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Bestellen decembernummer
Veel mensen bestellen een extra exemplaar van
het speciale decembernummer van de
Humanist over 'Altijd kind van je ouders'.
Bijvoorbeeld omdat ze hun exemplaar hebben
weggegeven aan vriend, vriendin, familie, buur
of kennis.
U kunt nog exemplaren van dit thema.
nummer bestellen bij het Humanistisch
Verbond. Maak per exemplaar f 8,50 over
op giro 58 van het Humanistisch Verbond
te Utrecht onder vermelding van 'Extra
exemplaar decembernummer' . En als u
meerdere exemplaren wilt bestellen,

gireer dan evenzovele malen f 8,50 en vermeld hoeveel
hoeveel exemplaren u wilt. Wilt u meer dan 10exemplaren, dan u kunt u korting
krijgen. Neem dan contact op met ons (tel. 030-]92 I00).

De tarieven van september 1')93
ziin van kracht. Informatiefolder is

op aaI1Vr;l,lg verkrijghaar.

De Humanisl wordt gedrukl op licht-
houthoudend 11Kpapier, chloorvrij.

Het volgende nummer verschijnt begin mei. Kopij voor dit nummer
moet uiterlijk 10april in het bezit van de redactie zijn.
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Yvonne Keuls: Erkenning van
schuld maakt 'loslaten' mogelijk
Ze verheft wrdocmdcn en verdoolden lOt held Hln haar verhalen. Ook in haar laatste
boc.:1.kan de hoofdpersoon rekenen op oneindige warmte cn sympathie. Wal bezielt
Yvonnc Keuls om zich telkens weer Ie laten inspireren door het lot van de Olindcr be-
deelden?

6 t/m 9

18 tlm 21

12t/m 16

Tuin en stad volgens
Adriaan van der Staay

'Kunsi en samenleving in humanislisch perspectief' is zijn leerop-
drachr als bijzonder hoogleraar in Rotterdam. De tuÎn cn de stad spe-

len een grote rol in zijn denken o\'cr cultuur.
loten'iew met een kosmopolitisch tuinier.

Het geluk van Gabri de
Wagt en zijn zoon Menno
Dertig jaar had Gabri de Wagt nodig om een deel van hel beSlaan van zijn
gehandicapte lOon Mcnno re doorgronden. Hij s.;:hreef hd allemaal op: de
ontreddering, maar ook de hetrokkenheid cn de ycchduSl voor het geluk
van zIJn zoon.

Kennis maakt je tot een wijler mens. En misschien
minder egoïstisch, slei I de Israëlische schrij"er A.B.

Yehoshua. Dat zou mooi zijn.

A.B.Yehoshua's
strijd tegen het

••egoIsme

FayWeldon tegen
de uitwassen

van de
therapie

"Het is goedkoper om rouwspecialisten
in te zetten als er een groot ongeluk ge-
beUr!, dan om structureel iels aan de
vcili~heid op de weg IOCdoen," aldus

een nop;immer lep;endraadse maar ook
beminnelijke Fay Weldon.

24 t/m 27

En verder:
Brie\'en .4-
Rtv.programma 's 31
Cryptogram 23
HV-Nieuws 22, 32 Ifm 36

28 t/m 30
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UW BRIEF ISVAN HARTE
WELKOM. MAAR SCHRIJFT U

ZO KORT EN BONDIG
MOGELIJK (MAXIMAAL :WO
WOORDEN), ANDERS IS DE
REDACTIE GEDWONGEN UW

BRIEF IN TE KORTEN.

Bel 023-245336 en vraag naar
de mogelijkheden!

All-Round Media Services,
Postbus 1524, 2003 BN Haarlem.=-~ Tel.: 023-245336, Fax: 023-248043.

N Piepklein maar superdynamisch.

een verbetering tot stand
zouden kunnen brengen. Ik
denk dat wij het zelf zullen
moeten doen, met alle
beperkingen vandien. Het is
mij daarbij een lief ding
waard als de ene mens niet
neerkijkt op de andere. Dat
del.e laatste wens voorlopig
een wens blijft, zal niet aan
mij liggen. Dat wederom
anderen daar anders over
denken is helaas, nog,
normaal.

Gerard R. Brunen
(Uithuizen)

Indianen
.\-1et veel bijval heb ik kennis
genomen van de aandacht die
u geschonken heeft aan de
bloemlezing uit
'Indianenverhalen' van Peter
Nabokov. Ongetwijfeld staat
in dat boek ook de
verbijsterde vraag van de
hoofdman Seattle, toen de
U.S.A.-regering hem (in 1871
ten behoeve van houtkap)
geld bood voor een gedeelte
van lijn jachtgebied, te
weten: "How can we sell the
earth when we do nOl OWII
it?" Deze prangendt: vraag
van toen vormt nu het
officiële credo van de
Groenen in Amerika.

!co van der \'/illik
(Veldhoven)

'Nee, ik ben normaal' is
inderdaad mijn antwoord op
de vraag of ik gelovig ben.
Maar niet met het lachje
rond mijn lippen dat Carel
van de Wedf (zie brieven-
mbriek vorig nummer - red.J,
daar blijkbaar graag zou
zien. Want dat zou een teken
zijn van vermeende
superioriteit mijnerzijds; en
daarvan is geen sprake.
Daar waar ik vraag om
gelijkwaardigheid ben ik
mijn~ Inziens toch niet bezig
om mijn levensvorm boven
die van anderen te stellen, C.q
met religieuze zelfverering.
Hoewel ik de laatste ben om
te beweren dat de mensheid
als geheel zich op de borst
kan kloppen over wat zij to[
onze huidige maatschappij
heeft gemaakt, zie ik gIXn
hogere machten die daarin

Wat heet normaal

middelen, waarvan het effect
niet vaststaat, houdt het
risico in dat deze een wel
effectieve behandeling in de
weg staat, ook als deze maar
beperkt beschikbaar is.
Homeopatie is, ook in
Derde- Werc1dlanden, geen
werkelijk alternatief en
evenmin een aanvulling.

Riek Kortland-Brinkman
(Breda)

~~d- Se.z-t.>-.,,-
~CZ; C'"~...s-
'"""0 Voor informatie over adverteren in deze
s:::: uitgave kunt u kontakt opnemen met
~ All-Round Media Services.

~~
~

Homeopatie geen
alternatief

Wicmer Emmclkamp
(Groningen)

veroordeeld. Dit alles kan
geschieden, als wij het willen
laten geschieden. Het is aan
onze generatie, tussen dit
droombeeld en een door
waanzin opgelegd eind te
beslissen."

Uw artikel over homeopatie
in het maartnummer van dit
iaar heb ik met grote
verbazing gelezen. Voor mij
rees het schrikbeeld op van
l'Cn leger vrijwilligers die, na
een weeklang te zijn
geïnstrueerd, ernsrige liekten
in ontwikkelingslanden met
dubieuze middelen denken te
gaan bestrijden. Het idee om
ziekten op basis van
gelijkheid tussen
geneesmiddel en kwaal te
cureren, is ontwikkeld door
de Duitse arts Hahnemann in
het begin van de vorige eeuw.
Naderhand is men steeds
sterkere verdunningen gaan
toepassen, zodat soms
nauwelijks nog een moit-cule
van de stof in het
oplosmiddel aanwezig kan
zijn. De werking zou dan
berusten op
'vibratiefenomeen', ofwel een
afdmk, die de stof in het
oplosmiddel zou hebben
achtergelaten. Een bewijs
voor dez_everonderstelling is
echter niet geleverd.
Het genoemde onderzoek bij
malaria is, gezien de kleine
aanrallen patiënten, ook
weinig O\.ertuigend. Nog
minder valt hiermee iets te
z.eg.gen over de werking hij
zjekten als dysemerie.
(Overigens is ciprofloxacine
hij ons al jarenlang
verkrijgbaar, de VS lopen
hiermee wat achter).
Ecn behandeling met

RusselI: tussen
droombeeld en
waanzin
Het arlikel over Bertrand
RusselI is alleszins
informatief. Hulde. Wij, die,
mede danhij de geallieerden,
1940-1945 overleefden en de
Vit"tnam-ooriog, de Koude
Oorlo!-\ cn de
(atoom)hcwapcning
verafschuw(d)en, denken
dankbaar terug aan de
woorden cn vooral de daden
van deze grote Britse
voorganger. Nog zij vermeld.
dat uitgeverij Meulenhoff
zorg droeg voor de
vertalingen van Russclls
Conquest of Happincss
(Verover uw geluk} en Ibs
man a future? (Heeft de mens
eeo toekomst?). Aan het
laatstgenoemde gaf hij als
motto een citaat van
Marlawe mee: "Vervloekt zij
hij dje als eerste de oorlog
uitvond". Hij eindigde aldus:
"Als onze huidige
moeilijkheden overwonnen
kunnen worden. kan de mens
opZIen naar een nog
ontzaglijker veel langere
toekomst dan zijn verleden,
bezield door een nieuwe
breedheid van blik, een niet
aflatende hoop, voortdurend
gevoed door niet aflatende
prestaties. De mens heeft
voor een kind geen
onverdienstelijk begin
gemaakt - want in biologisch
opzicht is de mens, de
laatstgekomene der soorten,
nog steeds een kind. 11ell
kan geen grens stellen aan
hetgeen hij in de toekomst
nog kan bereiken. Ik zie voor
miin geestesoog een wereld
van vreugde, een wereld
waar de geest uitdijt, waar
een onverflauwde hoop
aanwezig blijft en waar het
edelmoedige niet langer als
verraad aan het een of andere
ellendige doel wordt
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Kent u de
beste buren van

Nederland?
Buren kunnen elkaar het leven zuur
maken, maar ze kunnen elkaar ook
bijstaan en helpen op een manier die

soms heel bijzonder is. Dat laatste wil
Humanitas bevorderen door op zoek te

gaan naar de 'Be~te Buren van
Nederland'.

Op 31 mei bestaat Humanitas precies 50
jaar. Reden om die dag uit te roepen tot

de 'Nationale Burendag' . Met de
verkiezing van De Beste Buren van
Nederland wil Humanitas mensen

duidelijk maken dat ze elkaar nodig
hebben, dat ze iets (en vaak veel) voor
elkaar kunnen betekenen, Humanitas

nodigt u uil om kort aan te geven wal die
ene besle buur voor de andere heeft

gedaan. De meest bijzondere
voorbeelden van 'goed buurschap'

worden voorgelegd aa" een jury met

bekende Nederlanders.
Die jury kiest de 'Beste Buren

van Nederland'.
Op 31 mei ••.•.ordt in een
feestelijke bijeenkomst

bekend gemaakt wie dat zijn.
Kent u De Beste Buren?

Laat het welen aan
Humanitas. Schrijf een kort

briefje, waarin duidelijk
wordt wat cr geheurd is, en
Sluur het aan: Humanitas,
Sarphatistraat 4, 1017 W$

Amsterdam. Zet op de
em'dop: 'Burendag'.

SluitingsIermijn is 1 mei.
Humanitas krijgt het recht

om de voorbeelden ~.angoede
buurschap naar aanleiding
van uw brief te publiceren.
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Jcrates.hoogleraar Adriaan van der Staay

: bij gratie van tolerantie
~nmenging van culturen

Adriaan van der Staay (1933) houdt zich al decennia lang bezig met
de ontwikkeling van kunst en cultuur. Hij nam het initiatief tot de
oprichting van zowel Poetry International als Film International

Rotterdam. Onder zijn talrijke publikaties hoort een boek over de
culturele waarde van parken en tuinen. Sinds 1979 is hij directeur van
het Sociaal Cultureel Planbureau. De Stichting Socrates installeerde
hem in 1993 als bijzonder hoogleraar, met als leeropdracht 'kunst en

samenleving in humanistisch perspectief.
Een interview met een kosmopolitisch tuinier.

--

Aan het eind van het gesprek zegl hij: "Ik
hen altijd gefJscineerd geweest dat die
humanisten zo vaak refereren aan Soera-
rcs. liet is altijd weu Socratcs waar ze
mee aan komen. Ik vraag me ernstig af of
Socrates' analytische, controversiële ma-
nier van denken zo typerend is voor het
humanisme. Hij hekijkt de zaken van al-
lerlei kanten: dat relativistische vind ik
interessant. Maar ik denk ook dat je Sn.
erares' houding moet aanvullen met een
hele andere henadering van de cultuur:
die VJn Cicero en Erasmus. Dat zijn geen
figuren die gl'we1dig vechtlustig ingaan
op argumenten VJn tegenstanders. maar
mensen die 7.Îch bewust zijn van een grote
hoC\'eelheid aan meningen en tradities in
de cultuur, Zij proberen op een of andere
manier discussies op verschillende tijden
en pla<usen te overzien en levend te hou-
drn. De grote brtekenis van Erastllus is
nirt lOlrrr dat hij rrn Erasmiaansr logica
hreft - zoals jr ren Socratischr methodr
wu hehhen - maar dat hij de rijkr cultuur
~'an de oudheid voor zijn tijdgenoten
weer present heeft gem.l<Ikt. Een houding
waarin je brede verbanden blijft zo•...ken,
lijkt me ook voor humanisten relevant."

