ge-
raakt. Zolang hij het kwaad nog in de wereld zocht, in de ir-
rationaliteit van het lot. van ziekte en dood. heen de mens het
laatste woord. Maar nu is het kwaad een dimensie in die mens
zelf geworden. Onze daden zijn getekend door narcisme,
verraad. schijnheiligheid. Met dit besef begint de lelfvemie-
tiging van Camus' protagonist: dat het comfortabele gc100f in
persoonlijk geluk, en vrijheid, in medemenselijkheid en in de
eigen humane bedoelingen, ijdel is, dat cr medeplichtigheid
achIer schuilgaat. en historische schuld: aan een verdronken
vrouw in de Seine, aan de honger in de wereld. aan oorlog
en genocide, de op\varming van de aarde. honderdduizenden
burgerslachtotTers in Irak, noem maar op.

In De Val is de zelfgenoegzame heroïek van de humanistische
intellectueel onverdraaglijk ge\vorden, de mensenredder is
door zijn eigen bodem gezakt. In een donker hol hangt hij
boven zijn jenever, en hij roept: .Arresteer me maar! Veroor-
deel me lol de guillotine - dan zou ik eindelijk verlost zijn.
Laat mijn hoofd zien aan het samengestroomde volk. vers
geplukt, zodat le zich in mij kunnen herkennen. Dan is het
volbracht, dan heb ik mijn loopbaan toch nog voltooid: een
valse profeet, een roepende in de woestijn, die weigert om cr
uit te komen!'

Wij zouden Carnus posthuum een Van Praag-prijs moeten
toekennen voor zijn gehele oeuvre.

He/l'en Poll is bestuurslid van het HumaniSTisch Verhond e/1
hoogleraar Kunst en samenledng in humanisTisch perspec-
tief.



•

de HUMANIST

t!NTERVIEW""

'MIJN BESTEVRIENDINNEN ZIJN HOLLANDS,
ZIJ HELPEN ME

ALS IK HET MOEILIJK HEB'

\h)<:d<:rAmina is een stevige. kaars-
ro.::Chlc \TOUW van \'ijnigjaar met
mooie. groene ogen die dwars door je
h<:cn lijken te kijken. Ze draagt een
zwarte hookldock. die ze binnen af-
dOCLen c~'n lange zwarte japon me!
daarop kleurige. lichtgevende vlinders
geborduurd. Om:hlcr Salima is een ten-
gere vrouw zonder hoofddoek. die nOll-

chalant gekkcd is in een Ilollandsc col-
trui en lange broek. ~t()cdcr en dochter
hebben \'oor mij een tere. zalmkkurigc
roos llkcgcnolTIcn. Amina is geboren
in Bcni Sidd. cen stadje in het Rilgc-
bcrgtl:. en opgegroeid in Chaoucn. Zij
is op 21-jarigc leeftijd naar ~cdçr1and
gekorncn. Haar man werkte toen al een
tijdje in ~clkr1and. zwaar werk in l:cn
boomkwekerij. "laar hel verdiende
goed.

I-Iehje we! ('('111''/('i/ll\re(' lIi/ar .\fa-
mkko?

"Ik Jcnk vaak tenlg aan vroeger toen ik
nog een kind was. Ik voelJe ITliJHij in
Chaouen en spedde zowclmet Berher-
kindcren als mct Arabisehc. Het leek
cr een paradijs op aarde: Olijtbomen.
bergen. een bron, watervallen, hcek-

jes. windhonden, bijna-wilde katten.
granaatappelbotllCll. vijgenhomen. de
geur van branJl"nd hout, e/cls. paarden,

koeien, kerscnhomcn \HHH ik 70 de
kcrscn uit kon plukken .... :\1et 70ved
mooie natuur om je heen heb je maar
weinig nodig om je gdukkig te voelen."
Dochter Salima vult aan, want 7e kent
dit gebie~1van haar vakanties: "En het
grootste schouwspel begint :IJsJe zon
ondergaat. Vanuit het niets verschijnen
de miljarden sterren, ik herinner me dat

ik als kind van leven naar die sterren
keek, ik vodde me 10 nietig en ont-
rm:rJ."
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Tekening die Amina als jong meisje maakte van haar geboortestreek in Marokko, Chaouen.

Zouden jullie dun nÎetliever terug wil-
len naar Marokko?

Amina: "Ik voel me hier thuis. De men-
sen zijn heel vriendelijk voor me. Mijn
beste \'Tiendinnen zijn Hollands, zij
helpen mij wanneer ik hel moeilijk heb.
Ik heb bij de thuiszorg jaren achtereen
bij dezelfde mensen gewerkt, Ik heb
voor hen ook een grasmaaier en een
wasmachine gerepareerd zonder kosten.

Uel doet mij goed iets voor mensen te
betekenen.
Maar de voornaamste reden dat ik hier
v.-ilblijven is dal hier mijn vijfkinderen
zijn geboren. Zij voelen zich Nederlan-
ders. lIier ligt hun toekomst en geluk."
Salima: "Ik ben vergroeid met de wil.
gen, de woeste westenwind en de fiets.
Toen ik voor het eerst het Van Gogh
Museum betrad, had ik het gevoel dal
ik op heilige grond stond."

Er wordt gezegd dal de IaatsIejaren het
wij-zijgemel is I'ersterkt. Stuat daf jul-
lie levensgeluk /lief in de weg?

Amina: "Nee."
Salima: "Mijn moeder leest geen kran-
ten. Zelf heb ik cr persoonlijk ook niet
zo'n last van, maar één keer liep ik sa-
men op met een vriendin die in die lijd
een gezichtssluier droeg. De opmerkin-
gen onderweg waren vreselijk, Terwijl
het zo"n lieve vrouw is. Ik vroeg een
keer waarom ze die droeg. Ze zei dat
ze zich, geïnspireerd door hel soclismc,
een vreemdeling hier op aarde voelt. Ze
wilde dil ook uitdragen."

Komt dil mOlief om een hoofddoek of
sluier te dragen \'Oker mor?

"De eerste geoeratie hoofddoekjes komt
vaak voort uit traditie, omdat het van
de ouders moel. De Iweede generalie
hoofddoekjes is een bewuste keuze:
vrouwen willen laten zien wal hun wor-
tels zijn. Of zij willen zieh meer af.
zonderen van de buitenwereld om zich
beier naar binoen te kunnen keren en
diehierbij het spirituele geluk te komen.
De derde generatie hoofddoekjes komt
vaak voort uil mode. De hoofddoek is
'in' onder veel moslima's. Je kunl deze
dan ook in de prachtigste kleuren krij.
gen."

'MIJN KINDEREN VOELEN
ZICH NEDERLANDERS.

HIER LIGT HUN TOEKOMST
EN GELUK'

Wi;wmm draagjij ('r geen?

'"Ik draag cr alleen een. wanneer mijn
gevoel dat ingeeft. Ik ben een zocker.
Ik weet de dingen nog niet zo zeker in
het leven. Het afwisselend wcl en niel
dragen van de hoofddoek is daar een
uitdrukking van. ~tijn zus Hayat draagt
helemaal geen hoofddoek. Die vindt
hem niet lekker zitten en voell zich
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zlmder ook een goede moslim, Boven-
dien wille nietlevecl mmdaclll van de
andere sekse (lachI). Een hoofddoek
betekent namelijk ook. datje openslaat
voor een islamitische huwelijk ...

Amill(l. je =cgl dal je hCIaf e/1 lOt'erx
//loeilijk illjl! leren hebl gehad

"Ik eerste keer was Ilog in .\larokko.
Daar vcrloor ik mijn eeNe kind. een
achtmaands kindje. [k was 70 wr-
dril,tig en zo boos, alles was z\vart.
Toen verscheen er in mijn droom de
vTllegere Sluwi/van ons dorp. Fen
Slwritïs een heilige: iemand die bo-
ven de partijen staat en aan ieder die
het wil raa\1geeft. Elk dorp of stadje
heen zo'n heilige. De Shar{{die in
mijn droom verschL:L:nis al O\'erkden.
\'e1e lllenSL:nbezoeken dagelijks zijn
graftombe. Als jL:lick oen! enje raakt
zijn tomhe aan. kun je soms gL:nelen,
[n mijn droom n:rseheen deze SlllIl"if
voor mij en sprak mij moed in, TIJen ik
\vakker werd. \nlS al het zwarte weg en
kon ik weer doOf, (iod had mij kracht
gegeven.

Fn \I-clkemoeilijkhedell olldt'l"l"OlIdje
in ;\'eder/lInd?

cuhol en was hij nooit agressief gcwor-
uen. Fcn gocde moslim \'crzorgt zijn
HOUW cn kinderen goed. Nu moest ik
al!\:s doen: werken \'oor het geld en de
kinderen opvoeden. Toen ik nog geen
Nederlanus kon. heb ik mijn kinderen
/elf Ilaar school g~braeht. ging alken
naar ouderavonden. heb Salima n<lar
een andere school ged<l,ll1tOl'll ue ker-
kradll niet zag wat cr in het kind Z<lt.
Mijn oudste vier kinderen. twee meis-
jes en Iwel' jongens. 7itten alkmaal
op de universiteit. \lijn jongste zoon
is mijn zorg. Hij houdt meer van zijn
\Tienden dan van ZIjn moeder. llij zit
op het mbo. maar wil niet leren. Laatst
moest hij \'an school aL Ik hen l'r naar
toe gegaan en heb gezeg\l: '\loet hij
dan op straat bdandell?~' Nu mag hij
voorlopig blijven."

'IK BEN VERGROEID MET
DE WilGEN, DE WOESTE

WESTENWIND EN DE FIETS'
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L!.NTERVIEW--,

;\fi!ijeje Illall hier ook '!{t'n lol' niel
hij:>

"Ik mis een goéde man. tv1aarals ik het
moeilijk he-b,bid ik tot (Jou, Dan krijg
ik kracht."
Salirna: "Ik ben hlij dat mijn vader weg
is. Hij was ons alleen tot last. 1\'u heb
ik de kans gekregen de kral'ht van mijn
moeder te ,.ien. Zij is mijn grote voor-
beeld. Duor haar ben ik feministisch
geworden."

De islwlI kf!11fallcr/ei ge- e/1 l'erbode/l,
l'eeln:gels. Sr(Jatdaf jullie rrijhdd en
/en'lIsgf!!lIk niel in de lI'<!g:'

Salima: "I lel gaat niet primair om de
regels, Denk aan Jezus. die viel ook
de schritlgeleerden aan vanwege hun
wetticisme, Religie heeft in mijn beeld
als doel dat Je mag worden zoals je
bedoeld bcnt: uat je volledig jezelf
\HlTdt. Jè bent een bloem in een knop.
alles zit cr al in. er zijn alleen de juiste
v'oOlwaarden nodig om hem tot bloei te
I~llenkomen."

Car/a Rus is psychiater ('11 jJ/lhlicisl

"Ik had een moeilijke man die agres-
sief kon worden wanneer hij gedronken
had. Hij gaf meer om zijn \Tienden
dan om zijn gezin. Ik hen nog met hem
getTlluwd. maar hij is gelukkig al drie
jaar niet meer thuis geweest. I lij leen
bij zijn veel jongere tweL:devrouw 111

Duitsland."

!Ieeli hijje 11'1'1 CCIIS KeslagclI?

"Hij probeerde het wel. .\Iaar ik \\as
te sterk voor hem. \Vanneer hij de kin-
deren wilde slaan, ging ik er altijd tus-
senin slaan:'

.lfishalldcling koml hij moslim<l.\ re-
lalif!f\>eell'o()/: HIJe komt dil I'{,fgel/.\'
jullie?

Salima: ..Ni~t uoor de islam, Het komt
door een patriarch<l!\: cultuur."
Amina fd: .'Als mijn man een goede
moslim was geweest. dronk hij geen ;11-

UDe hoofddoek is 'in' onder •••.eel moslima's. Je kunt deze dan ook in de pra<htigste kleuren krijgen."
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Veters stri kken

Bij de kunst van veters strikken is het als bij de kunst van

het geluk: de kunst kunnen beoefenen is afhankelijk van

basisvoorwaarden. Voor Louise Groenman zijn dat in ieder

geval recht, ruimte en respect. Niet toevallig ook de meest

genoemde opvoedingsvoorwaarden voor kinderen.
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Onlangs at ik bij mijn oudsIc lOon. die
vi~r kinderen hed't. De jongste van
vijl: \ ro~g of ze ~\~n van tafel mocht,
want, zei ze: "Ik kan c~n kunst. di~ ik
\Wlr zal docn." Slippertjes uit, andere
schoenen gepakt. en met grote con-
centratlc lukte hel haar haar wll.'rs te
strikken. waarna ze straknd rondkeek.
llaar moeder gaf ha,lr I.'enhand en fe-
licit~~rde haar mel het diploma '\eters
strikken' en ook de rest van hel g~/in
was blij ,'oor haar, hoewel haar i..:ts
ouder..: broertje niet kon nalatl.'n op te
Illerken. dat dit 'echt een makkie' was.
Ik keek het aan ~n b~dacht me dal de
sfi:er waarin dit \oorval zich afsp~clde
Cl.'naantal voorwaard~n bö'at di~ van
beLlllg zijn voor de kunst \-an het geluk.
t'atuurlijk is het tïjn om geLond te Lijn
en li~fh~bb~nd~ ouders te hebben mt:l
elk een leuke baan. Ook is hel prettig
dat broertjes en Lusjes je lIid in de weg
zittell, dat cr etell op tarel staal en uiter-
aard dat er schoenen Lijn om de veters
van Ic strikken. Voor mij waren echter
de onbevangenhl.'id van mijn kleindoch-
ter en de erkenning door ue ander~n.
die haar op dat moment dl.' ruimt~
gav~n Lichzelft~ zijn. d~ belangrijkste
elementen van dat moment van geluk.

'ALS IETS LUKT WAT JE
EERST NIET KON, BAART

DAT GELUK'

OEFENING EN GEDULD
Je veters ler~n strikken vraagt oefe-
n1l1g.concentratie en geduld. Hetzelfde
geldt voor de kunst van hel koken ofde
kunst van het schak~n. Odening baart
kunst en als iets je (ge}lukt wat je voor-
dien ni~t kon. haart dat soms geluk,
Illaar odi:nen in geluk heeft ge~n zin
alsje niet weel wutje gelukkig maakt.

Dan zijn er geen algemeen geldende
spelregels. al doet hel aanbod van boe-
ken dat ons behulpzaam wil zijn up de
weg naar geluk en de vele workshops
gericht op spirituele groei ons anders
geloven.

'OOK GELUK ZIT VAAK IN

EEN KLEIN HOEKJE'

Het is misschien al heel wat als wc voor
onszel f de voorwaarden kunnen benoe-
men waaraan voldaan moet zijn. om de
kans op geluk te vergroten. In een con-
sumpliefingestelde maatschappij als
{Icon IC wordt ons \'aak aangepraat dal
geluk echt ligt in een grotere auto. een
mooiere keuken of een nog avontuurlij-
ker vakantie.
Vaak kunnen mensen heel goed benoe-
men wal er aan hun geluk ontbreekt,
wat hen ongelukkig maakt. terv.'ijl het
geluk zelfniet omschreven kan worden,
evenll!gezien van betrekkelijke slan-
daardmomenten die in je heri nnering
door geluk gekl~urd werden: slagen
voor je eindexamen, je trouwdag. ge-
boorte van kinderen. een mooie zons-
ondergang enz.

ONBEVANGEN EN ONBEZWAARD
Geluk is niet de afwezigheid \'an onge-
luk. Ik ken mensen die. hoewel getrof-
l'en door een erkende vorm van ongeluk
als ziekte, dood of verlies. toch iets
uitstralen dat geluk te noemen valt. ook
zonder dal L~in iets geloven, dat met
een hoofdletter begint. Van hen heb
ik geleerd dal hel aan je zelf is om Ic
bepakn hoe je met een gegeven situatie
om gaal.
Voor mij ligt, in deze fase van mijn
kvel1. geluk dichtbij vreugde en tevre-
denheid. Vreugde over iets kleins dat
cr LOmaar is. Een vogeltje in de tuin,
or een dllpper plantje dat weer uitloopt.
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r-.luziek waardoor ik me laat raken. een
kindertekening of een Italiaans fresco.
Ervaren vriendschap die geluk verdub-
belt of smart halveert. Tevredenheid als
lets moeilijks toch lukt. Dal alles in het
bescfvan een goede gezondheid. leuke
lamilie en vrienden. bevredigende
bezigheden en materiele welvaart. De
kunst van het gduk zit dan voor mij
in het onbevangen. onhezwallrd door
levenslang opgebouwde ballasl. beleven
van dat wat er is. Makkelijker gezegd
dan ervaren. want ook geluk zit vaak in
een verdomd klein hoekje.

Gelukkig zijn is een indIviduele ge-
llloedstoestand maar elk individu leeft
in een sociale context. op micTO-en
macroniveau. Voor mij zijn dan Recht,
Ruimte en Respect de belangrijkste
voorwaarden. die het elk individu ge-
makkelijker kunnen maken de kunst
,'an het geluk Ic beodenen. Reeht in de
zin van de Universele Rechten van de
Mens. Ruimte ornje naar je eigen aard
Ie kunnen ontplooien en Respecl dat
je hoort Ic hebben \'Oor en te krijgen

'GELUK LIGT DICHTBIJ
VREUGDE EN

TEVREDENHEID'

van anderen. liet zijn niet toevallig ook
de recentelijk meest genoemde opvoe-
dingsvoorwaarden voor kindercn. Zo is
het bij de kunst van het velers strikken
maar ook bij de kunst van het geluk.
Zoals het cr nu uit/Îet komt het met
mijn kleindochter het wel gocd, maar
met de rest van de mensheid ...?

LOl/i.I'eGroenmalI is amhal'Sadeur \'(111
hel lIumanistisch Verholld, I"oorziller
\"(111hel AidV;JI1d~en I'on her expertise-
centrum LeefTijd. Zij Zal I'ml /98J-JfJ95
rooI' IJ"" in de 7~reede Kamer en '11"(/.1'
nJim 10jaar I'oorzifler \'(l!1 J/ivos,
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As we live a life of ease

Everyane of us has all we need

(The Beatles)

DE GELUKSZALIGE
VERVELING TEKST MEtKE OOSTERWlJK

'Er moeten middckn verzonnen wor-
den, maatregelen genomen.' Dele
gedachte dartelt over het gezicht van
Oblomow, de literaire figuur uit het
gelijknamige werk van de Rus Gontsu-
row. Oblomow; de personificatie van
het onvcnnogcn tot iets te komen, van
de luiheid. van de nutteloosheid.
Als een vogeltje wipt de gedachte zijn
ogen binnen. let zich even op zijn half
geopende lippen. verschuilt zich in de
rimpels van zijn voorhoofd, om dan
plotseling v,'cer spoorloos te verdwij-
nen. Er gebeurt helemaal niets. Hij
sln.:crt hij niets na. behalve onverander-
lijk in bed te blijven liggen. want daar is
hij het gelukkigst.
Iloc anders dan de moderne mens? Op-
gezweept door de kapital istische 'vrije'
markt. De agenda volgepropt in een
onrustig najag~n, van wat? H~t geluk?
Ond~rwijl onmachtig om weerstand te

bieden aan een ovenlaad van ver.;trooi-
ingen. Een vakantie in Kabui, of de
Canarische eilanden. Pretparken. En het
populaire tijdverdrijf Shop Unti! Vlm
Drop. Verontrustend, vinden vecllilo-
sofen. Want zo blijft er geen tijd over
om je net als Oblomow nog eens lekker
te kunnen vervelen. te flierefluiten en te
lantefanleren. Terwijl nota bene dit niets
doen HlOr het geluk een noodzakelijke
vOOl'\',aarde is.
Maar niets doen is tegenwoordig niet
niets. Het is eerder een hele kunst. 'Wat
wc niet mogen vergeten in deze dagen
van de zegetocht van het kapitalisme'
schrijft bijvoorbeeld de filosofe en
schrijfster Joke 1. Hermsen in haar es-
say Weal/live in a yellow suhmarine
(zie: www.jokehennsen.nl). 'is dat deze
[de kapitalistisch markt] van de mens
een manipuleerbare verlangensma-
chine wil maken, die zich e~n draai in

de rondt~ werkt om maar afte kunnen
nemen wat de producenten produceren.'
De absurde managers salariëring; soil.
De winst van de westerse wereld over
de rug van de derde \\/ereld; soit.
De economie is een doel op zich gewor-
den; het geld een tirannieke talisman,
die de llgenda's met steeds hogere tar-
gets bestiert. Alsof The Beatles nooit
gezongen hebben:

As we live a !ife of ease
Everyone ofus ha~ al/we need
Sky of b!ue and sea of green
In our yellow suhmarine

Nlltuurlijk bestaat de belofte van het
pensioen; dán pas begint het door The
Bealles bezongen !ife of cw'e; het échte
leven. Maar wie alleen werkt, om straks
te kunnen leven, loopt wel het risico dllt
hij of zij straks onder de groene zoden
ligt.
De ~conomische ratrace bepllal\ niet lil.

http://www.jokehennsen.nl.


leen onl'e agenda's, maar ook de manier
waarop \\ ij de lijd ervaren. En /.oals dat
met geld gaat: het is \eel sneller uit-
gl:'gl:'\en dan verdiend: gekl is cr nooit
genoeg. \Vie gelootl dat tijd geld is, kan
(lok nooit genoeg tijd hebben. Zodat
er gel:'n ruimte overblijf! voor rdketie
omtrent die I'akl:'n in hellevcn die cr
werkelijk lOe doen. Bijvoorbeeld over
de Haag 'wat maakt gdukkig'!' Be-
staat het geluk echt uit de niellwstef/al
screclI tv'! or in dl:'kick van de nieuwste
kerm isanrael ie'.'
De Duitse dl:'nkl:'rManin Heidegger
(I XR9-1976) schreef in de jaren twintig
van de vorige eeuw al over de verve-
ling. El:'nonderwerp dat - gezil:'n dl:'
rl'eente stroom \'an publicaties - on{kr
filosofen onwnninderd populair is.
Omdat we ml:'l dil:' volgl:'propte agenda's
geen tijd meer hebben om ons nog tI:'
\'crvelen, Omdat Wl:'überhaupt geen tijd
meer lijken te hl:'bbl:'n.
Maar wat is de tijd? Een bl:'kende quole
uit de Ikli;t1eni.l',H'1I van Augllslinlls
(354 - 430) luidt: 'Want \\al IS dus de
tijd'.' \Vannel:'r maar niemand het me
Haagt. weel ik het: wil ik hel echter
uitleggen aan iemand dil:' het me vraagt.
dan weet ik het niet'. Het I:'eonomische
ant\Hlord 'tijd is geld' is t~ gemakkelijk.
\'a een hoop kruisjes tI:'hebben gesla-
gen - Augustinus was tenslotte el:'n bis-
schop - stdt hij dat de tijd niets anders
is dan I:'l:'nuitgl:'strekthl:'id: 'lId zou me
yerba/.en als het geen llitgestrl:'ktheid

\\'as van de geest, en van hem allel:'n."
De tijd is volgens Augustinus dl:'mense-
lijke geest, die zich tussen hel verll:'den
en de toekomst uitstrekt, tl:'mijl hij hd
heden gade slaat. :-":iethet geld, maar
wij I'.ijnde tijd.
De tijd die we 7elrl'ijn. kan echter nil:'t
van een horloge wonkn afgelezen, want
dt:zl:'tijd is de manier waarop we on/e
ag'-'nda's ervaren en beleven. Soms
krlllpt hij. Soms vliegt hij. I:n soms
- op vun die hek bij70ndcre momen-
ten - houdt hij I:'vcntjes op tI:'beslaan.
Ilennsen; '\'I:'r1icl(lheid is lO'n tijdsre-
heI, omdat het de greep van de alsmaar
v(lorthollende lijd doet vcrslappen. In-
eens wordt cr niet meer op horloges en
in de agenda's gekeken. Illaar wordt cr
dagenlang in bed gelegen."

'PAS VANUIT DE VERVELING
KAN HET ANTWOORD

KOMEN OP

WAT GELUKKIG MAAKT'

Verlidüheid als de vrolijke kant van de
tijd die wij zelf zijn; wij bt:palen de tijd.
en cr bestaat gl:'cn externe l~\elor (het
gl:'ld) dil:' óns hl:'paah. Ilel zelf bepakn
van de tijd bl:'hoort dus lOtdl:'mogelijk-
heden van hl:'[bestaan. Helaas hestaat
de \'erlierdheid bij vlagen; niemand is
altijd verliefd. Zodat cr nog I:'l:'nhele-

bod tijd overhlijll. [n dat kan wel eens
verdomd vervelend zijn; de leegtl:', de
stiltl:', het afgrondelijkc niets, \Vat moet
JI:'er mee?
Dil:'vraag laai zich gemakkelijk bestrij-
den door toe te geven aan de overdaad
aan verstrooiingen, waarmee we zclfs
OllZI:'vakantil:' vol kunnen plannen, Bun-
geejumping. Een bezoekjl:' aan het grar
\'an Jean-Paul SartrI:' op hel Cimclii're
Jlol/fflUl"lw.nc in Parijs, of aan een van
de cafés die hij bl:'LOeht;Cajê dl! Flor\'
(Boull:'vard Saillt-Gl:'rmain 172), Les
IJcur .\I(/go[,\ (PI'lee Saint-Germain-
des-Pr~s 6),
T\laar zoals dl:' Dllitsl:' filosollfWilheim
Sehmid in zijn /lamlhoek mor dl.' Le-
l'emkulIJ/ schrijn; 'Er staan in feite
tWl:'eopties open V(lorde omgang met
ven'ding: omkelllling en bestrijding. of
bel"estigillg en aanvaarding.' Verstrooi-
ing is bestrijding, en bdemmert de
ruimte om na te denken over de vraag
naar hl:'t werkehjkl:' geluk. 1\1aaktde
economische ra/race gelukkig? Zitten
we als rallen lil de val? Ofkunnen wc er
on7e I:'igl:'ndraai :'Jangl:'ven?
Ironisch gl:'nol:'gzullen \VI:'ons ecrst
\'eTSi.:hrikkdijk moeten \en'clen, voor-
dat ook op ons gezicht - nel als bij
Oblomov - el:'n glans van kalmte, van
hartverwarmende lorgeloosheid kan
verschijnen. Want pas vanuit dc verve-
ling kan het antwoord op de Haag wal
werkdijk gelukkig maakt, \vorden ge-
fonTIu1cerd.



IS ER IETS AAN DE HAND?

Rein Zunderdorp stelt in het interview
met hem in de lIumanist 6/2006 naar
aanleiding van de islamitische docente
die mannen geen hand meer wil schud-
den, dat leerlingen aldus gedrag wordt
aangeleerd dat hen hindert zich later in
de samenleving Ie handhaven. Dat ge-
looft loch niemand! Heen onze voorzitter
zich ",,'Cieens afgevraagd wat de (religi-
euze) achtergrond en beweegreden zijn
van dele moslirna voor deze 'weigering',
resp. voor dit gebruik in haar kringen?
De enkele notie van de buitenstaander
dat religie wel de bron zal zijn van het
omstreden gedrag is niet steekhoudend.
Het zou tOl;h op zijn minst van tolerantie
getuigen van de schoolleiding om haar tc
vragen aan de leerlingen en het doccn-
tcncorps uit tc leggen waar dit voor ons
vreemde tegendraadse gedrag vandaan
komt. Misschien kan zij dan wat meer
respect tegemoet zien.
Dat zou ook voorkomen dat je de ge-
meenschap waar deze moslima vandaan
komt tegen je in 't harnasjaagl. Als je
repressieve maatregelen overweegt, zoals
de schoolleiding voorstaat. om haar voor
te dragen voor ontslag, kun je confor-
mering van haar kant wel vergcten. Het
verdient toch de voorkeur om te proberen
op een tactische manier deze docente aan
je kant te krijgen.
Ik heb nergens gelezen dat cr icts mis is
met haar bekwaamheid om les te geven.
En dat is toch waar zij primair voor in-
gehuurd is. Dit voornemen gaat verdacht
\/Cel lijken op wat destijds in Duitsland
speelde: Ben!f~verbot,opgelegd door de
overheid, op grond van een dissidente
houding, ideologie, politieke stelling-
name. Ik vind dat je op grond van het hier
besproken gedrag de betrokkene niet (ook
niet indirect) mag bedreigen met ontslag.
liet niet respecteren van de uitspraak van
de Commissie voor Gelijke Behande-
ling is schadelijk voor het imago en de
positie van mensen die zich als humanist
afficheren. Daar reken ik onze voorzitter
Rein Zunderdorp ook onder.

Vee"dam, Gerril Akkerman
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CELEBRITY DIPLOMACY

liet verschijnsel bestaat natuurlijk al sinds de ene mens zich
van de andere ging onderscheiden. maar door de invoering
van de media en die van de televisie in het bijzonder. is het
allemaal in een stroomversnelling gekomen. Ik doelllatuur-
lijk op het fenomeen van de beroemdheid.

Zonder beroemdheden is de wereld ondenkbaar geworden.
Je hebt ze in alle soorten en maten, op internationaal en op
lokaal niveau. Hun beeltenissen hangen niet alleen in New
Vork, Rio of Nairobi. maar ook in Purmerend. Waskemeer
ofNigtevegl. In Nederland is het volgens mij pas echt be.
gonnen met de soapserie Dal/as. Daar kwam een schurk in
voor, die door zijn omgeving JR - spreek uit Jay Ar - werd
genoemd. Vanaf dat moment was het hek van de dam. De
minister-president ging zich MP noemen, en als er HM in de
krant stond dacht de ene helft aan de Koningin Beatrix en de
andere helft aan Harry Mulisch.

'OVERAL IN DE WERELD WAAR

ARMOEDE EN ONRECHT BESTAAN,

DUIKEN ZE OP. SOMS VLIEGEN ZE ER HEEN

IN HUN EIGEN JET'

Er kwam in Nederland zelfs een afkorting voor die hele
categorie van beroemdheden. Een beroemdheid werd een
BN'er - een Bekende Nederlander. Het mooie van de BN'er
is dat iedereen er zijn eigen gevoelens in kan projecteren.
Een BN'cr dwingt bewondering af. maar ook gevoelens van
jaloezie en ergernis. Er is vrijwel geen issue meer dat niet
op radio en tv door een batterij van BN'ers wordt bespro-
ken. Dat al die BN'ers de ballen verstand hebben van dat



onderwerp maakt helemaal niels uit. D..:B:,\'..:rkomt in ..:en
talkshow, kwekt de kijkers de or..:n \"1111 hun hoofd, waarna
iedereen tevreden slapen gaal.

LrUltststond in een wetenschappelijk tijdschrift dat artikelen
in wetenschappelijke tijdschriften doorgaans worden gelezen
door niet meer dan vijf mensen ter wereld, IJl.' namen \"an die
vijf mensen zijn alleen hck..:nd hij em klein groepje specia-
listen. lTlaardit g..:hed terzijd..:.

Het inzeHen van de sN'er vuor allerlei doeleintkn is cm
logische stap, die niet altijd gelukkig al1oopt. Zo h..:rinner
ik mij Nico Haak. leadzanger van de Panid::aaiers, die de
bioregulator a~mprees, Dat is een armband die een helend
eftèct IOU hebhen op de gezondheid. Kort nadat Nico zich in
de media had gepresenteerd mei Zijn regulator vid hij dnod
neer. :\faar vaker g.aat het goed. Ton van Duinhoven m<lakte
destijds met \/eel succes reclame voor de snoepjes vun ]amin
en het KPN-telcli.lOnboek heeft dankzij het lucide optreden
van Arnon Grunberg een enorme push-lip gekregen.

Na hel inzetten van de BN'er \oor reelame, kwamen de po-
litieke doelen en de goede doelen. Man:o Borsato reist de
wereld rond voor IYilrchi/d en Gordon zingt zijn aria's op
de ledell\"ergadering van de VVD. Soms gebeuren ook hier
ongeluk ken. IJl.' ti Imer en halvc B:-,:'er Eddie Terstall hracht
zichzelfen de hele PvdA-apparatsjik in diskrediel door erop
aan te dringen dat een afvallige moslim 'zijn toon zou mati-
gen. Wil je onvriendelijk zijn dan zou je Terstall het symbool
kunnen no..:men van de artistieke warhootJcn. die d..:nken
hun partijtje mee te kunnen blazen op het politieke toneel.

Inmiddels zijn wij internationa<ll <11 in het volgende st<ldium
beland: de Celebrilr Diplofl/i1cy. Overal in de wereld waar
armoede en onrecht bestaan, duiken ze op. Soms vliegen
ze er heen in hun eigen jet. Van Jcnnitèr Lopez tot Claudia
Sehiflèr. van Brad Pilt tot :\Iall Damon, allemaal zijn ze wel
eens gesignaleerd tussen de hongerige kintIertjes van Afrika.
Een mooi taak worut daar verricht, en altijd is cr een cam..:ra

MAX PAM

in de buurt om al die goedheid vast te leggen. En waarom
\101-: niet'? Wat m<lakt het uit - een beetje, een beetje hypo-
crisie, een heetje ijdelheid - als daar de hulp aan miljoenen
behoeftigen tegenovcr st;Jat? Het schijnt dat Bono en Bob
Gddot'onlangs bij de G8 een schuldellvcrliehting voor ue
arme landen van 50 miljaru dollar hebben losgekregen. Al-
thans, de belofte daartoe.

'EEN BN'ER DWINGT BEWONDERING AF,

MAAR OOK

GEVOELENS VAN JALOEZIE EN ERGERNIS'

Volgens Ikmi Ilcund..:rs, die profi:ssor is in iets met de
media en die als lOuanig zelf ook als een halve sN'er te
beschouwen is, zullen wij moeten wennen aan de rol die de
beroemdheden zich hebben toegeëigend. In NRe/Hande/.\"-
Mad stelde Beunders vast dat er gewoon niets anders op zit.
Ik had cr nooit van gehoord. maar al enige tijd worden wij
namelijk geteisterd door het 'fundamentele probleem van
de cOlllpassiulljilliqlle'. r-.1cdelijdenvermoeidheid. Een mooi
\\oord voor scrabhle, maar hoe die te doorbreken als harde
tv-beelden en schrijnende documentaires alleen maar hL:!
lapgedrag. van de kijkers in de hand werken'.' Beunders zet in
op Cc/ehril.\' Dip/omu(I',

Omdat ik graag opkom v"ooreen betere werdd, werd ik in-
eens overvallen door de prangende vraag: 'Ben ik eigenl ijk
wel beroemd genoeg?'. Ikt vreselijk..: schuldg..:voel maakte
zieh van mij meester dat ik te weinig op ue televisie ben,
dat ik mij te weinig naar \"oren dring, dat ik te weinig aan
de weg timmer. Ik moel gewoon veel en ved ijdeler worden.
Daarom wil ik een grote toto van mijzelf bij dal.' column. In
het belang van de onderdrukten en voor een betere wereld!
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WETENSCHAPPERS WAARSCHUWEN VOOR NIEUWE VIRUSSEN

lEen zee van

Onlangs verscheen het boek 'Biological globalisation', een onderzoek naar de soms desastreuze

consequenties voor de natuur en toenemende grote gevaren voor de mens van de wereldwijde

verspreiding van planten, dieren en ziektekiemen als gevolg van de globalisering. Vanwege de

internationale aspecten is het boek verschenen in het Engels. Het is geschreven door drie Neder-

landse wetenschappers, twee biologen en de arts/epidemioloog Pieter Bol, hoofddocent aan de

Technische Universiteit Delft en part-time wetenschapsjournalist. Stan van Houcke sprak met hem.

"Biologische globalisering is een pro-
blematiek die iedereen mmgaat. Maar
ik moel eerlijk bekennen dal ook ik,
voordat \\iC aan dit bock begonnen,
alleen maar anekdotisch van het on.
derwerp wist. Zo had ik in 2001 met
een collega een rapport gcsdlTc'icn
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voor minister Pronk van Milieu over de
'dccompartimcntcrÎng van de wereld',
over het proces waarbij dc bonte scha-
kering van honderdduizenden kleine
maatscharrijtjes geleidelijk aan grotere
verbanden werden. Dus dal behandelde
in feite hetlelf/:!e onderwerp. namelijk

het verdwijnen van grenzen. Maar een
echt nvcr.t.icht had ik niet. Toch is hier
sprake van een groot probleem dat in de
komende eeuw geweldig in omvang en
ernst gaal toenemen. Nu zijn er op dit
gebied genoeg onJerLOckcn, maar die
bestrijken hoofdzakcIjk slechts declge-
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onwetendheid'
bieden. Zo hebben biologen al vanaf de
jaren vijftig gepublieeerd over bijvoor-
beeld de verspreiding van vogds of
bep~mldegewassen. eell histori(,:us als
Alfred Crosby heen mer de CO/lll11hia/1

Excha/1ge g(,'schreven. over de kolos-
sale biologische globalisering van na
1492. en de medici hebben natuurlijk al
anderhalve eeu\\- epidemiologie bedre-
ven. zich bezig gehouden met de naag
hoe met Ilame infectieziekten over de
gehele wereld verspreid zijn geraakt.
Maar het waren allemaal gescheiden
velden en die hebben we in dit bock
verenigd. De biologen Wouter van
der \Veijden en Rob Leewis hebben
voornamelijk planten en dieren be-
licht. en ik als ansiepitlemioloog heb
de inlixtleziekten. de ziektekiemen
beschreven en ook de historische ach-
tergronden. Het bijeenbrengen van dit
aHes in een boek is uniek.

VERSNELDE GLOBALISERING

De term globalisering is ontleend
aan de economie. de wrspreiding van
grondstollcn en producten over de
wereld. Je moetje realiseren dat lang
voordat de mens op aarde vcrseh..:en
zich al het proces voltrok van globalise-
ring van biologisch materiaal. Planten
en zaden kwamen met zel'stromen of de
wind elders terecht. Het is cen heel oud
verschijnsel. maar de llIens heeft die
ontwikkeling binnen een rdaticfzeer
korte tijd gigantisch versneld. Onze
paardenbloem bijvoorbeeld kwam al
tiO miljoen jaar geleden in de Himalaya
voor. en hedt er miljoenen jaren over
gedaan om zieh bier in West-Europa
te vestigen_ Door die geleidelijke ver-
spreiding heen de plant zich telkens
kunnen aanpassen aan de veranderde
omstandigheden. Doordat 110raen
fauna zich geleidelijk aan konden in-

vechten in een nieuw mihell ontstonden
cr op natuurlijke manier nieuwe even-
wichten. Maar vooml na 1492 blijkt
hoe de mens in staat is om pla111en.
dieren, ziektekiemen ineens ergens te
parachll1eren. de omvang daarvan is
werkelijk onthutsend. Voorheen was het
zo dat slechts enkele exemplarcn van
een soort ergens aankwamen en dan
ontzettend vaak weer ten onder gingen
omdat ze in de nieuwe omgeving niet
aansloegen. In de loop der tijden zijn
er naar alle waarschijnlijkheid ontel-
bare invasies geweest die telkens \\eer

'HIER IS SPRAKE VAN EEN

GROOT PROBLEEM DAT

GEWELDIG IN OMVANG
EN ERNST GAAT TOENEMEN'

gefrustreerd raakten_ tl.1aarals de ll1ens
ineens ergens een behoorlijk grote
ll1:lssa neer plempt. is de kans dat de
nieuwe soort aanslaat natuurlijk veel
groter. Tegelijkertijd vergroot dil de
kans dat de locale natuur volledig ont-
\\richt raakt en daar zijn genoeg \'oor-
heelden van. zoals de konijnenplaag in
Australië. Ook klimaatveranderingen
spelen een bijzonder grote rol. Mijn
medeauteur. de hioloog Wouter van der
\Veijden is een grote deskundige op dat
gcbied. Zijn stelling is d:lt heel veel
wranderingen klimaat gedrevcn zijn cn
dat de mens zich daar niet tegen moet
verzetten. aangezien het gevolg zal zijn
dat er een steeds kunstmatiger milieu
ontstaat. Het vroegere evenwicht kan
men nooit handhaven omdat de druk
blijft toenemen en de mens zodoende

een anachronistisch •••ellc1a\'e schept.
een onnatuurlijke kweekkas!. OI1\'er-
mijdelijk wrliest de mens die strijd op
een bepaald moment.

ALS DE VLIEGENDE TERING

Door de tijd heen zijn er triljarden
introducties geweest. die bijna geen
van alle kansrijk zijn geweest. Een
voorbeeld dat na verloop van tijd wel
succesvol was. is het virus dat dc gele
koorts \'eroorzaakt. Dat had zich al met-
een kunnen verspreidcn toen de slaven-
handel 70 rond 1530. 1540 begon. De
Indianen waren grotendeels uitgeroeid
en de blanke plantage-eigenaren hadden
wrvangende arbeidskrachten nodig.
Om nu gele koorts te verspreiden zijn
eitjes, larlJes of muggen nodig die het
virus met zich meedr:lgen. Toch duurde
het tot 1(H7 voordat d•••:-Jederlanders
via slaven de gele koorts op Barbados
introduceerden. waarna het zich als de
vliegende tering over hecl Amerika ver-
spreidde. liet heeft maar liefst ecn eeuw
geduurd. omdat die mug zieh moest
in\'Cchten in de nieuwe locale syste-
men. De binnendringer moet zich een
niche veroveren. zodra zij daarin slaagt.
kunnen de gevolgen desastrcus zijn.
We gaan in Europa steeds meer nieull'£'
ziektekiemen krijgen. meestal door een
plotselinge introductie. De mug die
knokkelkoorts veroorzaakt. ccn gruwe-
lijke ziekte. heell zich inmiddels vanuit
Afrika naM Zuid Europa uitgebreid.
Het zou kunnen dal hct al potentieel in
Nederland aanwezig is. In de Verenigde
Staten is het West-Nili: l"irU.l" opgedo-
ken. liet werd plotseling in New Yorli:se
muggen aangetrotlcn. De autoriteiten
hebben de hele stad laten bespuiten
met een insecticide. Vergeefs. want het
virus heeft zieh razendsnel \\-eten te
verspreiden langs de hele Oostkust en
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'DE MENS HEEFT DE GLOBALISERING IN EEN ZEER KORTE
TIJD GIGANTISCH VERSNELD

dringt nu het binnenland in. En door de
enorme verspreiding kan het niet uit-
geroeid worden. Al meer dan 150.000
Amerikanen zijn er ziek van gl.:worden.
cr bestaat geen geneesmilldel of vaccin
tegcn, het kan dodelijk zijn. liet virus
is uit Noord-Afrika alkomstig en is via
vliegtuigen. of met trekvogels ofmd
vogels in vliegtuigen de VS binnengl.:-
drongen. Door het modeme vervoer is
het \.oor de hand liggend dat hl.:tzich
ook naar Europa zal uitbreidl.:n en zeker
naar el.:nwaterrijk en steeds warml.:r
wordend land als Nederland. Bio-in-
vasies stoppl.:n niet bij geogralisehe
grenzen en ook niet meer VOOf natuur-
lijke grenzen. In Nederland kennen wc
de plaag van de driehoeksmossel en de
Japanse oester die de Nederlandse IllOS-

sel in vooral de Oosterseheldl.: ernstig
bedreigt. liet zijn inmiddels pakketten
geworden die de hele kust bedekken.
Daar kun je niets tegen doen. dat is
nu eenmaal het logische gevolg van
menselijk ingrijpen en dus van het feit
dat men de mens heen verheven tot het

Receptenboek, gedrukt in Antwerpen (1554) met
0.<1.curieuze beschrijvingen v<lnmiddelen tegen
de builenpest.
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hoogste van de schl.:pping. [k heb nog
een oude humanistische prent waarop
de mens staat afgebeeld onder de titel
Terminus, het hoogste. r-.laar ik lees er
een andere betekenis in: het definitieve
eindpunt. Na ons de zondvloed. Hoe
dan ook, wat we weten is dat soonen
vaak een groot probleem hebben bij het
zich ergens delinitiefvestigen. Welen
ze zich onmiddellijk aan te passen dan
lukt dat en is het doorgllans onmogelijk

ze weer te verdrijven. Dat geldt ook
voor ziektekiemen.