Aanleiding en onderwerp van gesprek is
de oratie die Adriaan van der Staay
schreef als hijzonder hoogleraar kunst rn
samenle\'ing aan de Rotterdamse Eras-
mus Universiteit. Daarin stelt hij dat
overdracht van 'cultuur" in de hreedste

door Tanny Dobbelaar

zin van het woord, de belangrijkste taak
van intclk'ctuclen en kunstenaars moet
zijn, Deze CIIltllreie trallsmissie is volgens
Adriaan van dcr Staay gcen vanzelfspre-
kendheid: het in ,tand houden en becom-
mentariëren van culturele produkten uit
anderr tijdrn en plaatsrIl vraagt grcon-
centreerde aandacht. \'\-'ie culturele tradi-
ties verwa.uloost, loopt kans te belanden
in een minder tolerante, armere cultuur
dil."weinig 'vreemde' invloeden todaat.
In zijn oratie vervlecht Adriaan van der
Staay deze culmuropvatting met een in.
terpretatie van een sonnet van Christoffel
Plantijn, de fameuze Antwerpse drukker
die in de roerige 16-de eeuw zijn bedrijf
tot grote bloei braçht. Hij wordt wel ge-
karakterist'erd als de grootste uitgever in
zijn tijd van humanisme en wetensçhap-
pen.
Waarom die speçiale aandacht ~'oor Plan-
tijn? Adriaan van der Staay: "In de tijd
van I'lantijn was er een humanistische
opleving. En ook de technologie maakte
een enorme sprong voorwaarts, net als
tegenwoordig. Plantijn is irmand die ver-
bonden is met de technologis.:he revolu-
tie in de boekdrukkunst van de Renais-
sance. Op dat vlak kan hij de associatie
opwekken met de situatie van vandaag:
ook onze tijd is er een van culturele trans-
missie door middel van techniek. Denk
maar aan satellieten waardoor beeld en
geluid grote afstanden kunnen afleggen,"

Plantijn (l520-1589} drukte tal van vaak
controversiële nieuwe en oude werken.
Daarmee speelde hij een belangrijke rol
in de culturele transmissie van ûjn tijd,
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Adriaan van der Staay: Plantijn benadrukt
de noodzaak van het individu om zich soms
terug te trekken uit de wereld.

Wie culturele tradities verwaarloost,
loopt kans te belanden in een minder
tolerante, armere cultuur die weinig
'vreemde' invloeden toelaat

Als uitgever, maar ook als schrijver, zo
benadrukt Adria;ln van der Staar.
Plantijn wekt in zijn sonnet 'Lr bonheur
de ce monde' Je klassieke oudheid op-
nieuw tot lc\'cn. Het bC7.ingt namelijk het
aardse geluk, een thema dat in de christe-
lijke middek'cuwcn ronduit ongepast
was. Het sonnet zinspeelt op voor-chris-
telijke ideeën over de leer van nrT geluk-
kige Ic~'cn. De eerste, vertaaldt:, strofen
luÎlien:

Eellimis te hebben dat gemakkelijk, pas-
send, moo; is
Een tuil, met gellTige spalieren
VmcJitcll, uilst{'k1'lIdc wijn, weil/ig ge-
volg, weinig kinderen
AlleeJl ell ZOl/der 0IJspraak eell trouwe
vrouw te hebben (-)

In feite is het gedicht een lofzang op een
kleine binnenwereld waar individuele,
huiselijke genoegens centraal staan. Hoe
kan dit gedicht zijn 20-ste eeuwse opvat.
ting van culturele transmissie illustreren?
Hij glimlacht: "Ik heb het sonnet geko-
zen omdat ik verwantschap vocl met de
gedachte dat er in een wereld van trans.
missie een tegenwicht moet zijn van een
wereld met eigen waMden, eigen keUlen
uit wat er allemaal voorhanden is. Men
hoeft niet alles wat cr in het heelal aan
culturele modellen zweeft, klakkeloos
over te nemen. Men moet zich daar indi-
vidueel in omwikkelen. Het opmerkelijke
van iemand als Plantijn - die zoveel talen
sprak, het gedachtengoed van zoveel
meIl'ien onder zijn handen door zag gaan
- is dat hij crin is geslaagd het gevoel te
houden dat al die invloeden grijpbaar
zijn, bijdragen aan de verrijking van lijn
privéleven.
Dat is ook voor onze tijd van belang: het
is niet nodig om gedesoriënteerd te raken
door de veelhdd van gelx'urtenissen en
de veelheid van informaties. PJamijn he-
nadrukt de noodl.aak van het indi\'idu
om zich terug te trekken uit de wereld.
Het aardige is dat hij zijn evenwi~'ht niet
in t'en of ander groepsverband zoekt,
maar louter in zichzelf."
Adriaan van der Staay zwiigt even. Dan:
"En in zijn ruin natuurlijk."

Hij legt uit: "De ruin kan een punt zijn
waar de geschiedenis als het ware stil
staar. Het is een plek waar de Ulens in be-
paalde harmonie met de natuur \.t'rkeert,
waarin de natuur gevormd is door de cul-
tuur. Ook dat is een ideaal dat in het son-
net van Plantijn te voorschiin komt - het
belang van de natuurlijke dingen van het
leven. De tuin verbeeldt bet raakvlak tus.
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sen natuur en cultuur. Daarom is het zo'n
mooi beeld van een situatie waar men
zijn evenwicht in kan vinden."

Hij vertelt over zijn eigen ruinen, één in
Italië en één achter zijn huis in de oude
binnenstad in l.eiden. "Beide tuinen on.
derhoud ik lelf. Ja, 1.e zijn ontworpen
met een bepaald idee. MiÎn tuin in Leiden
hegint, vanaf het huis gClien, met een
eenvoudige Chinese tuin. Het is een bin-
nenplaats, omgeven door ham boe, met
uitsluitend Aziatio;che planten en een cir"
kelvormige Chinese waterpot in het mid-
den. De tweede tuin is een Europese Re-
naissam:eruin. Het is een formele tuin,
met hedden en buxusheggen, en een
wand met spalieren wals Plantijn die be-
schrijft. Dan komt er een tussenstuk van
de tuin met grote bloeiende prunussen.
Die lijn waarschijnlijk nog geplant door
professor l.orem die het huis aan het
eind van de 19-de eeuw heeft bewoond.
En dan kom je in de laatste tuin. Dat is
een soort zittuin, met water, een ronde
vijver met een fontein erin. liet is een
plaats waar je je kunt terugtrekken, mid-
den in de stad. Daar kun je lezen, zonder
iets anders te horen dan bet water dat
klaten, cr bloeien rozen ... En als je vanuit
die tuin verder loopt, sta je opeens mid-
den op straat. Op de markt, in de drukte
van de Leidse binnenstad."

De tuin heeft voor hem een bijlOndere
cultuurhistorische betekenis, waarvan de
waarde wordt onderschat. "War ik zo

kenmerkend vind van een groot gedeelte
van de 20-ste eeuw, is dat men met tuinen
niet overweg heeft gekund. Het moder-
nisme heeft de tuintraditie van Europa
vergeten. Daarvoor in de plaats is de ver-
waarloosde natuur gekomen. ~eem 1.e
Corbusier, hii maakte een huis dar uit zou
kijken op het groen. Hoc her groen cr uir
zou zien, dat interesseerde hem nauwe.
lijks. Hij had er verder geen ideeën over.
Heel merkwaardig. liet niet hebhen van
een relatie ml"t de natuur vind ik heel
kenmerkend voor een groot gedeelte van
de 20'ste eeuw. ~

Naast de tuin speelt ook de stad een I/;rote
rol in uw denken over cultuur. \\'aarom
beschouwt u de stedelijke, kosmopoliti.
sche cultuur als de hoogste vorm van cul-
tuur?
"Er zit een bepaalde visie op culturele
identiteit achter die vrij schematisch is.
De meest primaire ervaring van de mens
ligt in de bloedverwantschap, in de fami-
lie, in wat ik het tribale noem. Als men-
sen erg worden teruggeworpen op l.ieh-
zelf, bijvoorbeeld door een oorlog, wan-
neer de samenleving verandert in een
chaos en culturele normen niet langer
functioneren, dan blijkt vaak dat de fa-
milie een van de laatste verbanden is
waar men no~ op kan terugvallen. Dat
mechanisme moet men niet onderschat-
ten. liet is een prim'lire culturele ervaring
die ook in onze samenleving aanwelig is.

In het tweede stadium van culturele iden-
titeit staat het territorium centraal. Een
territorium dat klein en overzichtelijk is,
en dat door een aantal families wordt be-
schouwd als hun eigen gebied. Het geeft
een ~evocl van eenheid.
Als samenlevingen in verval zijn, dan
wordt het territorium weer belangrijk.
Kijk maar naar de binnensteden van

Amerika. Daar zie je gangs territoria uit-
zetten en verdedigen. Ook dat is een pri-
maire culturele ervaring. Mensen haseren
hun cultuur aan één kant op hloed\'er-
wanto;chap, en aan de andere kant op bo-
dem. ~1aar de stad kan deze beperkre
vormen van culturele identiteit overstij-
gen. Een srad leeft bij gratie van toleran-
tie en menging. Er wonen mensen van di-
verse hloede op een terrein. Gasten ziin er
vanzelfsprekend, men trouwt er makke-
lijker mer vreemdelingen, En op het mo-
ment dat steden een hreder verband gaan
vormen -dat zie je in het Romeinse Rijk



De tuin is een plek waar de mens in bepaalde
harmonie met de natuur verkeert - waarin de
natuur is gevormd door de cultuur.

of in het Europa van de Renaissance-,
dan kan het kosmopolitisme ontstaan.
Een ervaring waarin men begrip heeft
van een groTergebied, waar men zich ge.
makkelijk verplaatst, in vele steden thuis
is en nooit het gevoel heeft totaal ont-
heemd te zijn." Hij trekt de vergelijking
met mensen die hangen aan hun familie
of aan een bepaald territorium. Buiten
hun eigen gehied, hun eigen relaties voe-
len zij zich nergens thuis. "De kosmopo-
litische ervaring beschouw ik als een cul-
turele winst."

U waarschuwt voor de gevaren die de
kosmopolitische cultuur bedreigen. Welk
gevaar is het grootst?
"In Europa is de samenleving aan het ver.
etniseren. Er is een neiging om alles in
bloedgroepen of territoriumgroepen te
willen zien. Dat dreigt de variatie in de
cultuur te verminderen. Het meest dra-
matische zie je natuurlijk in Bosnic. Daar
was een cultuurweefsel waarin men vrij
gemakkelijk over allerlei godsdienSTige
en etnische verschillen heenstapte. Nu
verschijnen er vormen van territoriale en
etnische perken die vroeger niet beston-
den."

Niet voor niets, zo schrijft hij in zijn 'Les
van Plamiin', bestoken kanonnen in Bos-
nic juist de steden, met hun historische
monumenten, bibliotheken en musea.
Met deze aanvallen wordt een stedelijke
manier van In.en bedreigd waarin men-
ging van culturen vanzelf spn:ekt."
U stelt dal intellectuelen de taak hebben
de culturele transmissie en de stedelijke

cultuur te verdedigen. Maar hoe?
"Ik waarschuw tegen de gemakzucht
waarbij men denkt: er is zoveel informa-
tie, zó veel cultuur, met de stedeliike ont.
wikkeling gaat het goed, ons systeem ga-
randeert vanzelfsprekend de culturele
transmissie, wc hoeven cr niet meer op Ie
letten. Dan is de verantwoordelijkheid
van de intellectueel om dat niet zonder

meer te denken, om zich niet lui te gedra.
gen ten opzichte van de cultuur en zlln
verantwoordelijkheid te nemen."