OPTIMISTISCHE FARMACEUTEN
[n feite nemen we enonne risico 's,
want wc kunnen de precieze uitkomst
niet voorspellen. De mens introduceen
vernieuwingen en veranderingen op
een tijdas van vijftig tot honderd jaar.
terwijl het laboratorium van de na-
tuur alleen al wat het leven betreft dric
miljard jaar bezig is. Dit betoog ik in
discussies met mensen uit de farmaceu-
tische industrie. Die zijn dikwijls bij-
zonder optimistisch, Ze gaan ervan uit
dat na een geneesmiddel vijf jaar lang
bij een aantal proefpersonen te hebben
uitgetest het resultaat onomstotelijk
bekend is. De natuur daarentegen töt
op grote aantallen miljoenen jaren lang
en dallr klln de farmaceutische industrie
niet tegenop. Die weet niets zeker van
de ellecten op lange termijn. En ook
de oplossingen die we bedenken zijn
kone tennijn oplossingen. De mens
kan eenvoudigweg de e:'iacte gcvolgen
van de biologische globalisering niet
overLien. We modderen maar wat aan,
ondanks de wetenschap. Er is namelijk
een onoverl.ienbare zee van onwe-
tendheid waar wij een buitengewoon
minuscuul stukje kennis op veroverd
hebben. Wat weten wc nou eigenlijk
van alleen al onze planeet? Nog geen
tiende promille van wat cr is. En daar
buiten zijn in ons melkwegstelsel mil-
jarden hL'melliehamen en verder wcg
nog eens miljarden galactische stelsels

met miljarden sterren en planeten. En
als de mens voor god wil spelen temijl
hij maar een tiende promille weet dan is
dal loch gevaarlijk. Wal weten we over
de oceanen? Zodra het meer dan tien
meter diep is, tasten we in wezen lil in
het duister.
Die hybris is ontstaan na de achttiende
eeuw, hel tijdperk van de ratio. van
de Verlichting, w'aarin denksystemen
werden ontwikkeld, en theorieën wer-

den bediscussieerd. Maar dan zien •.••.e
in de negcntiende eeuw de industriële
revolutie uitbreken en du moment dat
het lukt om een karretje op stoom over
rails te laten rijden en een ijzeren schip
te laten varen, zijn er maar weinig
mensen bestand tegen de euforie die dit
oproept. Ondertussen wordt de keer-
zijde te weinig voorLien, men is daar
tc weinig op geprepareerd. Het is alsof
we vergeten dat de natuur amoreel is,
die kijkt niet naar de gevolgen voor de
mens. er bestaat in de natuur niel zoiets
als medelijden of altruïsme, Bovendien
zijn er blinde mechanismen bezig, de
natuur is één grote tombola. één grote
permanente strijd met als inzet de over-
leving van de soon, De Britse etholoog
Richard Dawkins zegt dat daarbij de
uiterlijke verschijningsvormen. zoals
bijvoorbeeld wij hier zitten met een
menselijk lichaam, bijzaak is, Het gaat
de natuur om het overdragen van ge-
netisch materiaal. dat proces ontstond
waarschijnlijk al in het allereerste begin
in de chaos van de oceanen.

DE ZWARTE DOOD
De overleving van de soon zien we ook
bij de verspreiding van ziektekiemen
als die van de pest. Die wordt veroor-
zaakt door een bacterie in vlooien die
op knaagdieren leven. De ziekte is
afkomstig uit r-.longolië waar ze nog
steeds heerst. De bacterie Yersinia pes-
fÎ5 komt via besmet mannottenbloed in
vlooien terecht. In de voormaag van die
vlooien klonteren de bacteriën samen.
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mens doet is precies hetzelfde milieu
crel'ren als in brak water, waardoor het
zich kan \'Crspreiden. Om dal te doen
maakt de to.\il1e van dl"cholerabal'h;rie
het slachtotTer zo lek als et'n mandje.
"I het voeht. zOllten en voedingsstolTcn
stromen het lichaam uit. Het slerfpro-
ces wordt niet allecn vcroorzaakt door
uitdroging maar vooral ook door het
verlies aan elektrolyten. minera1cn als
natrium en kalium enzovoorts. Dat
doet de bacterie puur voor zichzelf om
haar genetisch materiaal mer te kun-
nen dragen. Dat dc gastheer daardoor
doodgaat is onbelangrijk. want on-
denussen heeft die bacterie ontelbaar
\eel andere baeteri~n kunnen cre~rell
en kan van één zio:ke choler:llijder cr

Flyer over het West Nijl-virus, uitgegeven in 2002
door de staat California.

EINDELOOS MUTEREN
Ziektekiemen kunnen uiteindelijk hun
gastheer vernietigen. De ehoicrabacte-
rie bijvonrbee1d gedijt het hest in hrak
water. in LoeI en zout \\ater wect het
wel te overleven, Illaar de b<lclerie pre-
fereert brak water in vooral de estuaria
van grote rÎ\ierell. Welnu, \\at de cho-
lerabacteric in hel dtlrmgestel van de

Op die manier konden in de vijftiende
eeuw {Icontdekkingsreizt'n worden
gc!inaneierd. Vergeet niet dat Colum-
bus pas kon uitvaren toen Lijn ontdek-
kingsrcis solide was gc!imllleierd door
bankiers uit Valladolid. Met andere
\\oorden. door de microscopisch kleine
baeterie Yer.\iniapeslis uit \Iongoli~
vcranderde voor altijd de hele wereld
van de mens.

\ wcger aan landhouw werd gedaan.
Illaar dat na de pestgolfvef\\ilderd is
gcraakt. \\"<lntals vcel mensen inccns
sterven of sleuteltiguren in een kleine
samenleving wegvallen, de P<lstO()[.de
\ roelhrou\\". de smid. dan kunnen de
o\erhhj\.enden niets anders doen {h!n
wegtrekken. In Duitsland lijn cr nog
steeds Wii.\'fungclI, en wij voorspd-
len in het bock dat als aids in Afrika
bhJll oprukkcn dc vcmildcring van
cultuurgrond nok daar zal optreden.
Na de pest stegen in Europa door het
gt'brek aan boerenknechtt'll de lOllen
in de landhlluw. waardoor meer geld
in de handel werd gestoken. Boven-
dien kwam \'Cel kapitaal plotseling III

handen van jongeren. En zij durfden er
meer risico's mee te nemen dan oude-
ren. liet gevolg was dat het beginnende
kapitalisme van vóór 134Hineens een
geweldige oppepper kreeg. 1\a de pest
ontstond door het durfkapitaal het
wcreidsystcclll. de wereldmarkt. de
globalisering zoals wc {Iienu kennen.

'DE MUG DIE KNOKKELKOORTS

VEROORZAAKT HEEFT INMIDDELS

ZUID EUROPA BEREIKT'

waardoor ze geen bloed Illeer bin-
nenkrijgen. Ik vlooien worden sleeds
hongeriger en beginnen als wilden om
Ii<:hheen Ic bijten. Uitellldelijk wordt
ook de mens geïnfecteerd. I"eker als
er et'n grote rallensterik is. Tijdens
de beet bmakt de vlo een deel Vlm dc
bacteriën uit in hel hloed. fkt ge\'olg is
bui1l'npest waarbij de lym!~kJlopcn in
de liczo:n,oksels. en hals opzwellen 1"0-
dat hd grote paarse buikn wordo:n. Op
o:engegcven moment kan ecn zieke zo
besmet raken dat hij/zij !ongontstàing
krijgt. waardoor de ziàtekiemen via
het hoesten Lich nog snel kr versprei-
den. Over de verspreiding ervan naar
Europa in de veo:rticndo:ecu\\' zijn tweo:
theoriecn. De eerste is dat het via de
zijderoutes is gegaan. door hel trans-
port van do:huidcn nm de rellzcnmar-
mol. Op schilderijen van onder andl're
Jcroen Bosch zie je die grotl' wagcn-
wielen \an hoeden. gemaakt van mar-
1110tlenhlllden.liet is bekend dat loen
in 1346 krallen met marmottenhuiden
in Odessa werden opengebro-
ken de mcnsen melt'en zwart
Zilgl.:n\'an de vlooien. Dil.:
dogcn razend van de hllngl.:r
door de pestbactericn die ze
meedroegen op hct dichtst
bijzijnde menscnbloed af. Een
ander vcrhaal is dat tijdens
het L\-longoolsebekg van de
stad Call"a op de Krim in 1346
lijken \an 1\1ongolen die aan
de pest geston'en waren mel katapulten
de stad ingeschoten werden. lIoe dan
ook. uiteindelijk heen de pcst via de
scheepvaart vanuit de Zwarte Zee of
de Levant. eindpunten van zijderou-
tes. Europ<lbereikt. Begin 134Hduikl
de pest voor het eerst (lP in Venetië
t'n ondanks pogingen lol quarantaine
weet de Liekte "kh als een lopend vuur
te vcrspreiden over dc rest \an lta1i~
naar Sieili~ en Florence \\"aar Hoeeae.
cia naderhand o\er de gevolgen en'an
schrijft. De zwarte dood veroarzllakte
de hoogste sterliecijters ooit in Europa.
de schattingen lopen uiteen van 25
tot 60 proccnt. De sociale gevolgen
waren gigantisch. De middeleeuwse
mmltschappij \\"crd vcr"•.ucst. en dat
is precies hetjuistt' woord. Het Duits
kent de teml Wiis!llIlX. een gebied waar
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Computerbewerkte weergave van het Dengue-

virus, veroorzaker van de gruwelijke knokkel-

koorts.

wcltienduizend mensen ziek ",'orden,
dus tel uitje winst. Elke vorm van le-
\'en is permanent op zoek naar de beste
overlevingskansen en die drang heeft
de natuur uiterst complex gemaakt.
Kijk maar naar de pestbacterie in de
vlo die het beestje zo hongerig ImHlkt
dat het zovcel mogelijk bijt opdat het
genetische materiaal optimaal verspreid
word\. Alleen de sterkste, slimste me-
chanismen overleven. Elk organisme
heeft wel honderdduizend trucjes uitge-
probeerd, of een reeks van trucjes die
alle niet zo goed hebben gewerkt als
degene die is ovcrgebleven, en het or-
ganisme in staat stelt te overleven. Wat
in leven blijft is hel resultaat van ein-
deloos veel blinde experimenten. Dat
ontdekte ik ook tijdens mijn promotie-
onder.lOek naar meningitis, hersenvlies-
ontsteking. De bacteriën die meningitis
veroorzaken hebben eindeloos geëx-
perimenteerd om in leven te blijven.
Ze hebben een massaslachting onder-
gmm voordat een enkeling door al die
poortjes heen wist te glippen en in een
besloten compartiment tercehtkwam,
de hersen- en ruggenmergvloeistof,
waar ze voorlopig een soort paradijs
vond. Ander voorbeeld: het aids virus

'EEN ZEE VAN ONWETENDHEID
WAAR WIJ EEN

MINUSCUUL STUKJE KENNIS
OP VEROVERD HEBBEN'
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dat als een gek muteert. In tien jaar tijd
kan wel dertig procent van het genoom
vemndenl zijn. Telkens weet het 't im-
muunsysteem te foppen. Bovendien
heen dit virus nog de merkwaardige
eigenschap dat het elke d<lgweer een
ander deel van het genoom 1\<ln-en uit.
zet, waardoor het zich telkens weer an-
ders presenteert. Dit doet het virus om
te kunnen overleven, het heeft ontdekt
dat van alle duizenden uitgeprobeerde
truejes dit het best werkt en wel omdat
het allereen;t ons immuunsysleem stel-
selmatig ondennijnt wuardoor het \Tij
spel heeli. En dat verzwakte systeem
moet het opnemen tegen een vijand die
elke dag een ander jasje aanhecli. Net
als generaals in een gewapend conllict
bereidt het immuunsysteem zich voor
op de vorige oorlog en heen het sy-
steem een antwoord op de vijand van
gisteren.

ONTWIKKElING VAN RESITENTIE
Een ander geva.1r is de resistentie.
ontwikkeling. We moeten steeds meer
naar combinatietherapie omdat één
geneesmiddel onvoldoende is gewor-
den. Je kunt er donder op zeggen dat
binnen tien jaar twintig procent V<ln
de tuberculose bacteriën resistent is
als men maar één middel gebruikt.
Dat geldt ook voor malaria. Bij alle
geneesmiddelen van kina tot en met de
modernste zie je een steeds hardnek-
kerige resistentie-omwikkeling. Ook
plasmodium. een meercellig organisme

dat malaria veroorzaakt, verandert
steeds, niet zozeer via mutaties. maar
in zijn genetische expressie. De natuur
is zo VÎndingrijk dat \'ie voorlopig geen
vaccin hebben tegen aids, maar ook
niet tegen malaria en dallr zoeken we at
CCIl eeuw naar. Vandaar ook dat we in
Biolagkul glohalisation de keer.lijde
laten zien van de introductie van soor-
ten. Of hel nu bewust dun wel onbewust
gebeurt. expres ofper ongeluk, altijd is
er een ollvem'achte impact mogelijk,
loals de massale sterfte door de pest
in EurOPll en de pokken en mazelen in
Amerika heeft aungeloond. Bovendien
is vandaag dc dag de biologische glo-
balisering cn de daamit voortkomende
bio-invasies de belangrijkste oorzaak
van de wereldwijde achteruitgang in
biodiversiteit. In geld uitgedrukt spre-
ken we van een economisch verlies
van meer dan 1000 miljard euro per
jaar. De meeste onderzoeken over de
toekomst van het leven (lP aarde con-
centreren zich op de vernietiging van de
natuurlijke omgeving, de exploitatie en
klimaatverandering, maar bio-invasies
kunnen even schadelijk zijn. En daar
hebben we in het boek aan de hand van
tallozc voorbeelden voor willen \vuar-
schuwen."

I'ieter Bol, ml/lter \'Cm der lVeijdcl/ en
Rob Leell'is. 8iological glohalisaliofl,
Bio-inrasions and fheir impacts on
natl/re, fhe ecollomy mul puNi!' health.
Uilg. K'vVV. l/trecht.



ESTHER GERRITSEN

SOORTGENOOT

BokilO is een puberale gorilla. die in een soort apenparadijs
in RotlcnJam keft, waar de gehraden dlllvcn hem in de mond
vliegen. Toen ecn paar van de oudere gorilla's verhuisden.
\\crd Bnkilo een nog i",ts grotere macho dan hij;'tl was - nu
durlöc hij w('l- en wilde zijn harem graag nog wm uitbrei-
den. i\u hadden een paar idioten in Berlijn Bokitn Jiefäc\'ol
opgevoed. en hem als kleine gorilla zo ar en toc mee uit eten
genomen naar de pizzahut. Door die geweldige opvoeding.
was Bokito de mens als soortgenoot gaan beschouwen. Dus
wal deed de machoaap. toen hij een kukt: vrouw wal beier
leerde kennen, !TIaaT deLe weigade tich bij zijn harem Ic
voegen? \lij sprong over de grarht van zijn apenparadijs,
besprong de vrouw, pleite h~Hlrborstkas. sleurde haar door
de dierentuin, kloof haar vingers at verbrijzelde haar hand
en beet haar meer dan honderd maal lot op het bot. Want 70
schijnen munnetjesgorilla's dat te doen, met \ rouwt jes die
niet \villen luisleren, la, (3okito schrok er zelf ook \'an, van
dae sprong in den vreemde. Maar na cen paar verdovende
spuitjes, ontwaakte hij al weer snel in zijn vertrouwde para-
dijs. Daar was hij nog enkele dagen W(ltonrustig.

liet absurde van het hele verhaal moesl toen nog volgen. AIs
je de ingezonden brieven in de kranten moest geloven, de
ehutrooms op het internet, enkele desk undigen, of gewoon
elke willekeurige kennis die ik over dit verhaal sprak, dan
leefde het gehele volk mee, met die arme ... gorilla. Mevrouw
de Ilorde onderging net haar derde operatie, en men schreef
al dat de arme aap vreselijk getergd zou zijn door deze vrou-
welijke bezoeker, die steeds gekke bekken \oor het raam van
zijn verblijf zou hebben getrokken. Behal\'e dat dit verhaal
nauwelijks klopte, was het voor \"eelmcnsen al genoeg om te
zeggen dat mevrouw de Horde er dan ook om gevraagd had.
Terwijl zij geoperel.'rd werd aan haar verbrijzelde hand, of
geperföreerde long, zei Martin Gaus op zijn bekende enthou-
siaste lOon dat Bokito toch een geweldige gorilla was. Waar.
schijn lijk besprak de man van mevrouw de Horde nel meI
de artsen hoe\'ecl huidtransplantaties zijn vrouw nog moest
ondergaan, loen de deskundigen reiden dat de verwondingen
van mevrouw de Horde erg meevÎelen. Dit was niets, in ver-
gelijking met wat Bokito had kunnen doen. Ook werden er
Kamervragen gesteld. or de minister maatregelen /Ou kun-

nen nemen tegen dierentuinbezoekers die er op uitzijn dieren
te provoceren, LOalswellicht met Bokito was gebeurd. Noem
mij simpel. maar ik zou de minister om een hoger hek vragen
of een bredere gracht.

Maur vooral vond ineens iedereen het heel onnatuurlijk
om dieren in gevangenschap te houden. Gek genoeg lijkt het
erop dal mensen \'indcn dat dieren in een dierentuin een stuk
onnatuurlijker aflijn, dan dieren in bijvoorbeeld de bio-in-
dustrie. Daar wordltenminste het \\oord 'onnatuurlijk' nooit
zo fanatiek voor gebruikt. Als vegetariër ben ik erg voor het
welzijn van de dieren. maar zou graag meer prioriteit geven
aan de len:ns\'erbetering van een paar miljoen kippen, var-
kens en runderen. dan aan de bevrijding van de met ticläe cn
aandaehl vermrgdl.' heesten in een dierentuin,

'ER WAS MEER COMPASSIE MET DIE

AAP DAN MET ZIJN SLACHTOFFER,
- EEN MENS'

Mensen identificeren zich meer llll.'tapen dan met runde-
ren, en dat zal wel de reden zijn dat cr zo hard \,(lor Hokito
werd gepleit. \Vat bcwijst dat ook de critici van mevrouw de
Horde, niet zo gocd een onderscheid konden maken tussen
zirhzclf en de aap, en daarom met LOveel verve de 'natuur'
van deLe aap verdedigden. Zo nobel bn alleen de mens zijn.
om de aap zijn driften te gunnen.

Maar de pijn lit niet bij de aap in dil verhaal. ])e aap die "nog
enkele dagen onrustig was",

Dat mcvrouw dc Horde het in de publicke opinic moest
ontgelden en dat er een totaal gebrek aan compassie was, met
deze voor het lewn getraumatiseerde vrouw, is het mccst
wredc aan hct hele verhaal.

Als je hel over onnatuurlijk hebt. is het dan met vooral
onnatuurlijk. dat wao neer een van je soortgenolen half wordt
opgevreten door een aap, datje medelijden krijgt m.,;tde aap?
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Joden geheel lJit het
maatschappèlijk. leven

verwijderd ...
In winkels alleen toegelaten tluHchen 15 en
17uur. - Verbodopenbareverv~iddelen
te gebruiken

Na eeuwen van antisemitisme en ondanks

de holocaust heeft het Vaticaan het juda-

isme nog altijd niet als volwaardige religie

erkend. In Nederland heeft lange tijd het

uit 1865/1924 stammende decreet gegol-

den waarin verordonneerd werd dat kat ho-

Tw~ed~ be""hlkJt1na: vatl d.,. eoq .
mwaril-l,,"e.u.1 vo"," de ",,,"bare
wU'.held over het optre4m Vall
Joel"" In 11••\ openbaar.
op vond van utO,.} 45.d"., ••••-

verOTd"fllng nr. 138)1941 ",.. d••n
RIJkocommluarlt voor hel bnelte

NI!'d"rland.Kbe gebied belreU"nd ••
het handII.""" VlIII de ,,~nb&u
orde wonlt bepaald:

AJLTIKEL l.
J•••••.••••.eten .teb .•.•••ze a •••.lol

6 1I11J'b"''' •.••h •••• ,,'oDi•••.en opboll_
•••

AltnüL 1-
A•.•• Jodu Is het •••e.bode", aleb.

OP te hOlldell ID woll.l.Q ••••• lalD •••••
a!maede IA .Ilderft voor bentel ,I
oll~l... dlelWDd..p."I•••••I••••
Inri ••htl •••••••• va" ••~t.Jod ••D. TOO!l"
••00.•••.•.den Iliel op Irood T•.n !>e-
~nd" lI11ur_ol r.r~ldsu.•••I'HD..
kOmmA ••lMHbakdlJl< la. Joden, olie
1Il••11l1"I.Jod~ .elrollwd ,UII, nll""
1l1illeDdue MP,lw •.

ARnKEL J.

(I)" Jod".. ..,Ol<''' ••.lal<••II. die
n1e' als ~b ••uk" •••.••1<••_.111
.-\l", allO'fll bi den lIJd ••.•.••U-U
•••• betred ••••..tiitl'""Dterd dj •• aPO.
Ihekeu.

(2) Bel la de •• Jodt •••. erbod ••••
.leh ,,,,,<Ier ••• !b••" I<l 1.__ r.,e••..

(3) Deze verurdenlnl valt bUilen
de bU~ond~ mulull.I •••••die "'flOr
de .tad Amotel"dam door den Buut.
tnpn •••an d•••• RijklOODUlllsoarlll
reeda a:etl"of/(tn %l,Innf nni ptrotfotn
Zl,Illenworden.

AATIKEL (.
B.' •• den Jode<I •.••.bode ••• u.p.

pen ••••• " elI pdere param •• ladle
l.DtkhllDlen Ie betrtde" ot na liD"
dl_a ,.b",11< Ie mu.rn, ._
_"er dr... ..kra of I.lIrlch!u.,. •••.
nI.1 &Ia Jood..,be ~k_rkt .un..
Er wonil v••.•••••• " •••••. ....qnar
2 na de IDal.nclie •..••• den _tin.
co••••••l••• rla Voor be' braelle Ne<d.r.
••••cbeb. ,rbld ler all •.oerl ••••.• a
de •.rrord •••\l>a"ar. l"/I'U boom'.
tlODde de ..."dil:lt' •.•" b.1 altorle.
Dea •.••••••.•• beroep door Jod_ "UI
3. JUD. 1.42. _

ARTIKEL S
{IJ Jo"''' iA hel belredtD •.• a

.~rwe!\ewplaecweDtcn e" hel
.,rb';"ikw.ke" •.~ alle opezobartl
en puticu!ie", u ••.••olrnaiddtlrn

• erboden.

(1) U~"""1'd tijD:
(1) Het benut!.D •.•n ponltra.

. (2) bet tle_ binnen de ,..
",",Me Amoo!4lrdarn •

(S) a:ebr1.1!\aaakJnc ••••0. bal<:Uet-
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atfI __ I~oe •••.•••••za_
kd\lll •• dM\eiDIIelI. ,....,. roti •••••. de
•••.ilodeniD. V$1\ bun b!roep ",,"re-
ItaDD t.. .
(4) Het ve ••••oeren ,_ ermtl,e

_leken met een ~el<eD.•••,en en het
•••er •••oe.en ••••n IDmde ••••• el _.
ciale _ •••.ullle... .

(S) lebrulkmlllWll van _dl-
••••erk •.•••.••••lddelen doot den be_iUer
v•.•• eep door <LaRti.oluqdl\llpek.
tlon Niederlandlr vool'1lesteld.. en
door Sleherbeo>Upolizel verleenó
rij •••erilUDf'inli.
(I) a:ll'brulkmal<lllll van de apoor •

w...,n •••~t eeD door de SICheT~~
polIuI a~l""en .eillv •• ,unnlnoi.
(71 pb ••••'lr.•••aklng "Ul .,'erkeers.

mlddel ••n door be:tll~n va". .,.n
doot d. :Üntrala\.eU •• til. JUdIoeb.
Autwan<!••nmg Amsterd'm .fses ••.
Ven •.••ilv ••.JUIl.l\n~.

(3) Joden, die In d..... sevaUen
v••• OpenNre ••••rlr.Hnmiddelen , ••
brulk.DlOg.n maken moeleD p\t.ata
nem.n in de )aepte k\t.ue (mokat.
d• .,lIna:l. Zij mo•• n Iledlta ,dUI Jn..
ltappen en "tplaatsen m••em.n,
"allllH. er ""ldl)DDd., plaata voor
niet.Joodoche •••Wgltl"ll IL

ARTIKEL I.

Aan Joden la h.t v •• baden van
openba •.••lelefooDlnotalla\.l •.••• bruik
", •••aken.

ARTIKEL 7.
Jood In d.n ziÏi van deze v.rnrde-

nlllg la hU. die In ll"Vo!le artlkel 4
der ve.orn.ning no.. IsgIIQ40 ov•.
de aanm.lding •.••a ondernemln.lm
.Jood la of alt: Jood ..,ldL

ARTIKEL •
Ultvoerln.l.bepallna:.n en ven:lere

ulbOnderln,.n op d•• bepali •••.,; 1_
I worden In het Joodach •• weekblad
bekend lemaakt,

ARTtKEL ,.
(1) HU, dl•• in attljd band.1I woit

de bepaJln,e.. der artikelen 1-4,
dan "",I d.~ onl(!ulkt, wordt _ voor
_vu inglOVo!le •.••de •.•••••oond>rlf.
ten een ~Ilatder •• 5Inf la bedrela;d
_ ~U ••••1 beehtenla van ten
hoopte ze. m.unden en a:eldboet.
ran tlMl hoog&le duirelld gulden of
lil'" een ••••n de ••.• traffen.'
Aan de'elfde la onderhlO\tlg hij, di••

eeD ontduiking de~er lM!p.llngen In
d•• iuuId w•••.kt, d • .., """'.lIJk maakt,
ot daarbij rijn medeW'etkIn, ••••••.•
leent. Het nem.... va•• ..,.atrea:elea
op hel ..,bled dt>r Slcherb.!bpo~!
bllJtl hierdoor o••.•ao,getllt •

ARTIKEL 10.
De••• ht..,blkltina: tree<:ll In w•••.•

king op df'll dal harer aflroo1"Jlln&-
.1.Gn. •••.,nh •••.•, 30 Jun! 1.42.
De commlr.., •.•.•• ' •••.•.a1 voor d
OpeBb••.•• Vellich.ld
'AUT»<
. 11 Gnoppan:fÎlbre't um G.,ncail.
leoJl.M.nt dotr p",,~

lieken joden zowel privé als zakelijk zoveel

mogelijk dienden te boycotten.

Antisemitisme h•.•eti e•.•n speciale, algemc •.•n christelijke
dimensie. De katholieke basis ervan is dal de 'allc •.•nLalig.
makende' Kerk totalitair was (en is), gedrag •.•n door een on.
tèilbaar c•.•ntraal gezag met de paus als Gods plaatsbekled •.•r.
Alle andere ideologieën en godsdicnstcn "'iaren en zijn dus
valse ideologieën en een gevaar voor h•.•t zielenh<.'il. Alken
door zich tot het uiterste in te spannen voor "de goede zaak'
mag de (•.•rf)zondige mens hopen op een gunstig Laatste
Oordeel. liet christelijke antisemitisme kreeg een speciale
dimensie omdat hel joodsc volk eeuwcnlang verantwoorde .
lijk w•.•rd gehouden voor 'de moord op Christus'.
In Nederland werd het antisemitismc in IX65 aangescherpt
op het Pa~lOraal Concilie in 's.Henogenbosch. Katholi •.•ken
mochten Lich dan wel niet met protestanten inlaten, maar
voor joden (die in het zakelijke leven veel invloed zouden
hebben) moest de katholiek nog meer op zijn hoede zijn.
Voor hen dus een speciaal decreet, vrijwdletterlijk ontleend
aan de antisemitische encycliek A quo p,.im/lm (1751) van
paus Benedicills XlV. liet werd katholieken 'ten strengste
verhoden' privé met hen om te gaan, in lonndi •.•nst te tr•.•den
en in zee te gaan met joodse zakenlui en financiers. Slechts
losse dienstverhanden waren toegestaan.
~a de Eerste Wereldoorlog, toen Europa tot •.•en chaos leek te
vervall •.•n, besloot de Kerk lot een groots bekeringsnflcnsief
tegen he! socialisme. Alk katholieke verenigingen kwamen
onder curatek. Er werd zdfs een '"Comité tot bekering van
~ •.•derland" opgericht. Er kwamen landelijke. provinciale en
plaatselijke 'katholiekendagen' en de verzuiling werd geop.
timaliseerd.
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Antisemitisme als
katholiek dilemma
Na het in 1924 in Amsterdam gehoudcn f/1/el"l1atiol/au/ £11-

clwri.\rÎ.l'ch Congres kwam in Utrecht ccn pastoraal cono.:ili..:
bijcen dat een en ander \ oor N..:d..:r1andmoest uitwerken.
Daarbij werd het uit IH65 daterende antisemifische decreel
geactualiseerd. opnieuw met een ven~ijzing naar A q/lo Pri-
11//111/. Ik strekking bleef: jmkn moest men boycotten. Alle
pastoors moesten het deereet voorlezen. ~1arga Minko herin-
nerde zich dat hUildienstmeisje toen aan de pastoor toestem-
ming moest vragen ofze mocht blijven. lIelm..:isje van de
familie Cohen uit Venlo kwam huilend bij haar werkgcver,

'VOLGENS DE PRIESTERLUTKIE WAS
HET FASCISME DE HOOGST ONTWIKKELDE

VORM VAN KATHOLICISME'

eigenaar van een paraplufabriekje. \er1elkn dat ze ontslag
moest nemell. In hetzeI file jaar werd ook de Aarl.lhroedcr-
schap tut bckeerillK \'(111 I.lmël opgericht. \Vie het daarbij
passende gebed aanvroeg en dat regelmatig uitsprak kon een
volle anaat tegemoet zien. Katholicken die toen Christus'
wederkomst verwaehtten richtten Amici Israël op. Ze hoopten
alsnog op snelle bekering \anjoden. Maar, kalholieke poli~
lieke leiders als Schaepman, zouden stelling blijven nemen
tegen het katholieke antisemitÎsme. Evenals de Katholieke
Delllocratische Partij.

DUBBELZINNIGE HOUDING
To..:nhet natiOllaalsociahsme en autoritaire partijtjes ook
onder katholieken slceds meer aanhang kregen en de sociale
onrust to..:nam, HlIlden de Nederlandse bisschoppen het in
1434 en '36 - na alkrlei consultaties (ook van het Vaticaan)
- noodzakelijk tk gelovigen te waarschuwen Hwr het 1:1S-
cisme en nationaalsocialisme. In 1934 geoeurde dat met een
vustenbrieC De bisschoppcn waarSl:huwden toen v(\(\r het
dictatoriale karakta. Fascisten zouden zich eens voor God
moeten verantwoorden ,..Toch handhaafden de bisschoppen
het antisemitische decreet en zwegen ze over het agressieve
antÎsemitisme in Duitsland.
Na hel sueees van de NSB bij de Statenverkiezingen - grote
schrik - volgde in 'Jó een mandement waarin 'allen die aan
deze partij belangrijke steun (verleenden) uitgesloten werden
van de sacramenten'. Ook dit besluit werd door vrijwel de-

Zijn bloed kome over ons ...

M<lttheOs beschrijft in het 27ste hoofdstuk V<lnzijn Evangelie

dat de Romeinse landvoogd Pilatus door woedende Joden

gedwongen wordt Jezus, die hij onschuldig <lcht, toch te

kruisigen, Omd<lt hij een nieuw oproer vreest, gaat hij over.

stag nadat hij zijn handen (in onschuld) heeft gewassen en

zegt: 'Ik ben onschuldig <l<lnhet bloed van die man. Jullie

moeten zelf ma<lr zien ... I' En het hele volk riep terug: 'Zijn

bloed kome over ons en onze kinderen.'

de HUMANIST I
2200741



zelfde bisschoppen genomen die het antisemitische decreet
hadden opgesteld.
lIel rooms-katholicisme mocht dan enkele kenmerken ge-
meen hebben met hel fascisme. zoals de at\djzing: van de
volkssoevereÎniteit en het bepleiten van corporatisme als
alternatief. maar dmlflllee waren ze nog niet identiek. meen-
den de bisschoppen. De priester Wouter Lutkie daarentegen
noemde het !3seisme de hoogst ontwikkelde vorm van katho-
licisme. Hij noemde het fascisme zelfs de hoogst ontwikkelde
vorm van katholicisme. verwees steeds naar het corporatisme.
zoals bepleit in de encycliek Rer/ull ,\'01'111'11/1/ die in 1931
herdacht was in Quadragesi/1/o Anllo. Ook voor de Roo/1/s
Katholieke Sluafspanii (RKSP) was het corporatisme een
serieuze kwestie.
Wat domineerde in de afv..ijzing was de staatsdil:laluur (die
aan de Kerk geen ruimte zou laten). Racisme gold (en geldt)
als strijdig met de Schepping. Toch liet niet iedere katholiek
zich v.'eerhnuden. zoals blijkt uit de sprekerslijst van de NSB
uit 1935.
Omdat het socialisme minstens zo gevaarlijk werd gevonden.
werden katholieke intellectuelen opgeroepen hun lidmaat-
schap aan het 'linkse' Comiré 1'11/1Ilcwk=(I(llIIhcid (1936). ge-

De vooraanstaande katholieke publicist Anton van Duinkerken schreef in
1935een hekeldicht aan de nationaalsocialistische leider Anton Mussert,
waarin o,a. hij de 'joodsche' moeder van Jezus roemde.
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richt tegen hel opkomende fascisme, op Ie zeggen. De RKSP
en de aartsbisschop beweerden zelfs dat het Comite anti-ka-
tholiek en communistisch, nihilistisch. neomalthusiaans en
pomogratiseh was.

'HET JOODSE VOLK IS EEUWENLANG

VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN VOOR
DE MOORD OP CHRISTUS'

Ook de encycliek ,Hil hrelll1ender Smoge van Pius XI (1937) is
geen protesl tegen de jodenvervolging. De paus protesteerde
vooral omdat Hitier het Concordaar schond. Geen woord
over diens onmenselijke antisemitisch beleid! A Quo Primllm
werd niet herroepen. Wcl werden de aanhangers van het na-
tionaalsocÎalisme veroordeeld die 'het ras. de slaat of andere
zeer voorname waarden van menselijke gemeenschapsvor-
ming (-) uit haar aardse waardebepaling losmaakten en ze tot
de hoogste norm van alle waarden, ook van de godsdienst-
waarden losmaakten en in afgoderij vergoddelijkten.' Ook de
ontwerpen van drie encyclieken geven. tmders dan wel eens
gesuggereerd, hetzelfde beeld. De toen bij veel katholieken
populaire Hitier wees de bisschoppen op zijn beurt op hun
antisemitisch verleden.
De În 1939 aangetreden Pius XII vond het communisme veel
gevaarlijker dan het nationaalsocialisme. Daarom riep hij de
bisschoppen op om geen front te vomlen tegen Ilitler. Dat
verklaart dat Von Galen. de bisschop van Munster in 1941
de Duitsers opriep hel communisme te bestrijden om .... de
christelijke Ocschaving te redden (zie alliche).

SELECTIEVE VERONTWAARDIGING
In 1941 haalden de Nederlandse bisschoppen fors uit. Ook de
gewone leden van de NSB, sympathisanten en contribuanten
verloren toen hun recht op de sacramenten. Toch stelden som-
mige bisschoppen. zoals die van Roermond. zich de eerste
jaren van de bezetting gematigd op. Ook sommige katho-
lieke parochiegeestelijken meden het dilemma. Misschien
werden ze geremd door de Bijbeltekst uit Romeinen XJll die

Anton van Duinkerken
Hoewel de NSBtot ca. 1937joden toelaat, re(lgeert Anton
van Duinkerken in 1935op een artikel van Anton Mussert in
Volken Vaderland met een gedicht waarin hij toelicht waar-
om hij zich katholiek noemt. In het tweede couplet verwijt
hij Mussert: 'Werd God de Zoon in Bethlehem geboren/Uit
ene Maagd wier naam in uwe orenfKlank voert van ketterij
en godsdienststrijd: Een joodsche vrouw, die gij diep zoudt
verachten - Joden zijn aan uw soort niet sympathiek - m(lar
die het licht isvan mijn zwaarste nachten! Daarom, mijnheer
noem ik mij katholiek.'



HJoden zijn slechte mensen"

HDe meester zegt dat joden slechte mensen zijn, zei een

buurkind, dilt op een katholieke school was, eens tegen mij.

Jullie hebben Jezus vermoord. Ik wist toen nog niet wie Jezus

was. Ik had een vriendinnetje dat mij geregeld kwam halen

om naar school te gaan. Ze heette Nellie en was witblond (-),

Ze kwam nooit binnen (-), ze durfde niet, want haar moeder

had haar verboden bij joden binnen te gaan." Uit: Marga

Minco, Het bittere kruid,

hl:! de christen verbiedt tich tegen de overho.::id,welke ook.
Ie ver.lellen. Kardinaal J. dc Jong zou in een brief van eind
1<,141 getuigen van een selectie\e \o.::rontwaardiging. Tocn
alle Joodse Ieerl ingen op joodse scholen gcplmnst moesten
wordcn vroeg hij alleen clemo.::ntievoor katholi..::kgo.::dooptc
kinderen van joodse atkoillst. Daarnaast vrocg hij onthetlillg
voor katholieke joden van het verbod om openbare ruimtcn
te bl:!reden. Protestantse Kerkell vroegen hetzelti:k' voor pro-
ICstantse Joden.

Naamlate de druk van de Duitse overheid Wenalll ontstond
onder protestanten en katholieken de behodk samen te
gaan werken in het/llferkerkefijk (h'er/eg. In overleg met de
Duitse 'stadhouder' voor Nederland Seyss~ln4uart en diens
hoogste Illedewerkcrs werd bannhanigheid gevraagd voor
gedoopte jm..kn. Seyss-Inquart was toch ook een christen.
Had Christus niet gezegd: 'Zalig Lijn do.::barmhartigen. want
lij zullen bannhartighcid ondervinden?' Dat ieder mens redlt
h<ldop zijn levensbeschouwing kwam uiteraard niet aan de
orde. Toen vervolgens gekerstende joden llch op last van de
bezeUers moesten laten steriliseren werd de bijbeltekst uit
Gt'llesi.l' "(jaat heen ~'Ilvermenigvuldigt u' bij S..:yss-In4uart
c.s. aange\'oerd als tegenargument ...
Op Seyss Inquarlmaakten de protesten geen indruk. Dat
bleek toen (lP.2 augustu~ 19-12bij \'oorrang katholieke joden
werden afgevoerd. onder wie r.dith Stein. Het openlijke ver-
zet viel toen slil.

MOEIZAAM AFZWEREN
Tijdens het Tln:ede Vaficaal/\ COl/cilie ( 1962- '(5) werd
vaslgesteld dat niet het ge hek jOllltse volk venlnt\\ (lordelijk
was voor de Illoord op Christus. [)c jodellvernJlging werd
veroordeeld. maar de erkenning van het judaïsme als gelijk-
waardige religie bkefaehtef\vege. evenals andere godsdien-
sten en le\'ellsbesehouwingen.
In :'\oordwijkerhout zouden de besluiten van het eOlK'ilie
een Nederlandse 'vertaling' krijgen ... dachten hervonnings-
gezinden. Teken aill1de \vand ,,'as dat het Vaticaan niet ver-
tegenwoordigd was. Omdat '~lfic(///I/III 11hatl be~I,Jten het
joodse volk niet langer collectief ICbelasten mei de moord
op Christus. werd erop aangedrongen het decreet van 1l)2-1in
te trekken. lIet wu niet gebeuren. mede door (Ie \'roegtijdige
dood van de progressieve paus Johannes XXIII.
A.e. RamselaaT. onder meer voorliUer van de KarllOlieke
Ral/d I'oor l~raN.wilde dat de Kerk schuld erkende voor het
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antisemitisme en het decreet van 1924 introk. maar aartsbis-
schop Alfrink dacht daar anders Ijver. [k kwestie werd dlmr
hem niet nm wezenlijk belang gevonden.
De tweeslachtige houding van de RK Kerk kidde niet al.
ken tOl lastige dikmma's voor pastoors en priesters. die de
geltwigen uitleg moesten geven, maar ook voor katholieke
historici. De vermaarde Nijmeegse hoogleraar L.J. Rogier
( 11::9-1-1974),voorstander \'an een op"n katholicisme. \\-ijdde
ill zijn werk 1111'J'ljheid II('rborell (1953) \veluitvoerige
aandacht aan de besluiten \':111hel concilie van IX65.l11aar
n•..•ge•..•rde het gebod omjoden te boycotten. Ook aan '1924'
ging hij kennelijk opz •..•ttelijk voorbij. Nog in 1964 ging de
historicus 1...1.1\1.Joosten d•..•.Ie compl1catie uit de weg in zijn
procl"schriti over de relatie kalholicisme en t:1seisme. D•..•
kerkhistoricus Jan \'an Laarhoven deed hetzelfde lIt .lijn ora-
tie (1<,165, en daarna opnieuw in een uitvoerig artikel over de
oproep van het Pasforaa! COl/cilie van 1g65 um protestanten
te boycotten. 111J!clI/oriale, Karholick I('\'CII ill de tll'illlig-
.HC CC/lI1' (1996) wordt \\c1 cnige aandacht besteed aan hel
intentationale Eucharistisch ('ol/gres tc Amsh.:rdarn ( [l)24),
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maar wordt niets venneltl over het concilie van hetzellöe
jaar in Utrecht. Aan' Noorwijkerhout' wordt veel aandacht
geschonken, maar aan de discussie over het decreet van 1924
wordt opnieuw voorbijgegaan. 1.1.•1. de Valk analy~eerde in
Italië, het Vaticaan en de NSB, /933-/937 wel uitvoerig de
bisschoppelijke veroordeling van het nationaalsocialisme.
maar stelt zich niet de vraag of de bisschoppen dan wel het
Vaticaan het decreet en de encycliek uit 1751 als een dilemma
ervaren hebben.

HET DilEMMA IS STRUCTUREEL
Rubcn Konig heeft in 1997 wél op het decreet van 1924 ge-
\vezen. Een echte doorbraak is te danken aan de kerkhistorici
Marccl Poorthuis en Theo Sa1cmink. Zij onderzochten en
he~chrevcn het katholieke antisemitisme in Nederland diep-
gaand. Eerst in 2004 in een artikel in Trajecta en daarna in
hun grote werk Een donkere spiegel. A'ederlalld~e katholieken
owrjoden. Tussen antisemitisme en erkenning (2006). Toch
zouden Van Eijnatten en Lieburg recent nog in hun Religie.
sclliedenis het antisemitisme alleen rdateren aan het natio-
naal socialisme.
De Rooms-katholieke Kerk pretendeert tot op de dag van
vandaag de alleenzaligmakende te zijn. Alle andere godsdien-
sten en levensbeschouwingen worden daaraan getoetst. Aan.
genomen wordt dat de betere, onder invloed van de Heilige
Geest. op weg zijl111aarde moederkerk. Het dilemma is dus
structureel. liet jodendom met zijn messiasvenvachting en
christelijk antisemitisme heeft daarin een positie die specifie-
ker is dan bijvoorbeeld het rooms-katholieke antiprotestan-
tisme. Door het gehele joodse volk zo lang verantwoordelijk
te stellen voor de moord op Christus, en daarom collectidte
verdoemen, propageerde Rome zelf ook een kwalijke \lonn
van racisme. waar nationaal soeiali~ten en anderen dankbaar
gebruik van maakten.
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MOHAMMED BENZAKOUR

BURGERS ALLER LANDEN,
VECHT MET UW HANDEN!