Maar u schrijft ook: alleen barbaren kun-
nen zich \.erdedigen.
"Het is een beetje een provocaTieve uit-
spraak om te laten zien dat intellectuelen
zich niet kunnt;"nonttrekken aan de bar-
harij van de wereld. We moeten accepte-
ren dat we keuzen moeTen maken. We
moeten hercid zijn daar offers voor te
brengen, ook als we dat liever niet doen.
Kijk, een barbaar die behoort tot de ma-
fia van Sicilii' of van Bosnië heen geen en-
kel probleem met het doodschieten van
andere mensen, maar hij heeft ook geen
probleem met zelf het offer van het leven
brengen.
LaaT ik een voorbeeld geven: in intellec-

tuele kringen is mililaire dienstplicht
vaak iets waar men de neus voor ophaalt.
Hetzelfde geldt voor het deelnemen aan
acties. Ik heb hel zelf ook, ik praat ook
liever dan dat ik ga demonstreren. Dan
heb je al snel reden om te zeggen; ik praat
misschien beier dan ik demonstreer.
Ik vind dat men zich moet realiseren dat
culturele waarden in principe niet moge-

lijk zijn zonder ze ook met offers Teon.
derbouwen. Let wel, ik pleit mezelf niet
vrij. Ik kan niet zoveel heldendaden noe-
men op dit gebied. Wel vind ik dat een in-
tellectueel in laatste instantie ook bar-
baarse offers moet durven brengen. Dat
is een onaangename en voor een intellec-
tueel een bijna tegenstrijdige gedachte.
Maar niet alles kan. Het verdedigen van
een stedelijke vorm van cultuur betekent
dat je je moet verzenen tegen uitsluiting
van bepaalde groepen. Dat je intolerant
moet zijn tegen het fundamentalistische
terrorisme bijvoorbeeld.

Mijn hoogste streven in de cultuur is: in
zt-er wijde verbanden denken, wel we-
tend dat je je eigen waarden helemaal
moet barbariseren om l,e te kunnen
handhaven." •
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Ontmoetingsweekend
Homoseksuele mannen en

lesbische vrouwen
Van 5 tot en met 7 mei wordt in

Conferentiecentrum KapclIerput in Heeze bij
Eindhoven hel 30-SIC Ontmoetingsweekend
gehouden voor homoseksuele mannen en

lesbische vrouwen. Organisatie: homollesbische
werkgroep in samenwerking met hel

Humanistisch Verbond en Driekant, opleiding &
advies. Programma: praat- en doe-workshops,
ondermeer over contact maken, massage, yoga,
zingen, homoseksualiteit en vrijheid, de zin en
onzin van de lesbische seksualiteit. Het weekend
heeft een open sfeer en cr worden veel moge-
lijkheden geboden nieuwe contacten te leggen.

Er is plaats voor ongeveer 90 deelnemers. Verblijf:
in één- of tweepersoonskamers. Tijd: van vrijdag
5 mei om 19.00 uur tot zondag 7 mei om 15.30
uur. Kosten naar draagkracht: f 145,- / f 175,- /
f 195,- p.p .. Inbegrepen zijn: twee overnachtingen,

alle maaltijden, koffie en thee en alle
programmakosten. Bel voor inlichtingen en

aanmeldingen Driekant, tel. 043-690259 (Gertie
Hassink).

Jubileum Humanitas:
50 jaar aandacht
voor anderen
liet uitroepen van 'geh()onedawm' j J mei tot :'\ationaJe l'>llren-
dag. Fen s!room van inforJlUlic naar de nlt'uia. Spotjes voor de
lobi!' radio. Affiches op 300 ,lations en op 3150 abri's bij bus-
haltes op drukke lijnen, Humanitas gritpt het 50-jarig hesta;tn
vooral aan om naar huiten te treden. Afdelingen is geHaagd in
hun eigen viering \'ooral het accent te IeggeIl op het vergnm'n
van de bekendheid op lokaal en regionaal niveau.
\tet de :-.Jationalc Burendag (,ie ciders in (Iele Illlmanisr) hoopt
Humanitas twee vliegen in één klap te slaan: het verstevigen van
de sociale samenhang in de woonomgeving en het vergroten van
de eigen bekendheid. [n veel plaatsen waar Illlmanita, actief is
zullen op 31 meI ook plaatselijk 'Oe Beste Buren' worden be-
kend gemaakt.
Eind mei verschijnt het jubileum hoek 'Geen opgeheven vinger
maar een uitgt'sroken hanJ'. De hi,rorica :'\ynke Zwierstra heeft
in dit bock de eerste 50 jaar van de vereniging in de context gt'-
plaatst van dl' soCÎ;ul-maat'il-happelijke omwikkdingt'n in die
periode.

Een aantal jlloilellJll-aClics v:m Ilumaniras is nog lil voorhcrei-
din/; voor het tweede halfjaar van 1995. Daarnaast organiscren
Ilumanitas CIl het Humani'itisch Vcrhond el'n ,tamal gczamenlij-
kc activitcÎten, die een bru/; gaan vormen naaf de \"lerlllg van het
SO-jarig pestaan van het Ilulllani'itis<.:h Vcrhond in fepruari
1996.
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Chaos en verbeelding in Haarlem
Op zondag 21 mei wordt in Haarlelll van
12.00 tot 17.00 uur de manifestatie Cha-
m en Verbeelding gehouden. (Zie under
voor toelichting),
De manifestatie open! meI ccn filosofi-
sche discussie. Gasten zijn ondermeer
Mccrtcll ter Horg (socioluoWfilosoof) en
Désannc de Brederode (roman-
schrijfster), Hierna ,'olgcn works-
hops, die u een untdekkingstocht
langs verschilkndc kunstvormen
hieden.
U kunl zelf aan de slag met klank,
\'erf, beeldend materiaal, taal om
chaos vorm te geven. En u kunt
deelnemen aan gesprekken over fo-
tografie, film. kunst en filosofie. In

Ook dit voorjaar kon het fenomeen
wen waargenomen worden: lange
rijen belangSTellenden voor dl.' trn-
luonstcllingen van Hreitncr en
MonJriaan. \1uscumhczocl is geen
aniviteit meer van een intellrctuele
elite, het is ren populaire bezigheid
geworden. Wat zoeken we tegen-
woordig in de musea? \X'cIke be-
hoefte proberen we ermee te bevre-
digen?
Soms litkt hl."t alsof het museumbe-
zoek in de plaats is gl'komen voor
het traditionrle zondagse kerkbe-
zoek . .\tisschien voldoet het muse-
umbezoek in een bepaalde zin aan
de behoefte aan niruwr rituelen. Ri-
tuelen worden door hits Sta:ll om-
Sl:hreven als handelingen waarvan
we niet (meer) weten waarom we ze doen
maar waarvan we geloven dat het ver-
richten ervan op zil.:hzelf waarde heeft,
ren inrrinsil.ke waarde. Het essentiële
van rituelen is juist dat we nier kunnen
uitleggen wat ze inhouden. Zoals Isadora
[)unC:ln over Jans zei: ~,\Is ik u kon ver-
tellen wat hil inhoudt, IOU het geen zin
hl."bben die tl' danscn", Dus; als ik u kon
vertelll'll waarom ik in het Stedelijk ,\Iu-
srum in Amsterdam altiid evrn langs
"Who's afrOlid of Red, Yellow and I~lue"
moest lopen, had ik er niet langs hoeven
lopen.
Toen nwn nog elke z.ondag naar de kerk
ging, wist men natuurlijk juist heel goed
waarom: in sommige ge\'allen omdat we
mOl'sten, in andere gevallen omd,u wr
geïnteresseerd waren in de hlijdr hood.
s..:hap dir er gepredikt werd. Je wist dan
tenminste weer hoe de wereld in elkaar
zat en kon opgelucht naar huis. Zo is cr
natuurlijk een hoop kunst (en kitsch) liie
ons proheert te vertellen hoe dr werdd in

hel kunstcafé komt u weer op adelII, bij
l'en \'an de oplredens die de hele dag
plaatsvinden. Aan de dag werken onder
meer mee: Merapi Oherme)'er, Christine
van Stralen, hel Koninklijk Conservatori.
urn en studenten van wrschillende kumt-
academies.

De kerk uit,
het museum in
elkaar zit of die rust gedt, en daar voor
een belangrijk deel zijn waardering aan
ontleent. Rdigieuze kunst, sociaal-realis-
tische kunst, agit-prop, new age-muz.iek
zijn voor de hand liggende vooroeclden.
:\laar in veel bredere zin heeft dit hetrek-
king op allerlei kunst- en culruuruitingen
die ons het grfUststeliende gevoel ver-
sch'lffen dM cr niets Jan dl' hand is, dar
dl' wereld eigenlijk heel geordend in el-
kaar zit l'Jl dat er aehter alles uiteindelijk
l'en logisch verband schuilgaat. \'(Ic pe-
wonderen Rietveld om de eenvoud van
zijn ontwerpen, om de overzichtelijkheid
en geometrÎ,che orde van zijn architec-
tuur. Alleen weten we ondertussen allang

De manifeslatie is een samenwerkings-
project tussen het het Ilumanistisch Ver-
bond, afdeling Haarlemmerland en de
Hogeschool Holland. Plaats: Stedelijk
Gymnasium, Prinsenhof 3, Haarlem.
Toegangskaarten bestelt u door f 17,50
per persoon over te maken op giro

4 t 91258 van het Humanistisch Ver-
bond te Haarlemmermeer. U krijgt
de kaarten dan toegezonden. Vergeet
niet uw naam en adres bij de mede.
deling te vermelden als u \'ia de bank
overmaakt. Een infnrmalicfolder
kunl u aanvragen hij de project-
groep Chaos en Verbeelding, pla
Ruslenburgpark 15, 2135 GT
Hoofddnrp.

dat de wereld zo niet in elkaar zit.
Ons verlangen naar rust en orde is
een nostalgisl'h verlangen.
Er bestaat ook een type kunst dat
ons verontrust, liet is niet het soorl
kunst wat we mooi plegen te not'-
men. Het is wel kunst die ons dwingt
vragen te stellen omdat zij niet van-
z.clfsprekend is. Kunst die uitdruk-
king geeft aan de fragmentatie van
z.in die voor ons voelbaar is: cr he-
staan geen Grote Zekerheden en
Grote Waarheden meer, cr bestaan
alleen nog verschillenJe perspeetie-
n~n op het bestaan,
In een werkelijkheid, die het zonder
bovenmenselijke orde moet stellen,
ligt dl' functie van kunst misschien in
het voortdurend vragen naar de ver-

houding tussen onszelf en de werkelijk-
heid. De Duitw socioloog Schelsky
noemJl." dit de denk houding van de 'rer-
maneml." rdlcctie'. Zij moet H)()rknmen
dat we onszelf op één bepaald antl.voord
vastzetten. Deze vorm van zelfbez.inning
is nooit 'af', maar laat steeds nieuwe mo-
gelijkheden voor z.ingeving toe. Kunst
kan wellicht een functie krijgen als insti-
Hltie voor permanente reflectie; door de
verocelding te prikkelen, door te VCfont-
rusten, door te verwarren en daardoor
vragen te stellen.
Is kunst in staat het 'ontstellende en ah-
surde van het bestaan om te buigen naar
\'oorstellingen waarmee te leven valt', 7.()-

als ;\lierzsche suggereerde? Behoort I.ij tot
de nieuwe rituelen waarbij we houvast
zoeken, is ze het geruststellende ant-
woord op onze vraag IIaar zekerheid? Of
is l.e zelf de verontrustende vraag naar de
zin van alles? Misschien hangt dat af \'an
wat wij op zondagmiddag in Jat museum
loeken.
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door Trudy Kunz

foto's: Chris Pennarts

Yvonne Keuls behoort al zo'n kleine dertig jaar tot onze meest
gelezen toneel. en romanschrijvers en lijkt met haar 63 jaar

produktiever dan ooit. Van haar vorig jaar verschenen boek 'Meneer
en mevrouw zijn gek' • over het leven in een psychiatrische inrichting
• zijn inmiddels honderdduizend exemplaren verkocht en het zojuist
uitgekomen 'Lowietjes smartegeld of: Het gebit van mijn moeder'

(Uitgeverij Ambo, Baarn), is ook enthousiast ontvangen.
De prachtige, kleurrijke, maar sociaal min of meer uit de boot
gevallen Lowietje past helemaal in het rijtje verdoemden en
verdoolden die de schrijfster doorgaans tot held(in) van haar

vertellingen verheft. Ook Lowietjes geschiedenis weet zij weer zó te
brengen, in beeldende taal en met veel navrante humor, dat de arme

sukkel op de oneindige warmte en sympathie van de lezer kan
rekenen. Zaken die zulke lo,ers natuurlijk ook verdienen maar die zij,
juist vanwege hun geringe maatschappelijke status, in het echte leven
zo zelden krijgen. Wat bezielt Yvonne Keuls om zich telkens weer te

laten inspireren door het lot van de minder bedeelden? Vanwaar
haar niet aflatende passie voor deze 'bloemen van het kwaad'?