Onlangs oycrvid mij een ervaring. waarvoor ik mij misschien
zou moelen schamen. maar die ik tI.' hijzonder \' ind om u die
tc onthouden.
Ikl was op een plaats vcr van u vandaan, Sador, gekgen in
hd rwon.l..:lijkcRifgebied van \larokko. De avond was juist
gevallen, ecn lichte schemer kkurde de stad met grijze lin-
ten, de lucht gloeidt: hdrood. Cll de eerste blikkerige klanken
uit de minard riepen de gàwigcn op te knielen voor All:lh.
Ikt moskccgcloci klonk ditmaal wat vreemd. ik weet niet
waarom. Ik moest {knken aan Bcnoluccls verfilming van
een van de mooiste romans O\er 1\1arokko, Shellering Sk.\'van
I'aul Bowlcs. In die film schuilt een stnrcnJc foul die lloch-
tans door geen enkel<.:filmcriticus ooit is ontdekt. Een fout
die ~eel z,.:gtover de oppervlakkige westerse beschouwing en
\erLoding \'all de oriëntaalse wl'rdd. Ergens aan het begin
krijgen we een sfeervolle avondlijke skyline shot te zien \'3n,

ik ml'ell, Marrakech. Tegelijk horen we de muezzin uit de
minaret schallen" \Iaar wie \'Crzint het: het geschal is onmis-
kenhaar alkomstig uit een Ti/rhe keel!
Enfin. De a\'ond was dus gevallen en ik slenterde wat door de
stad. Tot ik ineens een eellLaam dadelkraampje zie staan op
een marktplein. Dikke glanzende dadels die een hevige trek
in mij aanwakkerden. [k koos hd grootste exemplaar uit en
propte dat in m"n mond. [k wierp de d<ldelrnan een muntstuk
van 10 dirhmn toe (ongeveer I euro) en kauwde md ogen
gesloten van genot" wachtend op 't wisselgeld - dat maar niet
kwam. Toen ik opmerkte dat de dadel verrukkelijk is maar dat
tien dirham per stuk wel een heetje erg veel is, <lntwoordde
die: '\Velke tien dirham'! Ik heh geen geld geLi..::n."
Hij lag er tanig en gelooid uit. Een laaiende blik.
'Kom: zei ik kalm, "U zag en hoorde toch wel dat ik dat
muntstuk lllUW bakje wierp.'
Voor uw info: een mens kan veel ontgaan maar neemt u van
mij aan dat ccn Marokkaanse kO\lpman zelfs de hund \'all de
duvel niet ontgaat.
'Ik heb niks gaien. Bovendien koskn deze dadels vijtiig
dirham per stuk. Dus u bent lilij sowieso nog vcct1ig verschul-
digd."
Evcll dacht ik aan een grapjc, maar dat was onjuist gcd<lcht.
En toen viel het kwartje. [kie koopman was in z'n slechtste
stemming. Ik hele dag ge<.:nHuchtje \'Crkm:ht en dan kom

ik, arroganle Europcse Marokkaan" ook nog eens Lijn mooiste
exemplaar doodleuk in m'n mond propperI. Daar wordj<.: niet
Holijk "lll.
'Goed." L<.:i ik" 'u \\eet net zo goed als ik dat tien dirham, die
ti dOlldersgoed hebt gezien. mij recht ged"t op nietl'l'n maar
een hele zak dadels. fo.laarweet 1I wat, houd u hd wisselgeld
maar.
lot:1l propte ik nog een anda vet exemplaar in m'n mond
en wilde weggaan. \laar juist In<.:nik rechtsomkeert maakt..:
werd ik van aeht<.:r<.:nwOöt besprongen. [Je dadel vloog uit
m'n mond en ik viel neer op de grond. Toen ik ovcreind pro-
beerde t<.:komen \'odde ik een venijnige trap in m'n maag.
Daarna vielen harde stokslagen neer op m"n rug. vele achter
elkaar. De pijn vloeide door m"n hele lichaam, het marktplein
cirkelde als cen dmaimolcn om mij heen. Ik proefdc de zilte
smaak van bloed in m'n momt Toen gebeurde cr iets geks.
Als bij loverslag \'er/arnelden zieh ongekende kraeht<':l1in
m"n lijf; krachten die mij o\.creilld ded..::nhijs<.:I1,krachten die
mijn vuisten deden ballen. En ik gaf de dadelrnan 70'n poeiert
in z'n gezicht dat hij steil achterover sloeg. Met beide handen
smeet ik hem tegen de vlakte. Toen ontstond er een lange
worstc1ing waar ik mij niet zo veelmeer van herinncr behalve
dat wc korte tijd later uitgeput op dc grond lagen te hijgen.

'IK GAF DE DADELMAN ZO'N POEIERTDAT
HIJ STEILACHTEROVER SLOEG'

Broek geschcurd, overhemden kapot, bloedend..: neuzen"
schrammen op het gezicht. We keken elkaar aan. Toen noeg
ie: heb je <.:ensigaretje?

En:n laler plofte ik neer in m'n hotelbed, uitgeput maar:
zalig uitgeput. Ik was intcns benedigd. Alsof ik een ongc-
lootlijke trip had gehad tinlc!tk m"n hele liehmllll, m'n geest
stond wagenwijd op<.:n.alle zintuigen stonden messcherp.
Misschicn klinkt het wat pathclisch maar er overviel mij
voorwaar zoiets als 'geluk'" En ik wist: ik moest cs wat vaker
in Nederland op de vuist gaan,
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LIBERALE ISLAMIETEN INTERN VERDEELD

Nederlandse alevieten
kampen met hun
identiteit TEKST DIMITRI TOKMETZIS

FOTO'S MARC VAN DER KORT (PORTREn EN lEENDERT VAN DERWAAL

Mannen en vrouwen zitten in een halve cirkel op de grond.
Ecn jonge kerel bezemt denkbeeldige rommel onder een Per-
zisch kleed. terwijl hij Ali, Mohammed en Allah aanroept.
Een vrouw, zonder hoofädoek. houdt een tapijt met Maria-
atbeelding vast. Een echtpaar slapt naar voren en krijgt een
kommetje waler, dat wijn symboliseert, aangeboden van de
spiritueel lcider, de dede (spreek uit dèdè). Ecn dorpsgenoot
beroert een saz, een Turkse gitaar. lJe hele avond wordt rCl:ht
gesproken. gelachen, gedanst. poëzie voorgedragen, gegeten
en er worden verzen uÎt de koran voorgedragen.
Volgens onderzoeker en atcvict Kcnan Furat (35, Universiteit
Utreeht) is dit een voorbeeld van een uitstekende C('tn (spreek
uit djem), Ongeveer twintig miljoen Turken \vereldwijd,
waarvan zo'n 100.000 in Nederland, voeren het uitgebreide
ritueel minstens één keer per jaar uit. De cem hoort bij het
alcvitisme als de communie bij het katholicisme en zwartge-
klede mannenbroeders bij de hervormde bondsgemeenten.
Furat moet het echter doen met een educatieve dvd van de
Turkse staatstdevisie als hij een fraaie ceremonie wil laten
zien. "In mijn woonplaats AmerslilOrt wordt nog eens per
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jaar een cern gehouden in hel clubhuis. Maar de ceremonie
is slechts een vage schaduw van het verleden," meent de on-
derzoeker, die momenteel een studie naar het Nederlandse
alevitisme afrondt. "Er worden veel fouten gemaakt. De
kennis van de tradities lijkt geheel verdwenen. Dat maakt
de uitvoering koel en gebrekkig. De liturgie. mei veel sym-
boliek en moeilijk taalgebruik, wordt nÎet meer beheerst.
Ook niet door de dede. We maken er een vertoning van. De
rechtspraak, een van de pijlers van de cern, en de spirituele
inhoud lijken er nauwelijks meer om te doen."

SMELTKROES VAN -ISMEN
Dat gebrek aan kennis lijkt opmerkelijk. Jarenlang opereer-
den de alevitische verenigingen in de luwte; volgens Furat
een reactie op vervolgÎngen in Turkije gedurende een groot
deel van de vorige eeuw. Sinds de jaren negentig is de sfeer
meer vrij. Vooral onder Turkse jongeren bloeit de interesse
voor hun culturele en religieuze achtergrond als nooit tevo-
ren. Op Nederlands en Europees niveau opereren alevitische
verenigingen steeds meer in de openbaarheid. Op internet
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Wat geloven alevieten?
Het aleviti$me heeft haar oorsprong in het 111.'eeuwse Ana-

tolië en wordt anno 2006 door ruim een kwart van de Turken

beleden. De gelovigen richten zich niet op de gebruikelijke vijf

zuilen van de islam: de geloofsbelijdenis, het gebed (en daar-

mee de moskeegang), de zakaat (armenbelasting), de ramd-

dan (het vasten) en de hadj (de bedevaart n(laf Mekka).

Net als de sjiieten in Irak en Iran dichten de alevieten een bij-

zondere betekenis aan Ali, de schoonzoon van Mohammed,

toe. Hij zou de ware opvolger van de profeet zijn, iets dat

de soennieten (die dominant zijn in de islamitische wereld)

ten stelligste verwerpen. De ale"ieten gaan nog veel verder

dan de sjiieten, met wie ze verder geen raakvlakken hebben.

Ze hanteren namelijk een soort drie-eenheid, met Allah als

de Vader, Mohammed de Zoon en Ali. In sommige gebieden

heeft het alevitisme natuurgodsdienstige elementen, waarin

stenen en bomen aanbeden worden.

De belangrijkste mysticus is Had Bektas Veli, die in de dertien-

de eeuw predikte over tolerantie en vrede. Hij wordt ge.zien

als de reïncarnatie van Ali en is de drager van het goddelijk

wemelt hel \';ln de alevitische sites en geregeld gaal cr weer
een 1\'-, inlernd-. oCsalelhel/ender dl,' luchl in.
Dae cOlllillX Ol/I kan echter niet verhullen dal de a!Cvitisehe

licht. Naast Had Bektas worden twaalf imams vereerd, die het

alevitisme hebben vormgegeven.

Wat het alevitisme ook een buitenbeentje maakt, is het hu-

manistische karakter ervan. Niet god, maar de mens staat

centraal. De gelovigen gaan uit van een volstrekte gelijkwaar-

digheid van mannen en vrouwen. Van een strenge hiërarchie

tussen voorganger en gelovigen is geen sprake. Er is geen

kerkelijke organisatie. Geloofsregels en rituelen .zijn niet of.

ficieel op schrift gesteld.

Alevieten ontmoeten elkaar minstens één keer per jaar op de

cern, een bijeenkomst waarin dans, rituelen, poë.zie en recht.

spraak centraal staan. Volgens sommigen is het alevitisme dan

ook geen religie, maar een filosofische stroming.

Tot de stichting van de Turkse Republiek door Mustafa Kemal

'Ataturk' in 1923 .zijn de alevieten vaak vervolgd. Nog steeds

is de verhouding met de (soennitische) Turkse overheid en

andere groepen gespannen. Zo worden de alevieten niet als

minderheid erkend en mochten.ze tot voor kort geen eigen

gebedsruimten bouwen. Nederland kent twee federaties: een

links-progressieve (Hakder) en een islamitisch-conservatieve.

gemeenschap in Ne(!crland wrdceld is. lJ;I;lrnaast ontbreekt
het aan goede spirituele !ciders die de geloofspra.\.is meu\\
!c\'Ctl in kunnen bla7l..~n.
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Alevieten-kenner Wibo van Rossum (Universiteit van Amster-
dam) schudt een veelzeggende opsomming van subgroepen
uit zijn mouw. De smeltkroes die alevitisme heet bevat tegen-
woordig marxisten, sociaal-democraten, natiomllistcn, Grijze
Wolven (rechts-extremisten), Koerden, Albanezen, Bulgaren,
atheïsten, humanisten, onhodoxe islamieten (die het alevitis-
me als ware islam zien), tmditionalisten, cultuurlidhebbers en
zogenaamde 'iets-isten', mensen die denkeo dat cr wel 'iets'
is, maar niet echt in een god (kunnen) geloven.
Deze verdeeldheid wordt volgens Van Rossum veroorzaakt
door het ontbreken van opgeschreven regels en voorsehril:'
ten. "Het alevitisme is niet gecodificeerd. Dat maakt het
dus kwetsbaar voor vele vormen van interpretatie," aldus de
onderzoeker. Die verschillen hebben altijd tussen gebieden
bestaan. In Koerdistan bijvoorbeeld heeft het alevitisme een
aantal natuurgodsdienstige elementen geabsorbeerd. In de
ilalkan belijdt men een meer wetenschappelijke variant.
De urbanisatie in de jaren zestig en zeventig, de verspreiding
van gastarbeidcrs over Europa en Amerika en de polarisatie
in het Turkije van de jaren tachtig werkte de versplintering
verder in de hand. ledere subgmep stond immers in verschil-
lende mate bloot aan modernisering en politieke strijd.

BREUKLIJN TUSSEN GENERATIES

De tijd doet de rest. Volgens Kenan Fumt loopt cr namelijk
ook nog eens een breuklijn tussen twee generaties. "De ou-
deren komen nog uit de dorpen. Het draait bij hen veel meer
om islam en cultuur. De jongere generatie, de dertigers en
veertigers, is meer links georiënteerd. Voor hen heeft het
alevitisme weinig met godsdienst en de rituelen te maken. Ze
zien het eerder als een politieke en maatschappelijke bewe-
ging. Zij hebben het nu voor het zeggen."
Toen deze generatie nog in de luiers lag, ging het er heel an-
ders aan toe, meent de vader van Kenan, Huseyin Fumt (69).
Hij stond aan de wieg van de Amersfoortse vereniging voor
alevieten. "Toen de Turken hier als gastarbeiders kwnmen,
",•.aren wc met weinig en zochten elkaar dus op. liet maakte
niet uit of je soennitisch, Koerdisch of alevitisch was. Met
de gezinshereniging en de groei van de Turkse gemeenschap
werd iedere groep groot genoeg om zijn eigen boontjes te
doppen en dreefmen uit elkaar. De alevitische gemeenschap
raakte geïsoleerd en verdeeld."
In 1989 richtten Furat en de zijnen de Alevitische 8ektashiti-
sche Vereniging Amersji.JOrtop om - onder andere - ieder jaar
weer een cern te houden. Inmiddels is hij geen bestuurslid
meer. Hij zou graag een meer actieve vereniging zien, met
een eigen gebouw. Nu komen op \'Tijdag- en zaterdagavond
enkele leden bijeen in wijkcentrum en dat is het wel zo'n
beetje. Toch groeit de vereniging nog. "We hebben meer
jongeren nodig," vindt Furat. "De tweede generatie is ook al
niet zo jong meer. llet is tijd dat anderen het overnemen en de
vereniging nieuw leven inblazen." Een derde generatie dus.
Wat zoon Kenan somber maakt, is dat juist die jongere gene-
ratie, die het moet gaan doen, niet meer weet waar a1cvitisme
voor staat. "Zij zijn op zoek naar hun identiteit. Ze zien al
die richtingen en horen al die meningen en komen er ook
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niet meer uit. Zijn ze nu islamitisch, of humanisten, links of
rechts? En cr zijn steeds minder mensen die ze de gebruiken
van de cern kunnen aanleren. Ze zien hun vaders en moeders
stunte1cn met de rituelen. Dat is nou niet echt een goed voor-
beeld. Zo'n jongere blijft de volgende keer weg. Van dw'ang
is bij alevieten meestal geen sprake, daarvoor zijn wc te pro-
gressief."
De dede 's zouden de jongeren moeten onderwijzen en de
cern dragen. Daar zit echter het tweede grote probleem. Er
zijn maar weinig Nederlandse dede's. En die er zijn, zijn veel
te ouderv.'ets of helemaal niet deskundig. Die missen het ge4
zag om mensen te binden en jongeren te trekken. Zo sterft de
cern langzaam uit, want wie moet het straks doen'? En zonder
cern kan het alevitisme niet bestaan."

NIEUWE OPLEIDING

Mahmut Inci. \'oorziUer van de landelijke federatie Hakder,
ziet de toekomst niet zo somber in, maar erkent dat het ale-
vitisme in Nederland een llinke impuls kan gebruiken. "De
kennis van de cultuur, rituelen en cern is weggezakt. De Ne-
derlandse alevieten komen oorspronkelijk uit verschillende
regio's en hebben zo hun eigen tradities. Toch worden hier
al zeventien jaar cems gehouden. rviaar hct kan beter. Er is
namelijk wel een groot tekort aan goede dede's, die een cern
kunnen leiden."
liet tekort is nijpender geworden toen twee jaar terug een
aantal priesters een eigen organisatie is begonnen, die los-
staat van de hoofdstrooJll. Volgens Furat en Inei zijn het zeer
conservatieve dede's dic niet toegerust zijn op hun taak en
zieh niet willen aanpassen aan de moderniteit. Ook hebben
ze volgens de twee nauwelijks een achterban. De afgeschei-
den dede's willen niet reageren.
Aan de oplossing voor het dede-tckort wordt inmiddels ge-
werkt. De Utrechtse Unirersiteit voor Humanistiek ontwik-
kelt samen met de alevitische federatie Hakder een opleiding
voor alevitische priesters. Naast de grondbeginselen van het
a1cvitisme, krijgen studenten onderricht in filosofie, psycho4
10gie, (cultuur)geschiedenis en geestelijke verzorging. Met
dit pakket moeten de afgestudeerden niet alleen een goede
cem kunnen leiden, ma:H ook een bindende en helpende
functie kunnen verrichten binnen de moderne Nederlands-
Turkse gemeenschap.
De coördinatie ligt bij universitair hoofddocent wijsbegeerte
Joachim Duyndam. Volgens hem heeft de universiteit een
natuurlijke rol om zijn expertise beschikbaar te stel1en, al
was hel maar omdat de alevitische federatie lid is van de
Humanistische Alliantie. De voorbereiding is in volle gang.
Duyndam hoopt volgend jaar te kunnen starten met een mas-
terop1ciding van een jaar voor ongeveer vijftien studenten.
Volgens Furat is de opleiding 'een begin'. Maar of daarmee
de verdeeldheid ten einde komt, vraagt hij zich hllrdop af.
"Misschien dat er eindelijk een paar goede dede's de kar
kunnen trekken. rv1aarof ze de gemeenschap weer kunnen
verenigen, dat betwijfel ik. Ik denk dat deze dede's niet ge-
noeg legitimiteit hebben bij de achterban. Ze worden v,'aar-
schijnlijk als buitenstaanders gezien. Natuurlijk beheersen



ze de IheurÎè. Maar een d•••dc lcunt vooral op Lijn spiritueIc
kmcht. Ik vrees dan ook het ergste. Als wc alk groepen niet

Turkse stromingen

Turkije kent naast het alevitisme ruwweg nog vijf belangrijke

islamitisçhe stromingen

Diyanel. Oe Turkse staatskerk. Oe moskee en de imam worden

door de regering betaald, ook in het buitenland. Oe Diya-

net propageert een redelijk standaard (dus vrij çonserva-

tieve en sobere) soennitisçhe islam. Meer dan de helft van

de Turken is erbij aangesloten.

Milli Görüs, Açtivistische politiek-religieuze beweging die

streeft naar herislamisering van de maatsçhappij. Buiten

Nederland staat Milli Görüs bekend als zeer çonservatief

en voorstander van de sharia. fn Nederland was Milli Görüs

tot voor kort meer op integratie gerîçht, maar sinds een

bestuurswisseting vorig jaar bestaat twijfel over de koers.

Milli Görüs maakt al jaren een sterke groei door. Ongeveer

10 procent van de Turken behoort tot de stroming

Sü/eymanJi's. Conservatief-mystieke stroming die in Nederland

redelijk uit het zîçht weet te blijft, ondanks dat ze over

bijna dertig moskees besçhikt. De nadruk ligt op korans.

tudie en onderwijs. Opvallend is dat vrouwen in spirituele
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wClen k verenigingen dan g.aal een belangrijk cultuurgoed
n:rlorcll."

zaken gelijk zijn aan mannen. Daarbuiten zijn ze echter

geheel ondergesçhikt. De süleymanli's zijn populair onder

Turken van alle stromingen omdat hun onderwijs goed

bekend staat. Hoeveel aanhangers de süleymanli's heb-

ben, is niet bekend,

Naqshibandi Is een kleine, maar invloedrijke stroming. Zeer

conservatief en fel tegen modernisering en emandpatie.

In Nederland houden enkele honderden aanhangers huis-

kamerbijeenkomsten. Ze proberen ziçh strikt aan de sharia

te houden en het handelen van Mohammed wordt zo

zuiver mogelijk nagestreefd.

Nurçu's. Willen een eigen islamitisçhe wetensçhap ontwik-

kelen, die kan concurreren met de evolutietheorie. Ook

wordt gesleuteld aan een gemoderniseerde sharia die in

het huidige Turkije en het Westen hanteerbaar is. Het is

een jonge en snel groeiende stroming. In Turkije hebben

de nurçu's een aanhang van ongeveer vijf miljoen mensen.

In Nederland zijn het er enkele honderden die in huiska-

merbijeenkomsten bidden en hun ideeën bespreken.
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ROZEMARIJN SCHALKX

CONSERVATIEF GEPRUTTEL

Het is mode om afte geven op de hedendaagse moraal. Men-
sen zijn hedonistisch, oppervlakkig, egoïstisch. onbeschoft
cn erger als wc conservatieve denkers als Ad Verbrugge cn
Andreas Kinncging mogen geloven. VU-filosoof Vcrbrugge
- aanbeden door uiteenlopende grootheden als Freek de
Jonge, Jan Marijnissen cn Thco Maassen. vindt dal het huwe-
lijk voorbehouden moet blijven aan man cn vrouw want de
echt moet gericht .lijn op voortplanting. Hij noemt de jeugd
sceptisch, nihilistisch en zelfgenoegzaam. Rechtsfilosoof
Kinneging vindt dat een verondcrsteldt: crisis in hel gezin te-
gengegaan moet w(lfdcn door kinderen door beide biologische
ouders te laten opvoeden. Een van de ouders moet thuis bij de
kinderen blijven, in plaats van zelfs maar deeltijd te werken.
De heren zien veel goeds in de oudenvctse christelijke moraal.

Voor de humanisten ligt er een schone taak om dit soort
conservatief gepruttel- dat zonder uitzondering slecht onder-
bouwd is - te bestrijden. Helaas gebeurt dat niet. Sterker nog
Kinneging en Verbrugge vinden humanisten als Harry Kunne-
man en Joep Dohmen aan hun zijde.
Kunneman schrijn in zijn onsmakelijke getitelde boek 'Ilet
dikke-ik' dat er de laatste tien jaar een toename is van lomp
gedrag. anderen 0l'=îi duwen, alleen W)orje eigen helangen
gaan, minachting VOOI"andersdenkenden. onver::adighaar-
heid en =elfmgenulllenht'id. Het 'dikke-ik' neemt de gedaanten
aan mil =elfl'errijkende managers en ijdele po/Wd. kijvende
coll/mnisten en gewelddadige l"oetbaisupp0J'lers. Opvallend
aan deze opsomming is het merkwaardige verband dat tussen
genoemde verschijnselen wordt gelegd. Wat heen een ijdele
politicus nu eigenlijk te maken met een hooligan'! Het 'dikke-
ik' moet alk kwaden van de wereld verklaren en verklaart er
uiteindclijk geen. Kunneman gaat er impliciet vanuit dat er
ooit een paradijselijke tijdperk was waarin de door hem ge-
constateerde verschijnselen er nog niet warcn. Die tijd heen
nooit bestaan. Kijven, zclfverrijking, lomp gedrag en vanda-
lisme zijn allemaal zo oud als de weg naar Rome. Kunneman
toont nergens aan dat dergelijk gedrag in de afgelopen tien
jaar is toegenomen.

Kunnemans collega Dohmen pakt dit jaar uit met zijn (in
de vorige de HI/Illanist positief omvangen) boek 'Tegen de
onverschilligheid'. Daarin bepleit hij jezelf te kren kennen en
na te denken over de keuzes die je maakt. Een uitstekend ad-
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vies aan tohberige jongeren van een jaar of 17. Dohmen heeft
zijn benepen schoolmeesterboek helaas niet gesehreven voor
die doelgroep, maar voor iedereen die zich zorgen maakt over
hedonisme. nihilisme en leeg consumentisme. Levenskunst
zou deze uitwassen van de moderne maatschappij tegengaan.
Dohmen zegt in een interview dat hij v.'einig opheeft met
conservatisme, met name het conservatisme van Kinneging.
Dat zou je niet zeggen. Dohmen sehrij ft: A/Ie intieme relaties,
Ilissen ouders en kinderen, huwe!ijhparlllers, minnaars en
1''I"icndendreigen instrument Ie 1I'0ldcn \'Ondc individuele =e!f-
ve/werkel ijking.

' ... HEREN DIE ZICHZELF KENNELIJK ALS
MORELE AUTORITEITEN BESCHOUWEN'

Kinneging schreefrecemelijk in NRC Ilandelsblad: Denk
eers/ aan je kindercn l'Oordatje je=elf gaat Oll/plooiell.
Problemen in onze samenleving vragen om gefundeerde ana-
lyses en niet om opgeheven vingertjes van heren die zichzelf
kennelijk als morele autoriteiten beschouwen, maar te beroerd
zijn om empirisch onderzoek te doen. Dat er mensen voor-
dringen in de rij van de kassa bij de supennarkt is nauwelijks
reden om het einde der tijden aan te kondigen.
In 1929 schreef de katholiek Anton van Duinkerken: Er is
ecn groot aallta/ mensen in Holland, die door niets zo amlge-
naam verrast worden als door een.l'ricllfe!ik preekje. Dit =ijn
al degellen. die lI"elde dogmatiek. hllllncr kris/elike mdel'(!n
(J1'(:rboordkonden gooien, maar die er nooil ill slaagden het
I'er/angellllaar hel dominees-hc:;oek. uit hun har/te bannen.
Kunneman en Dohmen bieden dergelijke stichtelijke preekjes
en blijven daarbij in reactionaire oppervlakkigheid hangen.
Wie een altematiefwil bieden voor een liberale publieke mo-
raal zal met iets intelligenters moeten komen.
In de huidige vonn is het werk van Kunneman en Dohmen
alleen geschikt voor - wedcrom in de woorden van Van Duin-
kerken - ('eli agglomeraat \'(/11 sllwr/o=ef/. olltredderden. =ieli-
gen. olllmergden, =ellllll'-paticlltt'n, el/ hegil/nende dementen.
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Horizontaal
1. Wouter van Oorschot's aanduiding ~ik blijf
solo"; 7. deel van auto; 12. muzieknoot;
13. draagbalk; 14. opstootje; IS. Nederlands
kampioenschap (afk.); 17. Zweeds automerk;
19. opsmuk (pronk); 21. de onbekende (lat.
afk.); 22. rivier in Engeland; 24. historiseerder
van het wereldbeeld; 27. dierenmond;
28. opera van Verdi; 30. wet ruimteiijke orde-
ning (afk.); 31. vertragingstoestel;
32. overwinning; 33. afzonderlijke berg uit de
Alpen; 35. autoriteit (macht); 37. mannetjes-
bij; 38. oliekan met lange tuit; 41. jong dier;
42. vriend of bekende; 44. edel dier; 46. staat
(natie); 47. voorgedragen lyrisch-dramatisch
zangstuk; 48. e:<port; 49. smerig (vies); 50. deel
van lichaam; 52. sportoHicial (spolt.); 54. zin.
tuigprikkel; 56. bouwland; 58. (redame)leus;
61. pinguinachtige zwemvogel; 62. kleurling;
64. Deense munt; 65. bekoorlijk; 67. kerkelijke
straf; 68. Europee5 Ontwikkelings fonds (afk.);
70. kampeerverblijl; 72. kinderspeelgoed;
73. aanvrager Humanistische zendtijd 2005.
2010; 76. waardeloze lap; 77. Rolls Royce
(alk.); 78. deel van arm; 79. rivier in Oostenrijk;
81. kunstmatige inseminatie (afk.);
82. Europese rekeneenheid (afk.); 83. familie-
lid; 84. vochtig; 86. overgeleverd volksverhaal;
87. vertragingsmiddel in een trein.

Verticaal
1. open schoeisel; 2. den lezer heil (lat. afk.);
3. Islamitische Omroep Stichting (afk,); 4. klap
(stoot); 5. plaats in Gelderland; 6. Amerikaanse
schrijver; 7. het uiteenzetten hoe iets in elkaar
zit; 8. slaginstrument; 9. soort dakbedekking;
10. aluminium (schelk. afk.); 11. hield
mede de Socrateslezing in 2006; 16. steen;
18. Algemene Ouderdoms Wet (afk,); 20. fami-
lielid; 21. zelfkant van weefsels; 23. plaats in
Noord-Holland; 25. schietschijf; 26. jongens.
naam; 27. plaats in Zwitserland; 29. meer dan
een dom dweiltje; 32. plaats in Noord-Holland;
34. wortel; 36. balseming (wijding); 37. naald-
boom; 39. snedig (gevat); 40. meisjesnaam;
42. gesloten rijtuig; 43. eiland in de
Middellandse Zee; 45. fooi; 46. koeienmaag;
51. ieder; 53. buitengewoon lager onderwijs
(afk.); 54. deel van een drukpers; SS. lang
en dik stuk hout; 56. één keer; 57. kentering
(zwenk); 59. kleur van de regenboog;
60. bestanddeel van keukenzout; 62. mede-
mens; 63. aardappelen oogsten; 66. gevange-
nis; 67. (grote) danspartij; 69, met een halve
toon verlaagde f; 71. hoogste gedeelte van
een hellend dak; 73. kip (patrijs); 74. veel.
kleurig; 75. smal sportvaartuigje; 78. voor (in
samenstelling); 80. wiel; 82. landbouwwerk-
tuig; 85. telegraaf restant (afk,).
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Als u wilt meedingen naar de boekenbon van € 25,- die onder de goede inzenders

wordt verloot, ontvangen wij graag uiterlijk 13 augustus 2007 uw oplossing. U

schrijft op een ansicht- of briefkaart het sleutelwoord van Oe Doordenker. Stuur uw

oplossingen naar Redactie De Humanist. Postbus 257, 1000 AG Amsterdam.

Oplossingen De Doordenker in de Humanist 1/2007
Puzzel 1; Attidentalisme

Winnaar: Joke Janssen, Tilburg



ZOOM

PUBLIEKSDAG PERSOON LIJKH EIDSSTOORN ISSEN

Ticn procent van de :'>J('d('r1al1d~('hevolking lijdt aan een
pcrsoonlijkhcidsstllornis. Van dal aantallijdt een tot twee
procent alleen al aan Borderline, een officiële psychiatrische
stoornis die \\ordl gekenmerkt door impulsÎv'itcÎt, emotionele
labiliteit en relationele conlllclcn. 'Uat gaat dus om hOllucrci-
vijftig-Iollwcchonderdduizend Nederlanders: zegt Border-
line-psychiater Erwin \'an :\1cckcrcn. die samen met collega
Hans de Jong op n septemher \\l'l'f een publieksdag orga-
niseert over persoonlijkheidsstoornissen. Op die dag geeft
ruim een dozijn specialisten - psychiaters. psychologen,
maatschappelijk werkers en ervaringsdeskundigen - illl.Îdn
in oOfï'aak, ziektebeeld. diagnose. vormen van behandeling,
crisis-aanpak .:n andere problemen. Hoc kan won.1cn voorko-
men dJt a-soçiale jongeren een blijvende persoonlijkheids-
toornis ontwikkelen'? Welk \'erhand er is met verslavingspro-
hlematiek en hoc kan een persoonlijkheidsstoornis verlopen
bij ouderen'! Wat kunnen naastbetrokkenen doen. waarmee
kunnen ze helpen en waarmee niel - ook als hun partner of
kind een emd aan hun leYen wil maken. En hoc houden zij
zichzelfhet beste staande'!
Van ;\.kekeren: "We willen betrouwbare informatie bieden.
LOdatde consument. de mrgHager dus. goed kan vergelij-
ken. Belangrijk. nu pati\:nten zelf steeds meer zeggenschap
krijgen waar ze hun LOrgkunnen halen. Daarom is er ook
een uitgebreide informatiemarkt, waar veel grote en kleinere
instellingen aanwezig zijn."
De publieksdag is gckoppeld aan een internationaal con-

STEUN VOOR EX-MOSLIMS

gres in Den H,wg. waar het hoofdthema 'ehangeahility' is.
Van Meekeren: "In tegenstelling tot wat altijd gedacht is
blijkt een persoonlijkheidsstoomis veranderb3ar te zijn en
zelfs vaak te genezen. Tot voor kort gdooti:kn de meeste
psychiaters daar niet in. maar op basis van ved onderw..:k
blijkt nu het succes van verandering. Bij Borderline valt illl-
pulseontro!e bijvoorbeeld goed te vcrbeteren en op langere
termijn kunnen relaties ved beter en rustiger verlopen. Maar
emotionele labiliteit is hardnekkiger."
Dat persoonlijkheitlsstoornissen een 'luxe probleem '-Ouden
zijn. die welzijnswerkers goedbetaald werk verschaffen'.
spreekt Van \kckeren tèl tegen. "Wacht maar tot ze zelf pro-
bkmen krijgen. ofhun kind nfpartner." .l.egt de psychiater
tegen critici. "Ik heb geen zin mensen te overtuigen dat leed
serieus moet \\-ordcn genomen. Depressie wordt over de hele
wereld. ook in ontwikkelingslanden. volksziekte nummer
een. Angsts\(lornissen staan ook in de IOp 10. tussen kanker
en hart- en vaat.I.Îekten. liet bestaan van deze aandoeningen
valt met meer te ontkennen en alle HlOrlichtingsdagen zitten
stampvol. Er is een gigantiscbe behoefte aan informatie en
praktische tips:' (AB)

f'ub!ieksdag meT l'oordl'uc!lTclI \'(11/deskundigen ell InJ/'k-

shops O\'"r Borderline: 22 scplcmhei: World Fo/'um Con-
rentiol1 Cel/le/: Chwrhillplcin JO, Oen /-faug f'mgralllll/o en
inschrijl'ing l'Îo \\ \\ \\ pllbll •...~'l!:li,d'''.Il!

De oprichter van het Comilé \"(I(}r l'X-
lIIoslillls. E. Jami. is door HUlllallisti-
sche Alhun/ie en het 1/1I111(II1;HischV"r-
hond uitdrukkeI ijk steun toegezegd. D..:
voorzitters. Lodcwijk de \Vaal ..:nR..:in
Zunderdnrp. hebben Jami laten weten
het comité een uitst..:kende manier te
vinden om aandacht te Hagen voor de
problematiek van ex-moslims bij het
afleggen \'an hun geloof Hieronder
enkele passages uit de brief die beide
organisaties medio deze maand aan het
Comité stuurden.
"Omdat wij veel herkennen in uw strijd
en opkomen \ oor elementaire nijheden
en grondrechten. namehJk die Vllllge-
loof en meningsuiting. richten wij ons
lot u met deze orief.
Iedereen heen ho.:!recht om risicoloos
een geloofsgemeenseh3p of godsdienst

te verlaten. Dit recht zou zonder proble-
men moeten kunnen worden uitgeoe-
fend. Als dat niet kan. is protestnudlg
en zinvol. (-)
Godsd ienst\' r~iheid en \ rijheid van
levensheschouwing betekenen de vrije
keuze om je bij een godsdienstige
stroming aan te sluiten. maar ook de
\'rijheid Vlm religie. de vrijheid je niet
aan te sluiten en de vrijheid a/.~tm/(lte
nemen. In deze context is het oprichten
\'an een centraal cnmité H10[ ex-:<'1os-
lims een goede 7a3k. ,\.1ctname omdat
'afvalligen' het zwaar te verduren kun-
nen krijgen.
Het Comité \oor ex-moslims is een
testcase voor het fundamemele men-
sen recht van vrijheid van levensover-
tuiging in !\ederland. Iedereen heeft
(volgens artikcl6 van de Nederlandse

grondwet en artikel IXvan de Univer-
sele Verklaring van tI..:Rechten van de
\1cns) het recht \all godsdienstO\ertui-
ging te \eranderell oreen godsdienst
te verlaten. Ook heeft ieder recht zich
als ex-gdovlgell te verenigen (vrijheid
\'an vereniging) en zich - positief cniof
negatief. uitte laten over godsdiensten
en levensbeschouwingen (vrijheid van
meningsuiting).
De voorlieden \'an de islamitische
gemeensch3p hebben nu de kans te
laten zien dat het hen ernst is met de
godsdienstvrijheid_ Zij kunnen openlijk
uitspreken respect te hebben voO[ de
keuze van hun ex-geloofsgenoten en
hun 3chterban oproepen hetzelfde te
doen."
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JOHAN SIMONS WINNAAR VAN PRAAG-PRIJS 2007

Theaterregisseur Johan Simons is de winnaar van de J.

P.van Praag-prijs 2007 van het Humanistisch Verbond.

Simons: 'Het theater is een schuilkelder én broedplaats

voor het denken.'

ZOOM

[n hel Muzickgcbollw aan het IJ in Am-
sterdam. werd op zondag 20 mei 2007
de dr. J.P. van Praag-prijs overhandigd
aan toneelmaker Johan Simons. Het
lIumanistisch Verbond reikt de Van
Praag-prijs jaarlijks uit aan personen
die in hun werk humanistische waarden
uitdrukken en met hun oeuvre inspire-
ren lot een samenleving \vaarÎn zelf-
beschikking en verantwoordelijkheid
samengaan.
Puul Schnabel. voorzitter van de jury.
omschreef Simons als een toneelmaker
die "getuigenis allegt van zijn bewo-
genheid met wat er tussen mensen en
in de samenleving gebeun'. Hij kiest
onder meer klassieke tragedies en mo-
derne romans waarin de relatie lussen
menselijke vrijheid. het onvermijde-
lijke lot en menselijke tekortkomingen
naar voren komen. "Wie het menselijk
tekort laai zien, schept tegelijkertijd ook
ruimte voor een nieuwe vrijheid," aldus
Schnabel. De jury waardeert met name
de manier waarop klassieke tragedies
toegankelijk worden gemaakt voor een
hedend<lags publiek. zonder concessies
te doen aan de kwaliteit. Simons loont
aan de hand van klassieke tragedies
maar ook van moderne romans (o.a. van
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Ilouellebecq), de zoektocht en plaats-
bepaling van de <Iutonoom geworden
mens, diens mogelijkheden en diens
tekortkomingen. Hiennee sluit het werk
van Simons pedeet aan bij het jubile-
umthema 'autonomie' van het I/llmanÎs.
lisch Verbond.

GEENGAGEERD THEATER
Johan Simons is een prominent, ge~nga-
geerd regisseur met een grote nationale
en internationale reputatie. Vanaf IQ76
is hij actief als acteur en regisseur. en
richt in 1985 Thea/er /-Iollandia op. Op
dil moment is hij directeur en regisseur
aan het theatergezelschap NT Gent. be-
kend van producties als De asiel=oeker,
P/a(frlrm en Rohinson Cm.më. Je VI"01II~'

en de neger. r.;a Hel le\'l:n een droom
regisseerde hij Oresleia in coproductie
met Toneelgroep Amslerdam. De eigen
stijl van Simons wordlook in het bui-
tenland opgemerkt: zijn stukken reisden
de afgelopen tien jaar door onder meer
Duitsland. Frankrijk en Engelstalige
landen. Zijn voorsteliingenlaten steeds
vaker maalschappelijk geëngageerd the.
ater zien, soms met expliciet politieke
thema's en onderwerpen. Zo bracht hij
in 2000 met het stuk De l1iTler=oefeen
waarschuwing legen het Foftuynisme.

DE CAPSULAIRE MENS'
In zijn dankwoord spreekt Simons over
de zoektocht die hij onderneemt met en
in zijn werk. en de nieuwe weg die hij
in wil slaan. Hij \"Cftelt over zijn nieuwe
inspiratie, de 'capsulaire samenleving'
zoals die is uitgewerkt door Lieven ten
Cauter. De capsulaire mens zit vast in
zijn individuele begeerten. zijn eigen

verlangens en vooral de be\'fediging
daarvan. Deze mens is het resultaat van
- en voortdurende stimulans voor - het
mondiaal kapitalisme. In de toekomst
zal men terugkijken op onze samenle-
ving, en haar obsceen noemen. Dele
obsceniteit wil Simons nu zichtbaar
maken, niet vanuit cynisme, eerder uil
ml:dedogen. Tegenover de maatschap-
pelijke kaders waarin de capsulaire
mens gevangl:n zit, wil hij nieuwe
denkkaders "etten. liet theater kan zo
een schuilkelder én broedplaats voor het
denken zijn.
De jury roemde bij de uitreiking de
regisseur omdat hij in aangrijpende
voorstellingen ethische en morele
vragen aan de orde stelt en de relatie
onderzoekt van de mens lot zichzelf en
anderen.

néll belekenr dee prijs \'Oor u?
"Dit is geen prijs van vakgenoten,
maar een maatschappelijke erkenning.
Daannee is het een van de belangrijkste
prijzen die ik heb gekregen'"
JHlI voor een boodschap draagt 11 lIif
met Uil" werk?
"Ik probeer toneel te maken dat aansluit
bij de maatschappij. Een tijd lang was
ik gefascineerd door machthebbers, nu
rieht ik me meer op de andere kant, op
de mensen die niet meedelen in rijk-
dom. Uitsluiting gaat me aan het hart.
Als ik naar de samenleving kijk, naar
het \'feemdclingenvraagstuk bijvoor-
beeld. voel ik nu de noodzaak om me
meer op die uitsluiting: te richten dan op
macht'"
U wilt de Iheaterbe=oeker 'een b/Ved-
plaats \'Oor hef denken' biedelI. =egl 11.



WERELDHUMANISMEFESTIVAL 2007

bij non-profit organisaties en bedrijven met een duurzame visie.

humanistische orga-
nisaties, die ingaan
op klimaatvcrande-
ring cn andere 1\1il-
Ienniumthema's. zoals kinderarbeid,
annocd..:bestrijding en HIV/Aids. Een
van de workshops gaat mcr 'Hoc
groen is het humanisme?', rn..:tals
sprekers de hoogleraren Henk \tan-
schot en Ilarr)' Kunneman.
Deze wordt georganiseerd door Slich-
ting KO.l"lI1opnlis cn hCI njd,chqj;
f(Jm. Humanistid, Ook het lIumllnh-
rhch Ol'erleg AlelJ.l't'nrt'chrt'n. en 1111-
lIIanlillk (een projeet vall Humunitas
en lIinls) laten van zich horen. Het
III/monislisch 1()rIIlings Undenl'ijs
verzorgt op het grasveld het jaarlijkse
programma voor 60 IIVO-kinderen.
dic nu les krijgen ovcr klimaatveran-
dering en hun \\'t'refdhllrgercel"tij("lwi

kTijgen. De dag sluit afmcl wereld-
muziek en een borrel.
Het lestival is gratis toegankelijk. in-
clusief lunch en vervoer vanaf Station
Driehergcn-Zeist naar de locatie, hct
groene landgoed De Horst.

lil/i} en (/(IIIII/(:Jden k(ln op
\1 \1 \1 ,hum,lI1.111 ol \\\\ \1 .hl\ <h,nl

DUURZAME
yaca{ur:el5anl<

Op zoek naar duurzaam werk?
meer dan 100 vacatures!

www.duurzamevacaturebank.nl

voor actuele vacatures:

'Een warme wereld'.' Werken aan een
ander klimaat. hier en daar~'Dat is het
them:! van het wereldhumanismclcs-
thia!. JO juni in Driehergen, georgani.
seerd door lIil'Ol' en d..:IIl1l/1allitiscl/e
Allüllllie, Ikt wordt een e\'Cllerncm
lol aanstekelijke aL"liviteiten rond de
~1illenniumduelell, deze k..:cr met Je
focus op klimaatlerandering. \1illen~
niumdoel 7. De Millennillmdoelen
zijn in 20()()opgesteld door de V~ en
alle reg..:ringslci(krs en moeten leiden
tot een humanere wcreld en minder
arlt1octle.
Centraal staat de vraag wal doen we
'hier' \'oor 'd~wr"! En hcbbell hu-
manisten wel genoeg aandacht voor
milieu en klimaat'! In het ochtl'lld-
programma staat klimaatverandering
centraal. Er is - na d..:opening door
Lotkwijk dc Waal - ecn informerend
gespr..:k tussen een klimaatexpert
(Peter Timo1l:eff, KN\lI), cen politi-
cus (Dieuerik Samsorn. P\'dA) en een
klima<ll-activist (Joris den Blanken,
(jreenpcace). Dan vindt de otlieiëlc
lancering van het nicuwe lIil'os f\1i-
/I/(wtji:!/Idl plaats. 's \tiddags \Iordcn
onder andere fragmenten uit d..: film
An IlIcolIl"clliell/ Trulh lall AI Gore
vertoond en zijn er \\'orkshops \'all

IJ';:I/ belek/:'I/I dat?