Een beschouwelijk gesprek over wat haar wezenlijk raakt.
Over schuld, erkenning en loslaten, over de gekte die wij elkaar

aandoen en over al die andere zaken waarvan
men zou wensen dat niet alleen zij er wakker van lag.

e Keuls:
n schuld
"ogelijk

Vóór om, op Je lange eettafel. ligt een
kersvrfs exemplaar van 'Lowictjc'. Oor-
log, smartegelJ, niet-erkend leed en de
gevolgen daarvan spelen een belangrijke
rol in het hock. Eigenlijk laat YVOtlllC

Keuls zien - aan de hand van één gebeur-
tenis, die plaatsvindt tijdens de Japanse
bezetting - hoc onrecht en uirocfening
van macht hun uitwerking hebben tot ver
in de toekomst. De moeder in het boek,
Made, wordt dOOf een Jap mishandeld in
;ullwezight'iJ van haar 4-jarige won Lo-
wiet je. Haar kaak wordt verbrijzeld,
haar gezicht wordt verminkt, zij zal vcr-
der moeten leven met ondrJaglijke aan-
gezichtspijncn cn een nimmer passend
kunstgebil.
Eenmaal terug in Nederland bagatelli-
seert haar omgeving haar lrrd. Daarom
doet zîi het tegenovergestelde, ze koestert

het, 7.egaat 7.elfsonhewus( op zoek naar
iemand die ze ervoor kan laten boelen.
Ze claimt haar zoon, hij zal met haar
mee-lijden. Als Marie allang dood is,
wordt Lowietje - die inmiddels rond de
50 is - er op geattendeerd dat hij in aan-
merking kan komrn voor smartcgeld
('lOOf slachtoffers van de Japanse bezet-
ting). Hij heeft immers óók geleden on-
der de mishandeling van zijn moeder.

Dat zi;n moeders levelI erdoor beheerst
werd, dat begreep hi; wel. Haar angst
voor ambtenaren en officiële instanties. (.
) Voor mellSen in IIlIiform, met pettell a/I,
in witte ;assen zelfs. Haar paniek II/all-

neer ze een formulier moesl illl'ullen. Als
ze maar niet iets pri;sgaf dat haar II1 ge-
vaar kOIl brellgell. Hdar ut'ertltigillg dat
ze van niemalld op aankon, dat ze elk
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Yvonne Keuls: Ik vind Lowietjes leven
niet mislukt. Hij erkent dat hij de
maatschappelijke ladder niet op kan.

moment verraden kon worden, zelfs door
haar beste vrienden. Dat alles was ver-
klaarbaar en terug te voeren tot de Jap-
pentijd ... 0 ja, van ziin moeder begreep
hij het wel. Maar hij wriKerde te ge/oven
diJt de rest van ziin leven hepaald kon
worden door iets waarvan hii op vieriari-
ge leeftiid Ketuige was geweest en dat hij
a/lang was vergeten.
Uit: 'Lowietje' (blz. 1])

Yvonne Keuls bteekt in haar bock een
lans voor mensen als Marie en Lowielje,
hoewel 7.e toegeeft in wezen nogal ambi-
valent te zijn In den~ kwestie: ~Aan de
ene kant heb ik vaak gedacht: jongens,
laaI die boel in Wxlsnaam liggen, haal
niet alles weer op. L(..et nu. Maar aan de
andere kant hesef ik: cr is in die kampen
:wveel misgegaan - deze mensen hebben
recht op erkenning. Smartegeld is een
vorm van erkenning, maar nog niel eens
de hclanj;rijkste. Het hclangrijksle is dat
de geschiedenis niet vervalst mag wor-
den. Van de kant van 'de vijand' - als ik
het zo stellen mag - moet er gezegd wor-
den: 'wii hebben dat gedaan, en zo gaat
het ook onze geschiedenisboekjes in'. Het
moet niet 7.ijn wals het nu is, dal cr in Ja-
pan een jongere generatie opgroeit die er
niels vanaf weet, en die dus ook nooit zal
bq.;rijpen waarom er een bom op Ifiros-
hima gevallt:n is."
Het erkennen van schuld is voor Yvonne
Keuls van levensbelang - niet alleen in de-
7e oorlogskwestie, maar ook in helj.;ewo-
ne dagelijkse leven. Het kan leiden tot
'verliezen en loslaten', een thema dat ze
uitdiept in die andere belangrijke lijn van
haar roman ..de ziekmakende verhouding
tussen een moeder en haar zoon. Luwiet-
je kan zich7.e1f alleen redden door voor
zijn veeleisende moeder te 'vluchten': in
een studie (die hij weer afbreekt); in vele,
vele baantjes (die allemaal mislukken) en
zelfs lijfelijk, door Ie gaan emigreren
(maar hij keert weer terug). De aftakeling
en ontreddering van 7.ijn moeder aan het
eind van haar leven kan hij echter niet
ontvluchten. Daar staat hij met zijn neus
bovenop, omdat hii haar moet venorgen.
De gemengde gevoelens waarmee hij dit
alles ondergaat, weet hij tot lang na haar
dood te onderdrukken. Totdat hij er via
een confronterend gesprek met de maat-
schappelijk werkster achterkomt dat
pijn, verdriel en onmacht zich niet zo-
maar laten vergeten. Dat de herinnering
aan zijn moeder zich niet ongestraft laat
wegdrukken.

Mamma .
Mamma God, mamma ... ik was het al
zo mooi vergeten. Ik had het zo mooi
weKKedrukt. Verdrongen. Vergeten.
Ik was ie verminkte Kezicht zo mooi ver-
geten. je vermillkte gezicht, rood vall de
littekens. Je weggeslagen kaak, je gerafel-
de lip, je verscheurde kin. Je pijlI, je on-
macht, je verdriet, je bitterheid. Je ge-
zucht, je gekreIlIl, je woede, je razernij, je
geschreeuw. Je gescheld, je gefoeter, je ge-
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jammer, je gehuil, ie geklaag. Al je
wraakgevoelens. AI je beschu/digillgell.
Al het ollrecht dat jou is aangedaan. Al
jouw tranen. jouw gebit. Weggedrukt,
verdrollgell, doodgedrukt, vermoord,
vergeten.
Vergeten, 0 mamma ...

Eli IIUwordt het ill mijll gedachten weer
zomer.
De laatste zomer van je verwoeste 'evelI.

Je hebt IIooit maatregelen willen nemen
voor een bejaardenhuis.
'Ik zou je danken,' zei je. 'Wat moet ik
daar? Dan ga ik liever dood.'
Maar je gaat IIiet boempats dood.
je wordt demellt, kreupel, lam, doof,
hlind, incontinellt.
Je zakt uit je stoel Of} de grond en je blijft
daar urell in je eigen vuil/iggen.

Die laatste zomer van je verwoeste levelI.

De bovenverdieping is lauwwarm, maar
er mag geell raam, geell deur geopend
worden. Want de zelluwen in je gezicht
voelen elk zuchtje Willd, elke verandering
in temperarUIlT,en vertalen dat in (Jijn.
Eli daarom zal elke ritseling die de ge-
rillgste luchtstroom verraadt door /ou
worden gehoord ell aangewezell.
'Tócht ... kóud ... dicht ... '

Die laatste zomer van je verwoeste leven.

je spraak heeft zich niet hersteld, maar ik
kali elk woord van je gebrabbel verstaall.
'Alles is dicht, mamma.'
je halld, die je nauwelijks opheft en die je
met je hoofd mee heweegt.
Korte rukjes.
'Nee, IIee, Ilee, tocht ... koud ... dicht ...
Pilll... '

Yvonne Keuls: "Uiteindelijk blijkt dal
Lowietje zich pas echt vrij kan maken
van haar door wel degelijk iets van haar
te voelen. Door wel degelijk haar pijn te
voelen. ~

Dat verklaart waarschijnlijk ook het
prachtige mutto dat je aan je boek geeft,
uit Ischa Meijcrs 'Brief aan mijn moeder':
'Zó, door iets voor u te voelen, door u
tellminste te voelen, wil ik u verliezen •
ell niet anders'.
"Ja, je kunt inderdaad pas echt afstand
nemen van een geliefd persoon wanneer
je die eerst 'voelend' een plaats kunt ge-
ven in jouw bestaan. Die verbinding
moet er zijn. Hoc vaak zijn verbindingen
niet verbroken - soms ook omdat je de

gevoelens niet aankunt. I.owietje katlzijn
moeder pa~ verliezen en loslaten als hij
haar helemaal gekend heeft. Dan is zij
7.ijn 'hezit' geworden, en je kunt alleen
iets verliezen als ie het eerst hezeten
hebt."

Je beschrijft dat hele proces zo indrin-
gend • en bovendien in de 'ik'-vorm - dat
de lezer zich moeilijk aan de indruk kan
onttrekken dat het hier om de verhou-
ding tussen jou en je eigen moeder gaat.
"Dat is voor een deel ook zo. Het is de
pijn van het aanwezig zijn bij de aftake-
ling van mijn eigen moeder die ik in dit
boek vorm heb gegeven. Het is het 'door
u tenminste te voelen' van Is,ha Meijer,
waarna ik haar heb kunnen loslaten. Of
'verliezen', zoals Ischa zegt. Het is een
proces van groei geweest dat al tijdens
haar leven is begonnen."

We krijgen het over ouder worden. In
hoeverre bespeurt zij innerlijke verande-
ringen? Yvonne Keuls: "Het belang van
vriendschap gaat nóg meer tellen. Ik heh
godzijdank leuke contacten met mijn
dochters en kleinkinderen en ik heb een
bijzondere relatie met mijn eçhtgenoot;
we doen veel samen en we kunnen goed
praten, maar ik heb ook vriendinnen no-
dig. Het leuke van vrouwen vind ik, dat
ze zo vreselijk kunnen lacben om gewone
dingen. En ze kunnen zichzelf zo goed re-
lativeren. Zoals mijn moeder mij ook ge-
relativeerd heeft ... kostelijk. Er kwamen
weleens vriendinnen bij haar die zeiden:
'ik heb Vonneke laatst op de televisie ge.
zien!' Waarop mijn moeder reageerde
met: '0 ja? Wat had ze aan? Toch niet
weer die jurk met die gescheurde
mouw?'" Gierend van het lachen: "Niet:
'wat had 7.ete vertellen?' of: '0, vanwege
haar nieuwste boek zeker?' - nee: 'hoe

zag ze eruit'! Dan bèn je toch niks? Dan
hoef ik mij toch zeker niks in mijn hoofd
te halen?"
Nee, ze hoeft zich niets in haar hoofd te
ha1cn, maar het feit blijft dal haar werk
wordt stuk gelezen en in vele talen ver-
taald is. Dat is des te opmerkeliiker om-
dat haar thema's tot de treurigst denkba.
re behoren. Haar romanfiguren zijn óf
gek, óf ze prostitueren zich, óf 7.ezijn ver.
slaafd - met het gevolg dat er, om met
Gerard Reve te spreken, zelden een nor-
maal mens in haar boeken voorkomt. Nu
ook Lowietje weer, met zijn rare mislukte
leven ... ~O," onderbreekt ze me resoluut
zodra ik het woord 'mislukt' uitspreek,
~maar ik vind Lowierje~ leven niet mis-
lukt. Hij erkent dat hij die maatschappc-



lijke ladder niet op kan - dat vind ik juist
een teken dat hij niét mislukt is. je moct
ie lekker voden in je water, of je nu in een
groot water of in een klein brak putje
zwemt. Als je je cr lekker in voelt, ben je
op je plaats. Lowietjes moeder is aan het
eind van haar leven 7.e1fs7.Overdat ze zich

Voor het eerst die middag hlijft het even
stil. "ja," komt cr dan aarzelend, "er zit
wel veel kracht in me, maar tegenover die
kracht staat altijd een snort heimwee, een
melancholie waarvan ik niet weet waar-
om het er is. Het is iets waardoor ik
waarschijnlijk het verdriet van een ander

knusse lampjes - bespeur ik tenminste
zelf hoe het als een vreemd projectiel tus-
sen ons in op tafel belandt. Yvonne Keuls
merkt het ook en een paar SC(;ondenlater
zinen we te snikken van het lachen, gie-
rend dat het nu toch echt tijd wordt voor
een break.

Ik kan me heel
goed voorstellen
dat mensen
afglijden en
volstrekt verloren
raken. Ik heb
grote angst gehad
om de macht
over mezelf te
verliezen.

thuisvoelt in hJ.;lr Stoel. Als haar stoel op
een dag aan de andere kant van de kamer
wordt gezet, blijft ze net zolang huilen tot
hij weer wordt teruggezet. Ik denk dat je
je eigen plek vam.e1fwel vindt, ie hoeft er
niet eens altijd voor te knokken. L.aat je
maar meevoeren, laat je maar gaan op de
aantrekkingskracht die je voelt. je komt
cr wel. Misschien valt Lowietje wel uit de
boot omdat hij tevêél probeert. PJ.SJ.ls hij
zich gewoon laJ.t leiden door zijn gevoel,
blijkt hij zijn draai te vinden door te gaan
zwemmen met een paar spastische kinde-
ren. Hij heeft eerst die weg moeten afleg-
gen om daarachter te komen, en om daar
tevreden mee te kunnen ziin.~

Waarom ~'oelji; je zo aangetrokken tot al
die verdrietige figuren, terwijl jij zelf het
protot}'pe lijkt van een gelukkig en ge-
slaagd iemand?

herken. Dat kun je alleen herkennen om-
dat je er bijna mee geboren bent. Ik heb
Floortje in 'liet vrrrotte leven van Floor-
tje Bloem' ooit larrn zeggen: 'iedere keer
als ik iets verlies, beleef ik weer mijn eer-
ste verlies'. Zoiets is het ook bij mij.
F100rtje doelt op het verlies van haar va-
der, maar het gekke is dat Ik niet weet
wat ik verloren heb. Misschien het land
waar ik geboren ben? Ik weet het niet.
Soms sta ik voor het portret van mijn
grootmoeder en dan is het er weer. Ter-
wijl ik haar niet eens gekend heb."