"Hel theater moet als lust voor het
denken worden beschouwd, het moet
meer zijn dml alleen maar een dansje
en een liedje. Ik wil bezoekers laten
ml'edenken over wat cr op hl't toned
plaatsvindt. Mijn wens is niet dat ze
de zaal uitkomen en zeggen: 'V-/al is
dat mooi gespeeld.' Lie'ier zit: ik dat
hun emoties in l'en wankd evenwicht
zijn gebracht. Ik wil hen een du\\" in
de rug geven waardoor ze gaan vech-
ten voor een betere wereld.
liet is net als met de muzick van
Gustav Mahler: je hoeft haar niet
altijd mooi of goed te vinden. het gaat
erom wat die muziek met je doet:'
8el/l 11 eelllll/lIIlIl1i.I"?

"Ja, ik heb wel \'eel hUlmltlistische
trekjes. En theater maken, dat is cen
humane kunst bij uitstek. Er staan
levende mensen op het toned die iets
over het Il'\.cn proberen te vertellen.
Zij zetten aan tot lT1ede\'en en naden-
ken." (EdW/JK)

D66 laakte afgelopen maand de sub~
sidie van 300 duizend euro aan 'fol/lh

jiw ehrist voor een project waarmee
het jongeren door middel van vrij\\i[.
ligersl\'erk wil heln.:kken, Volgens dl'
partij brengt de overheid hiermee zijn
religieuze neutralikit eTllstig in gevaar.
D66-parlementariër Alexander I'echt-
old wees er in de Tweede Kamer op dat
de christelijke beweging 'jongeren be-
kend en vertrouwd wil maken met k-
lUS Christus en hen wil helpen te k'ien
naar Zijn bedoelingen: Vandaar dat de
D66-lractieleider van minister 1{ollvoet
\ oor Jeugd en Gezin wilde weten in
hoeverre hicr sprake is van het finan-
cieren \an missiewerk. D66 plaatste
overigens niet zozeer vrll3gtekens hij
de subsidie omdat het om een religi-
eUle organisatie gaat. "Wel zijn wij \.:Itl
mening dat religie niet thuishoort in d..:
publieke sfeer, maar dat het iets is wat
in de privé-ska moet blijvcn: aldus
Peehtold.

RELIGIEUZE NEUTRALITEIP
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HIVOS KLIMAATFONDS
Klimaatwrandaing houdt de gemoe-
deren bezig. Inmiddels is duiddijk dat
iedereen een actieve rol kan spdcn in
het terugdringen van het C02 probkcm
door anders met energie om tc gaan.
Voor geïndustrialiseerde landen bete-
kent dit de overstap maken naar alterna-
tieve energiebronnen als zij hun uitstoot
willen vemlindcrcn. Veel landen wilkn
hier nog niet aan. Vooral opkomende
economieën zoals China blijven olie
en kolen verbranden. En hoc moet hel
in de ontwikkelingslanden? Veel in-
WOllcrsdaar hebben nog geen toegang
lot cncrgic. maar zij \','illcn zich op hun
beurt ook verder ontwikkelen en hun
levensstandaard verbeteren. HÎervoor is
energie nodig. Hivos is ervan overtuigd
dat mensen in ontwikkelingslanden zich
kunnen blijven onl\dkkc1en zonder bij
te dragen aan de verdere opwamling
van de aarde.
Energie is nodig voor ontv,'ikkeling. Er
zijn zo'n twee miljard mensen zonder
de mogelijkheid om elektriciteit en gas
te gebmiken. Zij kennen hel gemak van
de lichlknop of de waterkoker aanzetten
niet. Zij zijn ged\vongen 's avonds in
het donker te zitten en kilometers te lo-
pen om genoeg brandhout te verLamden
om op te koken. Hoe kunnen mensen in

SIGN OF THE TIMES 2007

ontwikkelingslanden zich toch blijven
ontwikkelen zonder schade aan te rich-
ten aan het milieu? Zonder roolbollw
te plegen op het milieu zoals dat in de
gci'ndustrialiseerde landen is gebeurd'!
Kleinschalige watercentrales, biogasin-
stallaties en zuinige brandhoutfomllizen
bieden uitkomst. Deze creatieve oplos-
singen geven lOegang lOt elektriciteit en
vergroten,juist voor mensen die weinig
moderne energievoorzieningen kennen,
de mogelijkheden tot ontplooiing. lIivos
wil het gebruik van die slimme innova-
ties en alternatieve energiebronnen in
ontwikkelingslanden stimuleren via het
Ilil"O.\'Klimaa(fm/{l~.

OU RZ4AM 'JNTWIKKELtN
~et hchulp van dit fonds willli\'os
de toegang tnt duurzame energie voor
gemarginaliseerde bevolkingsgroepen
dáár makkelijker maken. Ooor hier te
investeren in groene ontwikkeling kun-
nen mensen daar zich op een duurzame
manier ontwikkelen. Dit is beter voor de
wereldwijde C02 uitstoot. En zij maken
een nieuwe start die meteen goed is
voor mens én milieu. liet fonds inves-
teert in groene energie (zonnepanelen,
watercentrales en duurzame houtka-
chels) in ontwikkelingslanden. Dankzij
een zuinig fornuis besparen vrouwen en

kinderen heel veel tijd op het verzame-
len van brandhout. Door de afvoer van
rook via een rookkanaal verbetert de
luchtkwaliteit binnenshuis aanzienlijk
en daarmee de gezondheid. Vrouwen
hebben meer tijd over voor andere, in-
komengenererende activiteiten zodat de
economische silUatie verbetert.
Alle landen van de Verenigde Naties
hebben de Millennium Dn'e/opmenl
Goals opgesleld als blauwdruk voor
een betere wereld in de 2 JO eeuw. Ge-
zondheid, milieu, armoedebestrijding
en gelijke rechten zijn vier van de acht
millennium ontwikkelingsdoelen. De
duurzame energieprojecten van het
Hivos Klimaatfonds dragen bij aan deze
doelen.
In juni voert Hivos een publiekscam-
pagne waarin het belang van duurzame
energie in ontwikkelingssamenwerking
eentrnal staat. In de campagne staat de
positieve kracht van de internationale
lokale Hivos-partners die aeticfzijn op
dit vlak centraal. Hoogtepunt van de
campagne wordt bereikt op het Wereld-
humanisrnefestival op 30 juni. (KF)

Aleer informlltie "ia
\\\\ w.hivosk limaatflllld:-'.nl

NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek, organiseert op zondag 16 september 2007 in het
KOr/o theater Den lIaag voor de tweede keer het festival Sign
ofthe Times. Sign ofthe Times is een festival waarbij een
groot aantal prominente wetenschappers op een inspirerende,
interactieve en wetenschappelijk onderbouwde wijze het
publiek deelgenoot maakt van actuele politieke thema's. Het
festival vindt plaats vlak voor de derde dinsdag in september
waarop traditiegetrouw de Rijksbegroting bekend gemaakt
wordt. Tal van sprekers uit \vetenschap, politiek en cultuur
leveren een bijdrage aan het programma, onder wie I-Ienriëtte
Maassen van den Brink, Jarig van Sinderen, Kees Aarts, An-
dré Krouwel, ~1ichel Handgraaf. Jaap de Jong, 1\1anfred van
Doom, Nel Ruigrok, Andrée van Es, Joop van den Berg, Riek
van Baaren, Bas Haring en Ruben ~1aes (cv's in bijlage).
Politiek, geld, invloed, machtsverhoudingen en manipulatie
zijn de thema's van het testival. Deze thema's zijn vertaald in
een spraakmakend aanbod.

Ide HUMANIST56 22007

Wetenschappers maken in interactieve workshops de deelne-
mers wijzer over 'de eerste indruk'. Waar baseer je die op?
Waar bestaat die uit? De makers van De Brakke Zondag, een
programma op hel rnakvlak van politiek en theater. maken
een speciale editie voor dit festival. Voormalig politica An-
drée van Es zal het politiek café leiden waar kopstukken uit
de Nederlandse politiek IIcte de presence geven. Het publiek
wordt goed in staat gesleId om de debatten in het politiek
ealë te volgen omdat voorafgaand aan ieder debat een kleine
cursus debatteren op het progrnmma staat. liet festival wordt
afgesloten met een jazz concert door politici. Hetlestival
vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur in het Korzo theater in
Den Haag en in het daarnaast gelegen Catë Max. Café Max
fungeert die middag als politiek Catë. liet festival is Hij toc-
gankelijk.

Actuele infonnatie viu:
\\\\"\\"_ 11\\ 0 .nl ;signoll!1l't imes



OP ZOEK NAAR DE HISTORISCHE MOHAMMED

VERS VAN DE PERS

Danle plaatste de proli:cl \toharnrncu in
het afschuwelijkste ded van 'zijn' hel.
\\a<lr de sdlCurmakers hoorden. Voltaire
\Crkclh:rdc \lohamrned in een toneel-
stuk (1743) om zijn fanatisme cn im-
moreel gèdrag. Twee voorbeelden van
talrijke historische meningen over dt:
grondkggt:r van de Îslam geschrcn:ll_
Jlans lansen (Ulli\-ersitèit van Leiden)
heen ze ue <tfgdopen jaren nauwgezet
in kaart gebracht en het resultaat in
twee delen gcp"bllCccnl. \loharnmcd
\\a5. alldèrs dan Christus. gel'tl Z0011
van God. maar een 111/"11.\. Essentieel
voor wie moel oordelen uver l\'loham-
med. aan wie als enige de \\are leer
geopenbaard "OU zijn en die hij dus
1l11'léstverkondigen. [en leer ook. W:.lar-
aan ieder zich móést onderwerpen, - zij
die nog in vele goden gc1011lûcn. lllaar
cvcngocd de joden en de ehri~tel1cn. Bij
Jansen gaat ht.:!ovcr historische bronnen
in gradaties. dikwijl~ geromantiseerde
\-erhalcn over de belangrijke momenten
uit zijn leven. Steeds maakt hij duiddijk
oren (wlllogclijk) in ho..:verrc hel om
apoC(ic1è verhalen gaat. Zowel in de
oudste' historische' bronnen - t..:verge-
lijken met die van d..:Evangelisten. nt.:!
als die over Christus lang na 7ijn dood
geschrevcn als in de verhalen mer de
tijd \'\lorafgaande :Km de islam.
AI lezend k0111tmen ook verhalen tegen
die plotseling actu..:el zijn geworden.
Zoals die o\'..:r hel huwelijk van (te
50-jarige :Vloh:.lI11llledmet de 7-jarige

EMIGREREN GAAT VAN AU
Het leek haar zo gemakkelijk ..:nin 2003
emigre..:nk fr..:dance-journalist..: Rosa
Koelemeijer (1969) mct panner en baby
Ilaar ltali2. Ze wilden gecll gestreste
ouders worden en op \akantie~ vonden
1:eht.:!betrclfende land, het eten. de
mensen en de wn gcweldig. Dat hel kon
tegem-allen. hidd haar bij \enrek nit.:!
bezig. EenmLlLlIginds miste Ie van alles
\\at Ncderlmld \oor hallr bet..:kende. Na-
id natuurlijk. maar zeker niet de enige.
Zo kwam de \Ta<lgop. hoe anderen
emigreerden en (niet?) integrei,;rd..:n.
De hoofdmoot van hi.-'Iboek geeft een
inkijk in hel bestaan \an l'\ederlanders
wonend of lang('re tijd n:rblijvend in

Asjha. 'Pervers', \olgensAyaan lIishi
AlL Jansen wijst op meerdere lezingi.-'n
van dele \'erbintenis, Er bestond nog
geen burg<:rlijke stand. dus ho..:IUmw-
keUrig was d..:leeHijdsv('rmelding?
Mogelijk was Asjha al ') à lOtoen ze bij
de prolèet introk. V<:nolgens Haagt hij.
als hi~toriclls, begnp voor het j~it dal
mell in dal verre \erkden waarschijnlijk
hed anders dacht over dergelijke \'er-
binl<:nissen_Dat ~."lohammedda:mn<.-'e,
en meI zijn polygame levenswÎjte (bij
lijn ovcrlijden had hij negen \'rouwen)
..:enop zijlllllinst opmerkelijk voorbeeld
h..:eftgegeWI1 aan zijn volgelingen.-
da:lI"lwer velt I lans Jallscn gecn oordCi,;I,
Dan 1Jl' /Jllirel.l'rer;:en. voor Rushdie
aanleiding om een roJllan \'01 fantasie2n
te schrijvell.
De Haag is wat dIe oorspronkelijke
verzen inhouden (ofbekr lTlhidden)
en of de protèl-'t erm..:e heledigd wordt.
t\kn bedenke daarbij dat IJl' IJlli-
rdsl"t'r;:en dateren uit dc ('duivelse')
Jaahillyya-periode. Probkem was en is
nog steeds of r>.lohalllllledhet toen met
de polytheïstische 'h('idenen' ee~l op
een akkoordjc hcdi gegooid OH.'rde
(door h(,1llgestelde) vra,lg waawm hun
goden ali..:en vrouwen en geen mannen
kCI\(kn. PUllI is d:mrbij dal het owr-
eengekollleTl l,;ompromis waarschijn lijk
is opgenomen in de koran (53: 19-30).
maar daarna op last van Mohammed
geschrapt 70U lijn. Dit nadat hij zijn
dwallllg zou hehben inge/ien. 1.0 komt

Frankrijk. ;\'o(l[wegen. Ilalil:. Ilongarije,
Spanje en Portugal. Ze ponr('t\eerl op
elke pkk heel \ersehillende mensen die
erheen trokken met heel versehilknde
redenen elJ doelen. Sommigen wilden
rentcni('rel1 en In rusl pionieren. anderen
zagen hun pkk als uitvalsbasis voor
- misschien nog wns - e('tl werclurei~
met de hooI.
Netkrlanders in het bui\..:nland doen
precies wat huitenlanders in ;'\Iederland
graag doen: sarnenklitten. soms heel
lellerlijk op een berg - vandaar d..:boek-
lit<.'1- en skehts weinigen hlijken de
taal Ie kren en een vriendennetwerk te
ont\\ikkelen. ;\'ederlandse gcwoonkn,

de kwestie n<.'a op de vraag of de pro-
feet feilhaar was/is? En wal is dan de
consequentie voor de gel1ck koran'!
Onhodox..: moslims zien het prohk..:m
niet. De koran is Allah en 1\'loh:ll11medis
(Iieus enige profeet. Zo ni..:tJan~en. Die
ond('rhouwt met \'ene dat ue profeet
e":llmelis was (en dat \-loh,lmmed dat
zdf ook ste..:ds hewcerd heeft). !cdae
mens is t"l:ilhaar,dus ook dae proket
was dat. De oorspron"elijke /)uil'e/.l'l'eI"-
;:£'II (het compromis met de 'heidellcn')
hoe\('n dan ook niet als ontluistacild
nl(lr Mohamlll('d hesehouwd te worden_
En Rushdie'! 11ij schreef 'sleehts' een
roman. niets meer of minder.

lansen heeft meI zijn Historische

Mohammed belangrijk werk geleverd. Of

zijn studie ook bijdraagt aan de relative-

ring van de 'absolute waarheden' die on.

der de gemanipuleerde massa's van ortho-
doxe moslims leven betwijfel ik, Toch lijkt

het wenselijk dat Jansen's boeken behalve

in het Engels ook in het Arabisch vertaald
worden. (AdB)

Hans lansen, De historische Mohammed,
twee delen: De Verhalen uit Medina (ge-

bonden, 312 blz.) en De Mekkaanse verha-

len (gebonden, 234 blz.). Beide met regis.
ter en bronvermelding, De Arbeiderspers,

Amsterdam. (22,50 resp. t: 17,50_

zoals het vier<.'11van Sinterklaas. wordcn
opeens helangrijk. Qvw inl<.'gr..:renge-
sproken.
Op het gedrag en de verhalen v'an d~
geïntcn'iewden geen Koclemeijer. die
zelf weer in Ncd..:rland woont deels
kritische reflecties. Het goed geschre-
ven hoek stiPI op een aardige manier
voor de hand liggende emigratiethema's
aan. (FB)

Rosa Koelemeijer, Hollandse bergen. Het

échte leven van emigranten. Plataan,
Zutphen. Paperback, 189 blz. (14,95.
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VERS VAN DE PERS

CHINESE OUDEREN IN NEDERLAND

"Zijn jonge jaren liepen bruut ten einde
tijdens de Japanse invasie in 11J31.
Amper veertien jaar was hij toen voor
zijn ogen de keel v.an zijn broertje
werd doorgesncden terwijl de japan-
ners het gehucht Pu eha in Zuid-China
binnenvielen. Twee zussen werden
verkracht en gedood. De Japanners
rekruteerden Chinese mannen die als
slaven tewerk werden gesteld. Zij die
tegenstribbelden werden direct gedood.
(-) Oe dorpelingen vluehttcn de bergen
in. Mannen - en dat was je al op veer-
ticnde - voerden vanuit de bergen een
guerrillastrijd tegen de Japanners. (-)
Na drie jaar schuilen in de bergen lukte
het met moeder en broer naar lIong
Kong: te duehtcll." Daar monsterde hij
aan. Van zijn salaris als leeman ging
d~ helft naar de tàrnilie.ln 1951 zette
hij voet aan wal in Ned~rland. Na een

jaar illegaal n:rblijfb::rdc hij Thea
kennen, een :'\'edcrlandsc. lIij bleef zijn
hek verdere leven werken in Chinese
restaurants. "[n hel huidige China. dat
hij alleen van de televisie kent. LOU hij
wel willen WOllen. liet harde en wrede
China van vroeger. daarvoor zou ieder-
een wilkn vluchten."
Aldus. kort samengevat, het relaas van
één nln de Chinese immigranten in
Nederland die lT1 '2 x 9 levens' sober
worden beschreven. Chinese immi-
granten \orrm:n in Nederland sinds de
aankomst van de pioniers in 1911een
gesloten gemeenschap. Er is TIl:l:lT hed
weinig over hen gcschrc\'cn. Dit bock
licht een tip}: van de sluier op en geeft
een beeld van de uiteenlopende Jllotic-
\'I,:n om in Nederland een beslaan op
Ic houwen en de ol1lb..:ringen die daar
vooral in aanvang mee gepaard gin-

gen. ['vlaarhet was altijd beter dan het
mecste wat zij voordien haddellmeege-
maakt. al kon dat het verlangen naar het
weerzien van de achtergebleven ramilie
en het vaderland nooit uitwissen. ~li-
grantendochter Carla Tjon schreef de
miniaturen. trefleker. ingetogen en
zonder enige opsmuk. Yee Ling Tang
lotografeenle de settlers zoals ze nu
zijn en dat leverdc aandocnlijke bed-
den op. Doorzetters en volhouders die
het stuk voor stuk verdiend hebben om
eindelijk te worden geportretteerd. Ikt
leverde een kleinood op van ontroe-
rentk schoonheid. (BCh)

(aria Tjon (tekst) en Vee Ling Tang (fo-

tografie), 2 x 9 Levens. Chinese ouderen

in Nederland. Uitgeverij De Verbeelding,

Amsterdam. Hardcover, kleurenfoto's, 80
blz. ( 17,90.
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Laatste knipoog van een hoogbejaarde
Hein Thijssen

Na drie publicaties, over religie, filosofie en zingeving. nodigt Hein
Thijssen (85jaar) ons voor de laatste maal binnen in zijn denkwereld.
Met een knipoog naar Voltaire. die ernst als een ziekte zag, en een knip-
oog naar de bloedige ernst waarmee leven, gedrag en denken van men-
sen vaak worden behandeld en benaderd, kijkt hij naar zijn voorbije
leven, zijn toekomstige einde en zijn huidige opvattingen over gevoelens
voor en ontmoetingen met mensen uit zijn omgeving.
Thijssen haalt mensen voor enkele ogenblikken op lichtvoetige wijze
weg uit hun serieuze dagelijkse beslommeringen en laat hen ontspan-
nen in een speelse confrontatie met zichzelf.

Uitgaven van Uitgeve~ijsWP zijn ve~k~ijgbaa~in de boekhandel

Laatste knipoog van
een hoogbejaatde

ISBN 978 90 6665 858 5
80 pagina's - € 9,90

wwwswpbook.com/974
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Hollandse
bergen

ART DECa BALI

Toen een Koninklijk Nederlands-Indi-
sche legeralöding in 1906 en I',lOS het
verlet van de Balmeren wilde breken,
traden de \orstenliuTlilies van de laat-
~Ie twee \orstenhuiretl hen, t\:estdijk
gàleed, gehuld lil witte gewaden,
getooid metJuwelcll en bloemen in
het haar tegemoet. slechts mL:!krissen
bewapend, om te worden neergcmaaid.
Volgen•..Frans Leidelmeijer een keer-
punt in het Nederlandse Ilorded over
Bali, Ilelmaakte allereerst diepe indruk
op dc Gou\'ernellr (,elleraal en d;lama
leerdCll Ncderlandse ambtenaren (lok
een hoogontwikkdde cultuur kennen.
LeidelmeiJer heen dcze en dc e\olutie
daarvan als resultante \all Cl'n wed",r-
zijde beïnvloeding \'an Nederlandse en
Balinese kunstenaars besehrC\en als een

HEILIGEN, IN AL HUN GLORIE

Museumbezoàers, niet rO vertrouwd
met heiligen op schilderijen, n:rb;l/en
/ieh wdlieht over Houwen wier tepd~
llfborsten zijn (ll'v\orden afgedraaid,
dan wel afgesncden. Owr onthoolöil1-
gen, doorboringen met lansen, pijlen cn
andere ~adistische taferden. Zij lijn ge-
(hend met el'll hock als lIà/igcl1, door
Rosa Giorgi allilhL:!iseh gerangschikt
en in wie facetten beschre\'en, Wie ge-
nt:igd is te rocken naar overeenkomsten
en verschillen tussen al die '\oorbeel-
dige' vrou\\en en mannen bl'merkt. dat
zij óf v'anjongs af vroom waren óf dÎt
na ved kOllllllcr en kwel alsnog werden.
Velen zochten de afzondering, zonder
eten of drinken. - woestijnen waren
gdiefd. Soms voedden ze zich da<lr met
sprinkhanen, honing en kleedden rjeh,
ondanks koude nachten, met een dUlml'

bijLlllldere vorm van (Irt deco (toege-
paste kunst).
De meeste lezers zullen hij (11'/ d('co
niet direct aan Bali denken. Zcker niet
als lij hel Al'l NOIH'call Ar/Deco tJoeÁ

(een uitgave van \\'aandersl over 'e-
derlandse kunstnijvcrheid uit de jaren
ISSO-1940 kennen.
Frans Leidelmeijer (Bandung, 1(42), hij
het grote publiek hekend geworden door
'Tussen Kunst en Kitsch'. IS een kenner
van de (toegepaste) kunst uit de twintig-
ste ecuw. Hij is in het bij/onder gefasci-
neerd door (1..: wederzijdse doordring.ing
van kunst uit verschillende culturen.
Dat verkIllart zijn helangstelling voor
Hali. v\aan'an hij hel politil'ke, sociale
en culturele \'erleden van VOOT en na de
inlijving hij 1'\ederland beschrijli. ~kt

mantel. Soms doorstonden ze, ruals
Antollius, mIk seksuele hepnlevingen.
Maar. eenmaal lot Christus b~'keerd,
waren ze allen bereid hun lewn Ie ris-
keren. \kt de hcmel in het vooruitzicht.
In de middeleeuwen W<lrenhOlHJerdell
heiligen hekend, zmbt op het Concilie
van Trente (ca. 1550) - bijeen om de
Reformatie V<lnrepliek te dienen - he-
slotcn werd lOt cen grote schoonmaak.
Daarmee rouden de Bollandistcn,
genoemd naar de jeLuïet Jean Bolland.
een begin mllken, Ik heilige Agnes.
In J05 gekec1(L heeft de zuivering wel
overledi.l. Zij had geweigerd een offer
tc bn:ngen aan Vest<l(Romeinse godin
van het 'haardvuur', gediend door \il'r
l11<lagdelijkepriesteressen). Voor slr<lf
werd Agnes na<lreen hordcel gebracht.
waar re naakt werd afgele\erd, (lol!

bijZondere aandacht voor het bs!enstel-
sel. hel hinduïsme, en vooml de con-
tacten tussen \Jcderlandse en Halillese
kunstenaars, \kt een kunstzinnige evo-
lutie die, door de komst V<lnreer vele
toeristen. bdust op niet te grote souve-
nirs, werd hevorderd, Dat n:rklaart ook
het ontstaan van grotere artistieke werk-
pl<latsen. Leidclmcijcrs hock biedt bo-
yell(liell een keur van albeddingen \',111
gestileerde kunstwerken: houtsnijkunst.
sdlildcrijen. De omslag geen daaT\'an
ecn treIlend beeld. (AdB)

Frans Leidetmeijer, Art Dew beelden van
Bali (1930,1970), Van souvenir tot kunst-

object. W<landers, Zwolle. Paperback, 95

blz. Schitterende kleurenfoto's. (17,95.

lict daarop h;l,H haren echter zo snel
groeien dat ha<lr lic1wam spoedig weer
bedekt \\"as, \\aarop een engel nog een
wille mantel aanreikte. b ...n hoerenlo-
per die /ich desalnlellemin aan haar
probeerde te vergrijpen viel dood neer.
Dat vond Agnes tm:h teveel van hel
goede, en in al haar barmhartigheid
wckte ze de kn;wp tot leven. Het 1110cht
ha<lrnlel baten, ze was een gevaar en
een v\etsdien<l<lrkwam haar de keel
doorsnijden. Kom daar nu nog maar
eens om. De onlangs heihg verklaarde
Limburgse pater C<lrolus Houben h<ld
aan een v\onder /Ia zijn dood voldoen-
de. (AdB)

Rosa Giorgi Heiligen Uitgeverij Ludion,

Gent (B). Paperback. 383 blz. inclusief

registers € 19,50.
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VERS VAN DE PERS
TUSSEN HOOFDDOEK EN NAALDHAK

VERLICHTING VAN VLEES EN BLOED

Twee nieuwe boeken over moslims: Hel
Afarokkallt'lldrama van Fleur Jurgens
en Tussen hoofddoek ell naaldhak
van Bea Mol. Hel boek van Jurgens is
kritisch van toon. Zij wijt bijvoorbeeld
de ol1t\vikkding van rnoslimjongens
tot probleemjongeren aan de onder-
drukking van Marokkaanse moeders.
Hoewel deze problemen zeker niet
onder tafel geveegd moeten worden,
zijn haar analyses pseudowetenschap-
pelijk. al was het maar omdat zij haar
hypothesen niet probeert tc weerleggen.
Daardoor verworden deze tot ordi-
naire vooroordelen. Bovendien boogt
Jurgcns' analyse niet op eigen onder-
zoek binnen t\larokkaanse gezinnen.
Zo leidt haar gebrek aan empathie tot
gemankeerde inzichten.
Dlli is anders bij Tussen hou/ddad
en naaldhak. B~a Mol nam tientallen
interviews bij moslima's met verschil-
l~nde achtergrond~n af over hun b~le-
ving van intimiteit en s~ksualiteit. Dat
h~eft een openhartig boek opgcl~verd

De dienstm~id zag het 't eerst. D~ ge-
vel. de ramen. de deur. al het houtwerk
van Elie Luzacs woonhuis. Rapenburg
63. Leids boekverkoper sinds 1750. was
geheel met pck hesmeurd. En er was
niemand te vindcn om het te rcinigen.
zodat de meid cr maar aan begon. Zeer
tot genoegen van de nieuwsgi~rige
voorbijgangers. Toch was er op Luzacs
levenswandel niets aan te merkcn.
Dronkenschap. overspel noch hnmosek-
sualiteit kon hem worden aangewreven.
Wat wel speelde'? Elie Luzae was boek-
verkoper en uitgever van verlichte boe-
ken, schrijver, pamflettist. En .. criticus
van de regenten. Optimistisch ril(lsool:
zoals Leibniz en WollT.
Luzac was bepaald niet bang. Kort na
verschijning had hij /' Jlamme .110-
chint?, van De la Mettrie uitgegeven.
waarin de mens g~reduceerd werd tot
een begrijpelijk kunstwerk. waarvan
de materie bepalend was voor de geest
en ziel. Godsdienst was een afgeleide.
Vandaar dat het direct verboden werd.
zelfs publiekelijk verbrand.
Postmodernisten die alge\'Cn op het
Verlichtingsfundamentalisme. moeten
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m~t verhalen die doordrenkt zijn met
'zinnelijkheid' versus 'achterstelling'.
S~ksualiteit neemt een belangrijke
plaats in bij de islamitische vrouw.
maar slechts binnen het huwelijk en mct
als oogmerk om haar man aan zich te
binden. ~1ijn observatie dat het bedd-
ken van - niet tot de primair erog~ne
lOnes b~horende - lichaamsdelen ni~t
leidt tot beheersing van seksuele impul-
sen maar juist aanzet tot seksualisering.
wordt in de verhalen ruimschoots be-
vestigd. D~ westerse vrouw met haar
naveltruitjes en lage decolletés mag de
laatste tijd e~n openlijk seksobject zijn
geworden. d~ islamitische vrouw is ach-
ter haar sluiers nooit anders geweest.
Zij is het geheimzinnige, ~rotische bezit
van die ene man. een man die zelfwél
vi~r vrouwen mag hebben. Dat levert
een knellende maagdelijkh~idscultus
op, maar ook een dagenlang durend
huwelijksfe~st waarbij de hruid telkens
in een andere barokke jurk verschijnt.
Om d~ relatief onbekend~ bruidegom k

de biografie van Rietje van Vliet over
Elie Luzacs eens lez~n. Met Luzuc krij-
g~n z~ dan verbinding m~t de wereld
van moderne denk~rs, wetenschappers.
Schrijvers over politi~k. economie_
godsdicnst. Mannen die wel in d~
vooruitgang geloofdcn. maar die elkaar
wel d~gelijk durl{Jen te relativeren. Als
daar reden voor was. Met netwerk~n in
Nederland 'Duitsland'. Frankrijk, Po-
ll:n. Rusland. Boekhandelaars lewrden
hun boeken. via commissionairs aan
internationale boekenbeurzen. Luzac
hehoorde tot d~ belangrijkste.
Nederland tolerant? Toen sommige
g~schriften de gemoederen gingen ver-
hitten. werd er toch gecensureerd. Je
kon in !'\ederland ni~t áll~s schrijven.
En, toen de economie inzakte, werden
er in de tweede helft van de achniende
eeu\v steeds minder boeken verkocht,
\vaardoor tal van boekhandelaars fail-
liet gingen. Luzac kon zich net redden.
Had hij zich e~rst ondersch~iJen als
uitgever van verlichte boeken. in het
(Tweed~) Stadhoud~rloze Tijdperk
(1702-1747) k~erde hij zich tegen de
zichzelfyerrijk~l1dc regenten. In 17RO

behagen vind~n ~r subtiele voorberei-
dingen plaats voor de eerst~ huwelijks-
nacht. waarbij b~vriende vrouwen het
ganse lichaam van de bruid ontharen en
inwrijven met geurige oliën. Deze tate-
relen doen denken aan de sprookjes van
1001 nacht. maar \verpen ook de vraag
op hoc h~t staat met d~ keuzevrijheid
van zo'n bruid.
Wat verder opviel in d~ verhalen van d~
vrouw~n is het gebrek aan mentale in-
timiteit mct hun man. Hun man is bijna
nooit hun maatje. Dat lijkl mij armoede.
Toch werd ik door dit bo~k hoopvol
gestemd. De vrouwen zijn kritisch ()v~r
b~paalde Iraditi~s ~n volop in ontwik-
keling. Nu de ll1ann~n nog ... (CR)

Bea Mol, Tussen hoofddoek en naaldhak.

Oe Kern, Baarn. Paperback, 190 blz."

14,95.
Fleur Jurgens, Het Marokkanendrama.

Meulenhoff, Amsterdam. Paperback, 176

blz. " 15,00.

toonde hij zich ook tegenstand~r van de
patriotten, die hij cvene~ns als regenten
beschouwde ook al zeiden de democra-
ten ond~r h~n de gehele samenleving
te willen moderniseren. Dele 'burger-
oorlog' eindigde. een jaar voor Luzacs
dood, met dc Franse bczctting in 1795.
Leiden werd toen direct het toneel van
een patriottische democratiseringsbe.
weging. De 'Bataafse Vrijheid' - geba-
seerd op allerlei grondr~chten die wij
nu als 'normaal" beschouwen - leek e~n
feil. Le~k .... want nieuwe ovcrheden
zouden deze rechten weer inp~rken.
Rietje van Vlict heeft in ~en hoeiend~
en g~d~gen biografie niet alleen Lu-
zac gerevitaliseerd. maar m~t hem de
Verlichting gemaakt tot ~en beweging
van mensen van vlees en hloed die niet
alleen anderen maar ook elkaar durläen
te kritiseren. (AdB)

Rietje van Vliet, Elie Luzac (1721-1796.

Boekverkoper van de verlichting. Vantilt.
Nijmegen. Gebonden, rijk geïllustreerd,
704 blz. (39,90.



VOLTAIRE EN DE VERGRIJZING

IJ.: 18" eeuwse fi 1(ISUof Vol1air.: werd
mI zijn 50< een hartstochtelijk minnaar.
werd op zijn 65<wcn:ldbcrocmd mc:\
Cal/ditle olhcl opfimisme en bckctèlc
lijn produclidslC én Holijkste jaren
tussen zijn 60" en 8J'. Do.: kn:nshou-
ding van dal' 'superseniur' kan dan
ook uitstekend als voorbedd dienen
voor de oudere nIJl vandaag.. aldus de
auteur \'<ln Vo/faire al.\' ~T()lijk onflHlonl
op de n"'lvii=in~. do.:bij mi-vijftiger
I'aul StecllhuÎs (redacteur NRC-Han-
ddshladl, die zich in zijn werkje exem-
plarisch genoeg expliciet wenst te af.
ficheren als 'een veertiger', Op luchtige
- <:11 hdaas nogal eens gewild populaire
- toon denkt hij de c\'t:nzccr met het
verouderen worstelcnde Iczcr een hart
onder de riem h: kunnen stàcn aan

SEB

tI..:hand HIll leven en \\ellen van Vol-
taire - \\<l,lfmee hij zelf niet ZOLeerin
geschrifte kennis maakt als wel via de
vcrhalen van Lijn "kcttÎngrokende cn
sloten wodka consumerende buurman',
- die ZIch erop beroemt een vall laatste
Vutters te zijn uit dc werdd van het
otllkrwijs. Ikt resultaat is Jan ook be-
paald geen lloorwrocht en al hdcmaal
gccn diqvinnig stuk proza, maar \cel-
ecr ccn niemetalalletje dat in ~~n trein-
reis vall Amstcrdam naar Utrecht kan
\\orden soldaat gcmaakt (ook al is cr
kgenwoordig geen conduch:ur meer die
bereid is het fenomeen van de pretenti-
eus aang..:kondigde 'stiltecoupê' 2' klas-
se te \erdcdtgen). liet boekje is aardig
(en dat is hd) maar er zillen hinderlijke
oppenlakkigheucn en 'modermlsmen'

in ("fuck the futurc", "J..: 1cvenssappen
die vrij komen bij hel bedrijv..:n van de
lictlle kunnen \eel 'chi' uitwisse1cn"),
en pas op driekwart \<Itl de 76 bladzij-
den k01l1tVoltaire Il:itelijk aan bod. als
de hevig met Liehzdftc doen hebbende
Sleenhuis is uitgelreurd over het verlies
van zijn jeugd. Zijn geboortejaar 1()5H
was misschien een goed wijnjaar. maar
zijn generatie heen alles net gt:mist
~ provo, hippies, ban-de-bom, rock &
rol1. Otis Redding - en dan krijgjc van
alles ..:..:nslap llftr..:ksel. Dat is dan ook
precies de makk~' van dil \wrkje. (BCh)

Paul Steenhuis. Voltilire ills vrolijk

ilntwoord op de vergrijzing. Cossee.
Amsterdam, 76 blz. Prijs f 8,90.
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Altijd duurt alles maar even
Verslag van een reis

Piel Wir,Relllll'

Een pelgrimage naar Bourgondie, ivaarbij de tocht zelf belangrijker is
dan het eindpunt.
De hoofdpersoon. Guus, vcrgezelt twee vrienden op reis. Verleden en
toekomst spelen hicr een centrale rol omdat ze zQ'.veleeTlvoorwaarde
als een hindernis vormen om toegang te krijgen tot het nu.
Op indringende wijze wordt de kortstondigheid en contingentie
geschetst van een reis die tegelijk staat voor een levensweg, waar verge-
zichten komen en gaan, gebeurtenissen elkaar afwisselen en de schitte.
rende werkelijkheid voortdurend !"landin hand gaat met wat haar weer
teniet doet. Altijd duurt alles maar even.

ISBN 978 90 6665 847 9
224 pagina's. € 15.90

www.swpbookc.om/963
Uitgaven van Uitgeverij SWP zijn verkrijgbaar in de boekhandel
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U kunt de Stichting Steunfonds Humanisme
benoemen als executeur-testamentair. Het
Steunfonds heeft deskundige mensen in
dienst die uw laatste wens kunnen uitvoe-
ren. Eenjarenlange ervaring met dele vorm
van dienstverlening staat borg voor zorg.
vuldigheid en integriteit.

Het Steunfonds Humanisme is opgericht
door het Humanistisch Verbond. Het
Humanistisch Verbond zet zich in voor een
humane, tolerante samenleving.
Vraag gerust meer informatie, telefonisch
via nummer 020 521 90 :16 of met
behulp van de bon. U kunt ook kijken op:
www.humanistischverbond.nl/steu nfond s.

pC/woonplaats

JA ik wil meer informatie over
eenexecuteur-testamentairvan het
SteunfondsHumanisme

telefoon H

adres

naam mJv

-.,"""""' ..•.
Stuur de bon in een envelop
zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme,
Antwoordnummer 10938,
1000 RAAmsterdam

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

Als
nalaten
u een

•zorg IS

http://www.swpbookc.om/963
http://www.humanistischverbond.nl/steu
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Verkering na je zestigste
Een gebruiksaanw/ïzing

Sophie de Wijn

Nognooit was het voor zestigplussers zo eenvoudig om zich een nieuwe
levenspartner te wensen. er een te gaan zoeken én te vinden - met als
doel een serieuze én duurzame verbintenis - als nu. Eennieuw verschijn-
sel dat steeds vaker zal optreden, omdat het aantal mensen in deze leef-
tijdscategorie de komende decennia flink toeneemt en we steeds langer
gezond blijven.
Verkeringna je zestigsteis een 'gebruiksaanwijzing' voor zestigplussers die
actief op zoek willen naar een nieuwe levenspartner. Voormensen die op
dit gebied geïnformeerd en geïnspireerd willen worden en baat hebben bij
praktische handvatten om de kans van slagen zo groot mogelijk te
maken.

Uitgaven van U,tg"yer'j SWP zijn YO'rkriJgbaarin d boekhandel

ISBN 978 90 6665 863 9
160 pag.na's. € 1~,90

_ swpbook.com/983
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Zwerhochten
Emiel Slöpler

Wat doe je als je onverklaarbaar angstig bent? Vreemde belevingen hebt
en paranoïde wordt? Tot niets meer komt en een huurachterstand van
vele maanden hebt?
Na een lange depressie was dat de vraag waar Emiel Stöpler zich mee
geconfronteerd zag.Vanuit die gespannen situatie ontaardde wat een
simpel familiebezoek had moeten worden in een maandenlang zwerven
langs familieleden, vrienden en talloze instanties. Het voert langs maat-
schappelijk werkers, politiebureaus, psychiaters, langs uitgestrekte vel-
den, straten en weilanden. Het is een zoektocht naar een veilig heenko-
men en een vast inkomen. Bizar en soms spannend door de psychoti-
sche belevingen van de verteller.

Uitgave" van Uitgever J SWP z jn verkrijgbaar In dO'bo ••khandel

••;::/••-.,- ••••••... =:- ._- ~ ~ -

~.-

ISBN 978 90 6665 838 7
196 paglna'~- € 16,90
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JEROEN VANHESTE

HUMANISME
EN HET
AVONDLAND
De Europese
humanistische traditie

W UITDE
U EERSTE
Z HAND«rn .•••••• V1._

rn
«zwa: •wc

AD DE VISSER

DE
RENAISSANCE
'Uit de eerst hand'
deel 5

Wat is Europa? Heeft het een eigen verhaal,
specifieke kernwaarden, een voor Europeanen
verbindende traditie? Deze vragen zijn actueler
dan ooit. Vanheste zoekt Europa's ziel in zijn
humanistische traditie: een heroriëntatie hierop
kan Europa en Europeanen op vele manieren
behulpzaam zijn.
De auteur gaat in op het humanisme in de Euro-
pese cultuurgeschiedenis, op de 20ste-eeuwse
crisis en 'deconstructie' van het humanisme en
op filosofen en auteurs die nog altijd vasthouden
aan de humanistische uitgangspunten.

Isbn 978 90 5573812 O. 96 pp., € 9,90

'Zelden is geschiedenis zo levend als wanneer
de bronnen zelf aan het woord komen. Dat is
hier het geval voor het onderwerp Renaissance.
(... ) Een must, uiteraard voor geïnteresseerden,
maar ook voor politici, journalisten, docenten
en studenten.' NBD IBib/ion

'Het is een fantastisch boek, prachtig gebonden
uitgegeven (... l. de moeite waard voor ieder die
zich voor het eerst of opnieuw wil verdiepen in
de wereld van de Renaissance.'
W\VW. boekh andelweslerh of. nl

Isbn 978 90 5573 735 2. 256 pp., € 19,90

DICK KLEINLUGTENBELT

MENSBEELDEN
ALS
LEVENSKUNST
De mens en de kunst het
eigen leven vorm te geven

AD BOESTEN

GOED LEVEN:
MEER GELUK
DAN WIJSHEID?
lessen van een
nieuwe wetenschap

'Beslist verfrissend zijn de gedichten en vragen
voor oefening. Een hoogtepunt is de bespreking
van de emotietheorie van Martha Nussbaum.
Het boek is opgezet als een lees- en leerboek
(...) en is toegankelijk voor mensen zonder een
opleiding in de filosofie, geschreven op een
enthousiaste manier: NBDIBiblion

'Dit boek is zeer geschikt voor groeps,',rerk en
klassengesprek, terwijl o.a. studenten van het
HBO er ook baat bij hebben voor een snelle
(eerste) oriëntatie.' De slem van hel boek

Isbn 978 90 5573 506 8, 224 pp.. € 16.90. 3e druk!

'Ofschoon geluk en goed leven niet 'maakbaar'
zijn, zijn er toch wdardevolle aanwijzingen te
geven, hoe men 'wijs' kan omgaan met wat het
leven biedt aan kansen en zo de weg naar een
goed leven te ontdekken, gesneden op eigen
maat. Aan de hand van theoretische beschou-
wingen, trainingsschema's en oefeningen wordt
een handleiding geboden om zelf die weg te
vinden. {...l Geen vrijblijvende stichtelijke lee.
tuur, maar een verrassend concreet soort cur-
susboek voor levenswijsheid.' NBD IBiblion

Isbn 978 90 5573 681 2,218 pp., € 17,90

Verkrijgbaar m de boekhandel of rechtstreeks biJUitgeverij DAMON (verzendkosten worden met berekend) Info@damon.nl

www.damon.nl
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