Maar het zijn niet alleen verJrietil':e figu-
ren die je aanspreken, het zijn ook altijd
randfill:uren.
Het woord 'randfiguren' wordt door mij
waarschijnlijk met net iets teveel aplomb
uitgesproken. In de veilige ambiance van
hJ.ar werkkamer - brandend houtvuur,

De hilariteit voorbij worden we weer se-
rieus en gaat ze alsnog op mijn randfigu-
ren in. "Het zijn toch allemaal mensen
die aspcrten van mijzelf vertegenwoordi-
gen, maar die ik liever onaangeroerd laat.
Al !>Chrijvendepak ik ze op en beleef ik
alsnog de schaduwkanten in mijzelf.
Daarom boeien al die mislukte, of quasi-
mislukte levens mij 7.0hevig. Ik weet bij-
voorbeeld van me7.elfdat ik heel makke-
lijk verslaafd kan raken. Ik heb gerookt
en kon daar niet vanaf komen. Uiteinde-
lijk, twaalf jaar geleden, is het me toch
gelukt, maar ik ben iemand die zich te
buiten kan gaan aan dingen. Daarom
herken ik het zo goed bij anderen. Ik kan
me héél goed voorstellen dat mensen af-
gliiden en volstrekt verloren raken."

Ben je cr bang voor?
"Ik heb een hele grote angst gehad om de
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Ik had 'Lowietje' niet eerder kunnen
schrijven. Het heeft 40 jaar geduurd voordat
ik er bij kon komen.

macht over melelf te verliezen. Ik balan-
ceer soms echt op her scherp van de snt~dt"
en daarom wil ik dit" geschiedenissen ook
per se met humor beschrijven, als een
soort wapen voor mezelf: denk erom -
lachen dame. Even een andere bril op,
even afstand nemen. Anders hen je we~. ~
Weg hen je ook, als je de pech heht in een
gek-makende relatie verstrikt te zitten.
Die ontdekking deed ze toen ze een paar
jaar geleden voor het schrijveo van haar
boek 'fI,teneer en mevrouw lijn gek' een
jaartje in een psychiatrisch centrum
rondliep. YVOJlneKt"uls: "Laatslmoest ik
daar weer aan denken, toeJl ik las dilt het
tegenwoordig een officieel recht van kin-
deren is om heschermd te worden tegen
pesterijen van anderen. Uit onderloek
blijkt dat kinderen vaak al op jonge leef-
tiid worden vervormd en verwrongen
door pesterijen. Die vormeo de hasis om
er later, als volwassene, niet meer tq!;en te
kunnen. En ik heb vaak gedacht, toen ik
dat jaar in die inrichting rondliep dat cr
daar heel wat mensen zitten die het
slachtoffer zijn van mensen voor wie het
een soort genot is om anderen te zieken,
te pesten. Daar kunnen l.e niet tegen, om-
dat ze nu eenmaal gevoelig zijn, en dan
glijden ze af tot ze zichzelf verliezen. Ze
laten zich door een ander opfokken en
over een grens heen jagen. En die andt"r

lijkt daar een soort genoegen aan te bele-
ven. ;\lensen die in een inrichting zitten
hebben allemaal lijnen naar andt"ren toe,
die met hun ontreddering te maken heb-
ben. Ze zijn nooit helemaal uit zichzelf in
hun gekte gegleden. ~

Die ontdekking moel je een pessimislisch
mensbeeld hebben opgeleverd.
~Aan de ene kant wel, maar aan de ande-
re kant bestaan wc bij de gratie van de an-
der die ons vormt, zowelnegalicf als posi-
tief. De psychiatrische inrichtingen zijn
natuurlijk de zere plekken van de samen-
leving, maar daar legenover staan ook
ontzettend veel bloeiende plekken waar
mensen door elkaar gestimuleerd worden.
Op scholen, op academies, overal waar
mensen van elkaar kunnen leren, gebl'urt
dat. En hoc vaak merk je niet dal je je in
aanwezigheid van een ander pleljerig
voclt, dat die ander weldadig op jou over-
komt, dat je je erdoor bat kalmeren?
Dus, nee - wlang het omgekeerde ook ge-

heurt, en waarschijnlijk veel vaker, is mijn
visie op de mens niet zo pessimistisch. ~

Een laatste \"faag: i~ 'Lowielje' cl!!;enliik
niel Ie laaI !!;cschreven? Als het bock er
eerder was !!;eweest, had hel veel mensen
in hun proces kunnen steunen.
~Het heeft 40 j:lJr geduurd voordat ik cr
bij kon kOlllen. Alles heeft 7.ijn tijd nodig,
zitn eigen tijd, en voor elke tijd word je
rijp gemaakt. Ik had het niet eerder kun-
nen schrijven. Er is zowel leed, onmacht
en humor in dit hoek aanwezig. Ik heh
dat eerst met mij mee moeten dragen, 40
jaar lang. Lowietje is een samenstelling
geworden van een paar neven van mij.
Zijn moeder Marie en lijn lanle Pop heb
ik gecreëerd uit diverse tantes. Heel wal
familieleden (ook van mijn man) duiken
hij stukjes t"n beetjes in mijn bock op.
~iemand zil cr 'in z'n geheel' in. Al die
levens heb ik eerst door mij heen moeten
bten gaan voordat ik ze in een ges.:hikte
vorm kon gieten." •

GRATIS 'LOWIETJES SMARTEGELD'
SPECIAAL GESIGNEERD DOOR YVONNE KEULS

VOOR 25 HUMANIST-LEZERS
Speciaal voor lezers van de

Humanist heeft Yvonne Keuls 25
exemplaren van haar nieuwste

boek gesigneerd.
U maakt als lezer kans op dit

speciale boek door de redactie een
kaartje te sturen met daarop in

maximaal 25 woorden uwmening
over de Humanist.

Schrijf ons wat u van het blad vindt:
het leukste, boeiendste, saaiste,

aardigste, minste, Waar u zich aan
stoort, wat u mis~ wat u minder wil,
wat u meer wilt lezen. Schrijfwat u

op uw lever hebt, als het maar
maximaal in 25woorden is.

En of uw mening nou positief,
kritisch of negatief is, u maakt

evenveel kans op een door Yvonne
Keuls gesigneerd ILowietje'.

Stuur uw kaartje met uw mening én uw naam en adres naar:
Redactie Humanist, Postbus 114,3500 AC Utrecht •
.""edcwnkers Va" h.,t H"mam'!I",h V~rl><>tldzijn ui'ge,loten van deelname.
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Sparen in het Noorden,
lenen aan het Zuiden

Kuni Kids
op tournee
voor Afrika

nen;
donaTeur te worden van het 111VOS
Cultuurfonds en daarmee kunst en cul-
tuur projecten in Afrika Testeunen;
het Noord-Zuid contract van INZET
te tekenen en zo mee te lobbyen voor
een beter Europees en Nederlands Afri.
ka-beleid;
kennis te nemen van de andere infor-
maTie over Afrika via SNV Nederland-
se ontwikkelingsorganisatie.

!vleer informatie over de campagne 'Vijf
voor Afrika' bij SNV, afdeling PR, Tel.
070.3440139 Cs middags).
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In deu campagne werken vijf organisa-
ties twee jaar lang nauw samen. Dit 7.ijn:

Fair Trade Organisatie, HIVOS,
INZET, de Landelijke Ver-
eniging van Wereldwinkels
en SNV Nederlandse OIlt-
wik kcl ingsorganisa tic.
Ze zetten zich in om een ge-
nuanceerd beeld te geven
over Afrika en ondersteunen
de producenlen ter plekke.
Ook roepen ze jongeren, poli.
tici en het bedrijfsb'en op de

kleine ondernemers te onder-
steunen en in hen te investeren.

Deze ondersteuning is mogelijk door:
in de Wereldwinkel Afrikaanse pro-
dukten te kopen tegen een eerlijke
prijs;
Fair Trade-produkten te kopen uit
Afrika, ook in de gewone winkel,
geimporteerd door fair Trade Organi-
satie;
via het Koord-Zuid Plan van HIVOS
en Triodos Bank te sparen en daarmee
kleine ondernemers in Afrika te steu-

Donderdag 19 april start de tournee van
de Kuni Kids met de lancering van hun
nieuwste nummer 'Wat voor wereld .. .' in
het Soeteriin Theater in Amsterdam. Vijf-
tien maanden lang treedt deze Afrikaans-
Nederlandse hand in het hele land op in
het kader van de campagne 'Vijf voor
Afrika'. Met hun single 'Wat voor we-
reld . .' vragen 7.ij aandacht voor hoopvol-
le onrwikkelingen in Afrika. De inzet van
ralloze Afrikaanse boeren, handelaren,
marktvrouwen, kleine ondernemers en
kunstenaars voor de ontwikkeling van
hun land bewijst dat er veel meer is in
Aftika dan honger en oorlog. Vanaf half
april dOt"t de 'Vijf voor Afrika-tournee
steeds een andere provincie aan. Midden
volgend jaar wordt de tournee met een
actie afgesloten.

•fl IJ

miljoen gulden. Het grote aantal
leningen staat niet in verhouding tot het
aantal mensen dat behoefte heeft aan een
lening. Scbattingen geven aan dat meer
dan vier miljoen mannen en vrouwen in
Zuid-Afrika met een lening een bedrijfje
willen starten. Meer dan anderhalf
miljoen gezinnen hebben geld nodig voor
beTere huisvesting.
Voordat Rf I' overging tot het uitlenen
\'an geld, heeft zij zich gedurende twee
jaar de basiselementen van bankieren
eigen gemaakt. De organisatie werkt met
duidelijke uitgangspunten, zoals nauw
contact met de e1iënten, snelle
beslissingen, vaste rentetarieven en het
verstrekken van financiële adviezen. De
grootste drijfveer van het RH is het
mogelijk maken voor de leningnemers
om hun leven in te richten zoals zij dit
willen. Soms kan zelfs een droom
werkelijkheid worden.

Laat van te voren weten of u wilt deelne-
men. Bel met HIVOS tel. 070-3636907
Uos Scholte of Mary Knoop) of stuur
een briefkaart naar HIVOS, Antwoord-
nummer 900, 2509 WB Den Haag (post-

zegel niet nodig).
Vermeld het aantal perso-
nen waarmee u komt.
De toegang is gratis.

U bent welkom op dinsdag 25 april in het
i'olmans-huis (Zuilenzaal), hoek Jans-
damIKeistraat, in Utrecht of op donder-
dag 27 april, Stadhuis (Burgerzaal),
Groot Kerkhof 4 in Deventt"r, beide keren
van 20.00 tot 22.00 uur.

• fair Tradr. Hivos. Jnut
• SNV. WrrridwinkrJs

Rural finance Facility (RH) in Zuid-
Afrika is één van de Hivos-
partnerorganisaties die een lening
hebben gekregen via het Noord-Zuid
Plan van HivosfTriodosbank.
Het RfF leent geld aan mensen die
nauwelijks toegang hebben tot financiële
bronnen omdat zij een laag inkomen
hebben. Zij worden door banken niet als
betrouwbare relatie gezien. Met de
lening van het Noord-Zuid Plan krijgt
RFF een grotere uitleencapaciteit en dat
is hard nodig.
De leningen van Rl'f gaan voor een
groot deel naar gezinnen voor de bouw
van een huis of het opknappen van
krottige wuningen. Een ander deel van
de aanvragers van krediet wordt
gevormd door vrou\ •...en die hedriifjes
opzetten in de informele handel. Er
lopen inmiddels 1300 leningen, die
samen goed ziin voor ongeveer 1,6

Soms
kan zelfs
een droom
werkelijkheid worden

Op 25 en 27 april organiseen: HIVOS
twcc bijeenkomsten over de positieve ge-
volgen van leningen in ht:t kader van het
Noord-Zuid Plan van HIVOsrrriodos
Bank. Hierbij wordt spaargeld benut
voor leningen aan kleine bedrijven en
coöperaties in het Zuiden. Economische
verzelfstandiging van kansarme gmepen
is één van de doeltreffrndste vormen van
armoedebestrijding. De bijeenkomsten
gellen u inzicht in de kredieTverlening in
Zuid-Afrika door HfVO$-panner RUTal
finance Faciliry (RFF).
RFf-vertegenwoordigcr Rathaheng Ra-
ffiaano vertelt ovcr de grote vraag naar
leningen, over her belang daarvan voor
de sodaal-economische situatie ter plek-
ke. Ook kunt u het werk van RFF bekij-
ken via een fototenroonstelling gemaakt
door Angèle Etoundi Essamba. Deze bij-
eenkomsten worden geor-
ganiseerd in het kader van
de campagne 'Vijf voor
Afrika' (zie elders in deze Hu-
manist).



Een vader
en het geluk van

z'n zoon

door Mirre Bots
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'Dertig is hij nu. Mijnzoon. Is hij
werkelijk het vervolg op die

kansarme bungelige zuigeling!
Misschien overleeft hij het niet,
hoopte ik toen. Nu overleeft hij

ons. Dertig jaar heb ik nodig
gehad om een deel van zijn

bestaan te kunnen doorgronden
en formuleren.'

Na tientallen jaren actief
geweest te zijn in de wereld van

het verstandelijk gehandicapte
kind en er talrijke artikelen over
te hebben geschreven, heeft rtv.

programmamaker Gabri de
Wagt onlangs zijn persoonlijke

ervaringen met z'n zoon Henna,
die het syndroom van Down

heeft, geboekstaafd. Het is een
ontroerend, aangrijpend en

vooral eerlijk verslag geworden
dat de ontreddering,

betrokkenheid en vechtlust van
een vader voor z'n gehandicapte

zoon laat zien. Maar het is ook
een tijdsdocument dat

haarscherpe kritiek levert op
hoe onze maatschappij met
verstandelijk gehandicapten

omgaat.

Er ma~ in de afge!opcn 30 iaaT veel ten
goede veranderd zijn in Je zwakzinnigen-
,meg, ma;!T ook Ol1ze tijd kent z'n diché's
en blinde vlekken. l':crm hijvoorbeeld
het verbloemd!;' taalgcbruik dat in onze
hrdendaagsc maatschappij w gcmet."n-
goed is geworden, als ••••.1.' het o\'er kwets-
bare groepen hl.'hhen. In onze allcsovcr-
hccrsl"nde brhoefte om iedereen en alles
~cwoon en volwaardig tc laten lijken,
gaan wc volgens Gabri de Wagt wel crg
ver, \'i/c versluieren tot wc niet meer we-
ten waar we het over hebben. \X/crd cr in
de jaren '70 nog gesproken over debielen,
imbecielen en idioten (aOlJllkrlijk van
hun IQ), tegenwoordig heten 7,1.' allemaal
mensen met een verstandelijke handicap.
Ook het begrip gedragsgesTOorden is he.
lemaal uit den hoze, zij heten nu mensen
met gedragsrnociJijkheden. Gabri dl'
\X'agt neemt dit beschaafde toedekken
mrt veel humor op de hak. Zijn Je écht
gewone mensen dan allemaal gcdrag,ge-
makkdijk ... zo vraagt hij zich af.
'Mi;/I ZOOIIis cel/mongool. 'Nié!' roellell
d"i;:cndel/ ill1J",e oud",s, 'U weet cr



'Mijn zoon is een mongool. Néé! roepen
duizenden andere ouders, U weet er niets
van. Uw kind is een kind met het syndroom
van Down'.

/liets vu1/. Uw kind is eet/ killd m{'! het
s)'ndroom Ilan Down.' 'Nee, Ilt'e', (/01' ik
voorzichtig. Ik heb hem ui JO juur 1'111'01-
gem mi; is het {'ef/ maf/goal.' 'Hef{'maal
niet', tet/ert IJetowr mij !JeelI. 'Afat/goal
is een scheldwoord ..

:'vlenno werd in 1964 geboren en bleek
een mongooltje te zijn. :'vlaar dat werd
door de artsen en verpleegkundigen van
het 7jekenhuis niet zo benoemd. Ze had.
den het geheel in overeemtemming met
de gewoonte van die tijd over een onge-
lukkig kind. En in de ontrelidering die
voor Gabri de Wagt en 7.'n vrouw op deze
onthutsende mededeling volgde, klamp-
ten zij zich ook aan die term vast. Een on-
gelukkig kind, daf ze misschirn wel aan
zich;o;elf te danken hadden, omdat I.e te
oud waren of uit een geslacht kwamen
dat kennelijk niet deugde. Ze voelden
zich in het begin on/.eker en beschaamd,
wat nog eens versterkr werd door het feit
dat ze nauwelijks adequate informatie
kregen over wat hun zoon mankeerde.
"Er waren dagen dat we het liefst de gor-

dijnen hadden di.:htgetrokken en ons met
ons verdriet en onze onzekerheid van de
werdd h,ldden ,{fgesloten."

Pas na ongeveer een jaar nlllden ze een
dokter die hen onvt."rbloernd de waarheid
durfde te zt."ggen. Die vertdde hen dat
:'vlenno hoogstwa,uschijnlijk nooit naar
een gewone school zou kunnen en I.'n le-

ven lang afhankelijk zou hlijven van de
hulp en leiding van ,tnderen. Hij was de
eerste arts die het woord mongooltje
openlijk gebruikte en die de ouders met
klem aanraadde om dat woord in het ver.

mig ook te gebruiken. Dat sçhept im-
mers duidelijkheid en damt te hoge ver-
wachtingen over de mogelijkheden van
het kind in. Hoe moeilijk dat toen ook
onder ogen te zien was, Gabri de Wagt is
deze arts daar nog dankbaar voor. Want
hl.t hetekende voor hen als ouders ook
een nieuwe start, een langzaam gaan ac-
cepteren dat Slenno was zoals hij was.

Dat proces van aanvankelijk complete
ontluistering naar acceptatie eTlteoslotte
integratie van z'n won in zijn bestaan,
bes.:hrijft Gabri de Wagt op een zeer
openhartige en integere manier. Hij ver-
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bloemt z'n eiJ;en twijfds cn onzrkerhe-
den niet. Evenmin als z'n woede. die tel-
kens weer torenhoog opl;uit als hij met
het hardnekkige unbegrip of de stomp.
7.innigheid van huitemtaanden wurdt gl'-
conÎronteerd,
'We st,Jan in eell voor mijn ZOOII toch ui
wie/JeJiK': lift e/l l'en brede, welgedul/I'
man stapt binnen md l'en snuil'elld kuif
dat blaft. Mijn zoon kruipt all~sti~ en
kl.lgelijk achter mij weg. 'Hij doet niksl'
sl/auwt die bree./sc/JOuder, 'ie moet ie
/liet aanstellen!'.
Kon hij ûch daar als vader in de eerste ja-
ren vanwege 7.'n eigen nn7ekerheid nog
nier goed tegen teweer stellen, naarmate

ouders en voor hl,t geluk van l.'n zoon.
Dat die ouders het soms ook niet weten
en vergissingen maken hij de vaak 7.eef
moeilijke beslissingen die l.e moeren ne-
mrn, laat hij niet buiten beschouwing.

Een moeilijke Ocslissing die veel ouders
van gehandicapte kinderen voor 7.ich uit-
s.:huiven of waar ze liever hdenl<lal niet
aan willen denken. is de heslissing om
hun kind in een inrichting te plaatsen,
Hoewel hij dat wel hegrÎjpt - want je
geeft je kind immers uit handen - vindr
hij Je veclgehoorde opvaning dat l'en
kind nergem Octer af is dan thuis een
dooddoener, Want in een inrichring of ar-

thuis 7.ijn geworden. dal neemt nier weg
Jat de ouders op afstand strrk hetrokken
én hczorgd blijven. Als het 's na.:hts hevig
onwrert. liggen hij rn 7-'n vrouw zich on-
J;l"rust te maken over hoe hun Loon zich
hierbij zal houden, want van onweer kan
hij in paniek raken. Is cr wel op tijd ie-
mand bij hl"m? Kan hij l.'n kamer wel uit?
Die bezorgdheid houdt nooit helemaal
op. Zelfs nil't voor de ouders dir hun l'rn-
stig gehandicapt kind in een inrichring
nooir meer be7.oeken. In on7_e samenle-
ving wordt over dl'1.e vaders en moeders
nogal neJ;atief en schamper gl"oordeeld,
maar deze uitici weten niet waarover ze
het hehhen. s.:hampert Canri de Wagt op

Menno leert zich
in de beschermde
omgeving van de
inrichting veel
beter redden dan
thuis ooit had
gekund

Zo weet hij vl'el ondoordachte en voor de
hand liggende vooroordelen te ontzellU-
wen . .\-longooltjes zijn ook nÎet alleen lief
en 'ichattig, maar kunnen vrrsdijk over
de rooie gaan en hijvo{)fbl"eld met on-
waarschijnlijke kr.Kht een wastafel uit de
muur rukken. Voor mij bl,tekenden ved
van z'n waarncmeningen een ware eye-
opener. W,lIlt hol" gemakkelijk is het niet
om op een veilige afstand, wnder dat je
cr zelf mee te maken hebt. je oordl"d
klolar IC hebben, Dat ouders hun mongo"
loide kind naar l'en gewone school stu-
ren, is niet iets wat hij goed- of afkeurt.
Hij heefr cr well.'n twijfels over of dit al-
rijd in het belang van het kind gebeurt.
Ouders zijn nu eenmaal geneigd om het
hoogst haalbare \'oor hun kind na IC stre-
ven. Maar is een kind dat in ecn gewone
klas altijd op 1.'n rcnen moet lopen en
desondanks l.'n leefrijdgenootjes toch
niet bij kan nellen, da:u zelf wd zo bij ge-
baar~ Kielcn ouders hier niet te vcel voor
omdat ze zo nodig aan de buitenwereld
willen bewijzen dar hun kind tuo::heen ge-
woun kind is?

zijn heurt. Or confrontatie met zo'n on-
bereikbaar mensenkind dat als een plant
in leven hlijft is voor deze ouders een wa-
re marteling; ze kunnen het gewoon nicr
aan.

Zelf is hij zeer te spreken ovcr dc ZML.K.
school die 7-'n 7.00n .\-tenno heeft bezocht.
En over de meesre groepsleiders, I lil
breckr een lans voor de7_e in unie maat-
schappij onderschatte en ondergewaar-
deerde figuur. die gemakkelijk als pis-
paaltje wordt gebruikt wgauw cr iets

beids<.:cntrum, zoals dat tegenwoordig
eufemistisch heet, hceft een kind vaak
veel meer mogelijkhedcn. I~ovendien
komt er voor elke ouder ern dag dar 11:

hun kind moeren Imlaren. Dat is (Jl1\'er-
mijdelijk. Je kunt je daar maar hl'ter in-
tensief op voorbereiden en afwcgen wat
de heste plek is dan het op z'n beloop la-
ten. Îs zijn stellige ovcrtuiging. Zijn
vrouwen hij hebbrn er in ieder geval be-
wusr voor gekozen om .\-tenno op 2J-ja-
rige Il"eftijd in een inrichting te plaatsen.
Een ingrijpendl" l"n rigorl"Uzl" stap. die zc-
ker hij de eersre keren weghrengen nil'[
zunder verdril"l gepaard gaat. maar uit-
eindelijk zien hij en z'n vrouw dat hun
zoon het daar erg naar z'n zin heeft. Hij
is daar 11l't zo lief als thuis, En hij leert
7.i,h inllie bes,hcrmde omgeving veel be-
ter redden dan thuis ooit had gekund.

Het mag voor ~lenno &m z'n tweede
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Menno als tien rarige met zijn vader

dat soort dingen hem vaker overkomt,
wordt hij hOler én snediger in z'n ant-
woorden, Zoals de keer dat hil met :\-Icn-
no op srra,1l een kennis tegenkwam. die
ongegeneerd aan hem vroeg 'hoe oud
wonlr-ie eigenlijk?'. Zijn regenvraag
luiJde 'Hoc oud wordt u l'igenlijk?'.
Onbegrip ondervond hij lX"hter niet al-
leen van Je mensen uit z'n omgn'ing.
maar ook van de deskundigen, want in
de jaren '70 l.ag de leiding van internaren
en scholen voor 1.wakzinnigen de ouders
vaak nier \'oor vol aan. 'De zogelloemde
l'akmt'/lst'/I torelldell hoog lIil bov('1/ dil'
UI/llouh' Hu/ers ,'1/ lIIo,'dcrs, Die //Ioch-
ten opdral'l'lI, Uj!:::ittl'111'11 afwuchtell.'
Dat leidt nugal eens [ut hevige confronta-
ties, wam Gabri de \X'agt is er de persoon
niet naar om 7-i,h re laten afs,hepl'n of
door anderen te laren bepalen wat goed io;;
\.nor l.'n 7.00n, Hij heeft l.ich al die jaren
o;;rerkgemaakr voor meer inspra<1k V<1nde
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foU(gaat, maat die als plaatsvervangende
ouder onontbeerlijk is. De slechte uitzon-
deringen - degenen die over de schreef
gaan en misbruik maken van hun positie
- halen altijd de krant, maar de meerdcr-
heid van hen werkt met plezier, sjouwt
zich de benen onder het lijf vandaan en is
erg begaan met hun pupillen, zo is de er-
varing van Gabri de Wagt.
'Hoe schr<1<11tou onu samenlu'ing emit
tie" ZOllder de groepsleüler? ZOl/der die
veelzijdige figuur die psychologisch en
pedagogisch aardig is voorbereid; een fi-
guur die lIiet te beroerd is om snottebel-
len, vuile luiers of smerige broeken aan te
pakken en die tegelijk (Jok i" staat is om
precies te weten wie welke aandacht no-
dig heeft en wie een aai of een zoen of eell
standje moet hehbelf?'

Gahri de Wagt Îs in '.\-lijn zoon en ik'
vaak onverhloemd t."erlijken weet op een
doortastende en humoristische manier
veel moderne opvattingen op de hak tI'

nemen. Zo wordt ons de laatste jaren in
alle toonaarden toegeschreeuwd dat vrr-
standelijk gehandicapten ook recht heh-
hen op seksualiteit. 'ja hoor, knik ik dan
en ik vraag me tegelijkertijd af: hoe had 11

zich dat voorgesteld? 'je moet het laten
zien, je moet het zelf l'óór doc,,' is eeu
I'aak gehoorde sflggestie van voomitstre-
l'ende Imlpl'erleners. 1" alle eerlijkheid
moet ik toegeven dat ik mezelf dat nog
niet zie doen. '
Bijzijn zoon is srksualiteit et."nlampje dat
nooit is g;}an branden en dat laat hij
maar zo.

Verder gaat hrT got."dmt."t.\1enno. Hij is
ren innemrnde lieve soçÎale jongeman ge-
worden, die mentaal niet veel oudrr is
dan dril', virr jaar. Zijn vader herfT hier
na al die jaren vrede mee en is gelukkig
met hem. Door zijn zoon is z'n Irven in-
tenser en rijker geworden. AI blijft Men-
no mt."tal z'n Tere uitstraling ook voor
hem soms een mysterie. En hoc gelukkig

je ook met elkaar kunt worden, er blijft
een wond die nooit helemaal geneest,
stelt Cabri de Wagt.
Beslist een aanrader dit hoek.

Gabri de Wagt, 'Mijn zoon en ik. Leven
met een gehandicapt kind', Bloemendaal
(Aramith Uitgevers) 1994. Prijs f29,90.
ISBN 90 6834 160 X.

Het Humanistisch Verhond krnt een
humanistische werkgroep \.oor
mensen met een verstandelijke
handicap en hun naaststaanden
(HWGG}, die de introductie van
humanistische geestelijke verzorging
wil hevorderen in instellingen voor
verstandelijk grhandicaptrn.
Comactadres: p/a Humanistisch
Verhond, La.v. HWGG, Postbus 114,
3500 AC Utrecht. Tel. 030-392137.

'Gewoon, ik heb een handicap'

Fot'
Os Vall lne VolII d

BrieveIl Voln k. d en Broek
lil eren en .

d
Jongeren

on (:r red .
actie Voln Ncll k

c e van der Drift

Rij uitgeverij Ploegsma is onlangs hrt fotoboek 'Gewoon, ik
heb ren handicap' vrrschenen. Fotografe Ine ~.anden Broek
deelde rUim twee ja;}r lang het dagelijks leven van kinderen en
jongeren met een handicap. Ze ging mee naar school en
therapie, at mee aan de ombijttafel of was erhij wanneer
kinderen in bed werden gelegd. Dit leverde prachtige,
ontrocrende en soms heel verstilde foto's op, die het leven,
leren, spel, ptr7.Îeren doorzl'Ttingsvcrmogen van
gehandicapte kinderrn laten zien. Zonder opsmuk en zonder
pose grtuigen zij van hun vrolijkheid, inspanning,
concemratie, toewijding en vriendschap.
De begeleidende tekst in dit bock hestaat uit brieven van
kinderen en jongeren met een handicap, rn van hun broers,
zusjes, vrÎendrn en klasgenoten. DJarin wordt het
uirschddrn, plagen en nagekeken worden door
buitenstaanders genoemd als veel voorkomrnde
geheurtenissen die het hebben van ern handicap tot iets
pijnlijks en bijzonders maken. Evenals het frit daTveel
mensen kinderen die in een rolstoel zitten niet direct zelf
aanspreken of hen behandelen alsof zr achterlijk zijn. Zo
schrijft de 16-jarige Judith uit Eindhoven: 'Veel kinderen
en tieners en oudrren denken die mensrn (met ern
lichamelijke handicap/MB) kunnen niets rn Zt."zijn
stom. Ze schelden je uit voor mongool. 11ENSEN,
luiSTeralsjehlieft. Dit zou ik willen zeggen: memrn
zoals ik zijn niet anders. We hebhen alleen een
lichamdijke handicap waardoor we nirt zo gOt."d
vooruiT kunnen. Wij zijn niet geestdijk achter. Wij
hebben cr ook niet voor gekozen.'
De gehandicapte kinderen vinden 7.Îehzelfheel
gewoon. Ze schrijven op een openhartige manier
over wat 7.ewel en niet kunnen, wat hen hezighoudt
en hoe ze hun toekomst zien.
Hun brievrn, geselecteerd door Nelleke van der
Drift, zijn ook zonder enige op,muk weergegeven
en samen met de foto's geven ze een waarheidsgetrouw beeld
van de gevods- en lcehvereld van kinderen met een handiçap. De leidraad daarin is dat
ze 't liefst voor vol willen worden aangezien. Ze zijn weliswaar gebandieapt, maar verder zijn ze heel gewoon.
{MB)

'Gewoon, ik heb een handicap' door Ine van den Broek, in samenwerking met de Gehandicaptenraad tot stand gekomen,
Uitgewrij Plocgsma (De Brink), prijs f 3.l,-,ISNB 90 216 71212.
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INGEZONDEN MEDEDElING

WAAROM MOEILIJK ALS HET
MAKKELIJK KAN

DIEUWERTJE
BAKKER OP HV.
WEEKEND IN
BERGEN AAN ZEE
Op zaterdag 22 en zondag 23
april organiseren de De HV-
afdelingen in Noord-Holland
hun traditionele, jaarlijks
weekend ,'oor leden. Gasl-
spreker op de zaterd'lg is dr.
Dieuwertje Bakker, docent
aan de Universiteit voor Hu-
mani\liek en gepromo\'cerd
op hel onderwerp 'Humanis-
lisch levemhe~chouwclijk op-

voeden: praktijken. princi-
pes, problemen.' Er wordt
ruimschoots gelegenheid ge-
boden voor discussie. In het
programma verder aandacht
voor: onderling comact, wan-
delen, muziek en presentatie,
Mei de deelname ,'an kinde-
ren wordt rekening gehou-
den.
Plaats: Hel Zeehuis, Bergcn
aan Zee. Aankomst: zaterda!!:
tussen 13.30 en 14.00 uur.
Koslen: f 40,- per persoon hij
betaling voor tapril; f 45.-
p.p. bij belaling bij aan-
komst; voor kinderen lOt en
met 16 jaar geldt een Hijwil-
lige bijdrage. Opgaw (schrif-
telijk) en informatie bij: Ton
Oortman Gerlings. Patrijzen-
hof 96, 1742 BJ Schagen, tel.
02240-17692 (thuis). of
02247-4131 (werk). Hel gi-
ronnummer van het HV-Ge-
west Noord-Holland, l'urme-
rend, is 721060.

gratis. Hel voor meer infor-
matie Henk van Tilburg. tel.
033-805906.

Er is vraa~ naar vrij-
willi!;(~I)ers die cen toespraak
vanuit humaniSlisch perspec-
lief willen houden bij oiel-
kerkelijke uitvaarten. Werk
dat iOI.ct vraagl en \'oldoc-
Ilin~ geef!. BelangsIclIenden
krii~cn ccn kone opleiding
van twee weekenden en lopen
enige lijd Slagc. Ecnilvolgcn-
de cursussen: 8, 9, 10 en 21,
23,24 st:ptcmhcr en 10, 11,
12 en 24, 25, 26 november.

CURSUSSEN
UITVAART.
BEGELEIDING

In april oTloIanisccrt de afde-
ling Haagland de volgende
acti\,itcilcn in het Humanis-
tisch Cenlrum. I.aan Copcs
van Cattcnhurch 72. Dcn
Haag. Op woensdag 12 april.
om 20.00 uur, komt Hans
Hocklcma, HV-vcrtcgen-
woordiger in het hcstuur van
HIVOS, praten over het Ihe-
ma 'Herijking humanistiKhe
ont wik kcl i ngs s a m en we r-
king'.
Op wndag 23 april, om
14.00 uur, is er in het kader
van vijftig jaar hevrijding, een
di~em~ie tu~sen iemand van
7.) jaar en iemand van 28 jaar
over hun belevinj!; van 5 mei,
Meer infonnatie O\'er heide
aClivÏleiten is Ie verkrij!!:en \'ia
070-356OJ08.

ACTIVITEITEN
HAAG LAND

In het kader van de viering
\'an hun vijftigjarig he\laan
op 7 juni oq\ani~eren Huma-
nitas Eemland en hel Huma-
nistisch Verhond Amersfoort
en omslreken een reeks zon-
dagochtendlezingen. Op 16
april zal Martha Meijer,
coördinalrice van het Huma-
nistisch O\wlt.'g Mensenrech-
ten (HO,,"l), spreken over het
HOM. \\'îlll Bomhof van
Amnesty Internation;\lzal op
haar hetoo!!: reageren. Plaats:
de Eemgaarde, Dorrestein~c-
weg 49, AmersfOOrl. Aan-
vang; 1030 uur, Toegang

Bel voor regionale informa-
lie-adressen het Humanis-
tisch Verbond. 030-392129
(Dini Hoer).

MENSENRECHTEN
IN AMERSFOORT

Max Havelaar voor werk,
school en kerk.
Doe mee, vraag het gratis
actiepakket: 030-334602.

-Soms ben ik zo jaloers op "Tienden die zonder pro-
hlemen door het Ievcn lijken tc gaan. Hoc is dat mo-
gelijk? Hoc doen zij Jac? Kan ik &11 &10 ook leren of
is dat alleen weggelegd voor enkelen; de gelukkigen,
Je zaligen?'
Tijdens een themadag op zaterdag 2 april willen de
Jonge Humanisten samen met andere jongeren op
zoek gaan naar antwoorden achter deze vraag. lJe
dag begin! mei ccn lezing van Chris Doude "an
Trooslwijk. Plaats: HV Amsterdam, Speerstraal 9 in
Amsterdam. Kosten: f 10,. voor leden, f 12,50 voor
niet-leden. Een £oldcr wordt na opgave toegestuurd.

Opgave bij Arno Luner, tel. 020-6311237; l.icsbeth Hos, tel.
02246-1886; AnnclII.lTie Steenbergen, lel. 020-6368213.
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Horizontaal
5 Geboren uir zonnegloren. (4)
6 Die krachten zullen zeker winnen in 't
eind. (6)

7 Auueel probleem waarmee de Gene~tetal
te kampen had. (4)

9 Doen dichters om bloemen of van verha-
len. (5)

12 Bloem in de Dapperstraat. (8)
14 Dichter van een andere planeer? (7)
16 Brengt nieuw geluid. (5)
18 Te Rotterdam genoren, dus 'De Bruid'

ook waar~chijnlijk. (5)
20 Van Ostayen zag haar komen. (7)
21 Kwam na jaren meevliegendweerom. (7)

Verticaal
1 Een zekere is volgens Vondel schoner dan
de dagen. (5)

2 Staan tussen droom en daad. (6)
3 Als je Den I laag wilt laten zingen moet je
dit cr tegen doen. (6)

4 Gaan traag door oneindig laagland. (8)
6 Hierin ziet mijn ziel zichzelfweerspiegeld.

(3)
8 Produkten van Piet Paaltjens. (7)
10 Moest in Ispahaan gehaald worden. (7)
11 Waar zou hij zo lang gebleven zijn? (7)
13 Voor wie aan haar grachten ontlook scho-

ner dan welke stad {cr wereld ook; zelfs
op weg naar Rome. (9)

15 En in alle gewesten wordt de stem van het
water gevreesd en gehoord. (7)

17 Werd het hoofd van Halewijn op gezet.
(5)

19 Had Kornelis gebroken. (4)
20 Twee meter lang en nauw rwee meter

breed. (3)

1 2

3 4

5 6

*7 8

9

* * 10 11

12

13

114

15

16 17

18 19

20

21

Oplossing cryptogram maarlnummcr:

A l. B E R "B E V E l. H E B B E R E
A A T I U 0 D
A N IJ E R S D E N K E N IJ E N
N E U E G D D

K WA K T I E K M A K E K 0
A M S L K G

E C 11 0 M E I B 0 0 ~l B E S
H 0 E N W 0 M E N

S T 0 K " ~I 0 E I W
E IJ 0 K A N J E K I E E

G K E T K E D E K E N
R N E 5 T R E D E

V E " T M Y N E N
K
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FayWeldon:

Mensen
IIzIJn gaan
denken
dat ze

recht hebben 0l
De bekende Britse schrijfster FayWeldon laat in haar boeken erg

weinig mensen gelukkig worden. Elkjaar verschijnt er wel een roman
waarin ze meedogenloos kijkt naar de rammelende samenhang in

het leven van de doorsnee sterveling. Hoogst zelden mag er iemand
tevreden achter de horizon verdwijnen, de rest tobt voort. In haar
nieuwe bundel essays 'Echte dames lunchen niet' stelt FayWeldon

dat de wereld alleen te verdragen is als men zich soepel en
verantwoordelijk opstelt. En dat geluk beslist niet te koop is bij de

therapeut, want het leven heeft nu eenmaal schaduwkanten.
Interview met een tegendraads, beminnelijk en scherpzinnig mens.
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Als er iets is waar ra}' Weldon het bijna
altijd over heeft, dan is ht't wel het gapen.
de gat dat de meeste mensen wanhopig in
hun leven proberen te dichten. In hl't tj.

telverhaal van de nieuwe bundcllunchcn
dames niet (slecht door de calorieën),
maar winkelen ze hanstoàtc1ijk. In 'Bo-
vary c'eST 1I0US'zegt ze dat Flaubcrt's hei-
din leed aan de- liefde, maaT dat die liefde
nirt de oorzaak was vall Emma Bovary's
wanhoop. Wel een symptoom van de
overweldigcndt" behoefte aan re vullen
wat niet cumplct't is. Dat verslaving aan
winkelen ook zo'n symptoom is. Shopa-
ho/ies, lm'caholics: allemaal compcnsa-



~eluk
[ie. Er zit wat Fay \\;'dJon lwtrdt m:l.1r
één ding OP' rt' loeken naaf vrede in je ei-
gen hart en je fl' \'CfI.Ol'ncn met je eigen
natuur.
I'ay \'('1'1(\011i~niet thuis op hel afgespro-
ken tijdstip. BOll\\Takkns die in h,uT
Wort' hui, in ~oorJ-L()nJcn l'en wcrkk.l-
1TI('r timmeren, zijn /0 vriC1H.lclijk 0rl.'n rc
d(wll. ~,1 amkrhalf uur verschijnt de
schrijfslt'f dan tudl, IC stapt in lwarte
leggings en een Lwarl leren lack l1l't uit
ecn raXl lil gczds..:h'lp "an een heer met
een lercll hoed: zc ll)ll uit winkelen ge-
wc",••!. BC,l"ha,lmd slaat ze zich Je hemd
nlor de mond: hcktnaal vergeten, die af.

nn<) IU11.lA"lJ,l: IIU<J"TU.\l"R~ I'\lHN

spreIa!':' So sorry. Snel koffie, whisky en
k,lIlo\. En die \'aa, uitpakken die ze van-
middag voor gruf geld buit hehhen gc-
m'lakt. \'(/at Zl'i ze ook alweer on-r win-
kelen Ier ..:ompelh,Hie? Fay Weldon (641
moel er harJ Olli bo.:hell. "Er moer meer
gewinkelJ worden!"' roept ze vrolijk. "Ik
heh \'rome geJ'Khlen opgq~eyen!" Ze re-
,Ign"fl hel/elfJe op haar 'l.lnheyeling om
\'fl'de Ie lOekl'n in her eigen h;lfr. "So.:hrijf
ik dat?", vraagt ze quasi-yerhaasd, ""Dan
1110er ik wel in een bijzonder brave hui
,jjn gell"l'l''>t. Ik hdl her roer weer hl'le-
ma,ll olllgq~ooid! Er moet I'oor:d worden
gl'Z(Kht na,1f onrust."

door Alice Broeksma

.\laar de lach glijd I V,Hl luar gezio.:ht als
hct onderwerp ther.lpie wordr aangesne-
dcn, Wa.lfl(:gen le zich iJl haar essays leer
srellig n-rn't. AI cerder had ze ecn hcle
roman ('Aiflinion'- tciSII:rmg, rcd.l ge-
wijd aan Je mao.:hr I'an rherapl"llTen, die
in h'l'lr ogen totaal verh'erd kan uitpak.
ken. I kt is wd duiJdijk dar b.y \\'eldon
de grondgeJa..:hte van rherapie. gOt"d-
keurt, Jllaar ,11k uitwassen n-rioeiL

\\\wrom is die krÎliek 10 fcl?
Far \X'elJon: "Zoals veel mensen geloof-
de ik dat de therape\ltischt' aanpak van
alles de weg \'(lOrWa,lrtS W'h, omdat het
radicaal was, en we onszelf I.ondn pillen
of straf heter konden ga,ln begrijpen.
"-Lur de tijd is n-rSlrl'kl'l1. k zil'l zo eens
wat in de kr,lIllen, )t' hoort zo eens war
om jc heen, en je bq~illT te beseffen dar
hn een instituut is geworden, zo,lls met
de meeste haanbrl'h'nde hl'\yegingl'n ge-
heurt. En nu therapie de voornaamqe
stroming is, is het een handvar geworde11
voor ondl'fdrukking door de staat, Ilier
in Engeland zie je dar duidelijk: het is
goedkul'l'r om bil voorbeeld op ,,(holen in
moeilijke wijken therapeLlfc11 in te l.l:tTen,
die door liefdaJigheidsorgani,aTil's wor-
den betaald, dan om struetmeel iers le
n'r'lllderen aan slcchte omsrandlgheden,
zoab ~ebrek aan leerkrachten en gehrek
,un lesbueken. liet IS goedkoper om
rouwspecialiSlctl in te ICHen als er een
groot ongeluk geheurt, d,In om ,tructu.
reel iets ,lan Je veihgheid op de weg te
doen. liet is l'ell\oudigcr srrcss-ther'lpeU"
reil ,1,Hlre stellen, dan om iets te doen aan
'Irheid,>olllst'lIldigheden. Lht gebemt op
grote schaalell Jat IS hiur! f!cr i" de gro-
te leugell geworden die IIlensen re horen
krijgen: Jar her <lil right IS, cn dar praren
'll1es all rigiJtl.al maken.'-
"Op t"l'lJ persoonlijkl'r niveau heh ik dm
IllCegema<lkr dat mijn man, nu mijn ex-
man, na lknig jaar huwelijk naar de the-
rapeut ging. En binnen een paar weken
LIg het huwelijk op dl' klippen, ]),lt heb
ik ,lis h,lSis gebruikt in 'Afflicrion': dat
geen enkele therapeut vinJt dat lijn of
haar veramwoorddijkheiJ l"erder reikt
Jan dl' dii'm. EIJ ik hl'11 crvan overtuigd
dar d,n grott' ellende H'roorl.aakr. De op-
lossing wordt mij te makkelijk gel.Oo.:hrin
l1\'t l"crlall"ll van de ander: die ander hl'cif
het allcmaal gedaan. Je kunt inderdaad
\,l,>uoesten in wrkeerde gewoontes.
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Het is eenvoudiger stress-therapeuten aan te
stellen dan iets te doen aan arbeids-
omstandigheden. Dat gebeurt in Engeland
op grote schaal en dat is bizar!

nl<larals je dat eenmaal \wct kun je ml.'t
kleine veranderingen vaak het een en an-
der verbeteren, :\laar als een per~o()n,
een cliënt, radkaal van ri,-hting \'eran-
derl, dan ûjn ('r zo ze~of 7evcn mensen
Jie da,uduor worden geraakt, Sind~ ik
'Affliaion' sl,:hn:cf.heb ik enorm veel re-
acties gekregen. Die wijzen cr duiddijk
op dat er el'n grotI.' onderstroom van d-
Iende aan de gang is die vaak begint hij
Je thcrapeut. Nou kwam er laatst bij de
kapper wccr een vrouw van 75 in tranen
binnen. Die h,ld net van haar drn,:htcrte
horen gekregcn dat 7.ede kleinkimlcrcn
niet m(."ermag 7.ienen dat ze niet meer
welkom is. Dat had Je dochter van Je
therapclll als advies meegekregen. D,1tle-
ven is dus vef\voest"',
In haar essay 'Thc therapist from heil'
\'ergelijkt Fay Weldon thcrapemen met
de aflaatkramers uit VfOt'!;l'reeuwen,
geestdijken die geld vroegl'n \"Oor de
kwijtschelding van straffen in her vage-
vuur. \X/amde therapeut zegl: betaalmc,
ik ~noem je h\'aal en genees je, Fay
\X'ddoll schrijft dat de therapeut de emo-
tionele afhankc1ijkhl'iJ van de patiënt
aanwakkert ,'n in stand houdl: hoc lan-
ger de genezing op zich laat wachten, hoe
meer de therapcut ren ~Iotte in zijn of
ha,1r 7.akkan ,reken. Ze wijst cr op dat

iedereen in Engelaml zich therapeut kan
noemen en gaat Il0t-:even duor met de
opsomming van foute moticvcn: de the-
rapeut kan een bl'paalde macht lekkcr
vinden, eell vo)'cur zijn, iem,uHIdie 7.elf
op een afstand leeft cn een parasicr is van
het leven van andercn.
En een therapeut verdraait hegrippen:
noem veralllwoorde1iikheidsgevocl
's.:huld~evoel' cn je kuilt hel met een ge-
rust hart terzijde schuiven. Noem lidd •..
'nellroti""he afhankelijkheid' en k kunt
hct ontkennen. i'\ocm de mi~deelden'on-
bekwamen' en je kunt ze vergeten.
FayWeldon: "Nît."tdke r1wl1sdijkekwaal
kun je genezen door te praten. Dat i~ in
feite wel wat de rherapeut in ruil voor
geld belooft. Als je het 7.0gaat bekijken,
zie je die ther:lpeut al heel snel nÎet meer
als de pril'sll'r di•..her allt."maalweet en
die je niet ter discussie mag stell"'ll. Je

gaat óen dat de therapeut iemand i~die
je, ook al doe je alsof dat nier zo is, be-
taalt in ruil voor ,un&lCht en genegen-
heid. Dat hij dus eigenlijk een hOI,'ris. En
dan kom je \wer mensen tegen die 7.eggen
dat de Iherapelll echt geweldig is, dal ze
zonder hem of ha:lr niet 7.oudenkunnen
overln"en. :\Iaar als je dan vraagt wat cr
is geheurd met de relatie waarin 7.ewa-
ren, ml't het huwelijk dal ze gesloten had-
den, dan zeggen1.C:Oh weil, dat mOcstik
naast [ne nenkggell. D,m ht,bben ze die
rdati •.' dus verruild \'oor een bepaalde re-
latie met de therapeut en zijn cr afhankc-
lijk van gewnrden. Een rol die een goede
vriend of vriendin op óch had kunnen
n,'men.

Bent U zelf in Iherapie !:cwecst?
"Ja! Oh ja! Ik ~n acht jaar in psycho-
analy~e geweest. Ik vond t'cht dat ied,'r-
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een dat maar moest doen . .\bar het was
een langdurige en dure geschiedenis, die
simpel was en waarin eigenlijk nooit iets
gebeurde". Lacht: "Als je naar huis ging
dan had je wat luchr gehad. Je wcht be-
grip, geen \'erbetering. Als het op dat ni.
veau blijft, haalt her wónig uit. Maar het
richt ook gn'n schade aan". Voegt toe:
"Natuurlijk ben ik er wel voor dat ie-
mand die zijn buurman de hersens in wil
slaan hulp kan krijgen. Daar zijn profes.
sionele hulpverleners voor".

U schrijft dat therapie religie heeft ver-
vangen.
"Therapie en het occulte ht'bben religie
vervangen. Je ziet dat de s;lmenhang van
de ma<lts.:happij daar onder zwicht".

Talent voor sociaal werk?
Kom dan naar De Horst!

Hogeschool De Horst kent vier studieriChtingen
MaatschappelijkWerk en Dienstverlening,

Personeel en Arbeid
Culturele en Maatschappelijke Vorming,
en SociaalPedagogische Hulpverlening

'Echte dames lunchen niet' verschijnt in
mei. Uitge\'Crij Contact. Prijs f 24,90.
ISBN 9025413927
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Het gaat nit't per se om het grote gebaar
maar om de kleine verschuivingt'lI. Je
kunt nauw met iemand samenleven en
niet realiseren dat je echt alleen de deur
uit mag. Of misschien kun je nit't tegt'n
mannelijke woede, of je wekt altijd weer
de instemming van je moeder. In dat ge-
val kun je leren je man kwaad te laren
zijn, wam dat duurr waarschijnlijk [V,'ee
dagen en dan is iedereen het weer verge-
ten, of je trekt het je minder aan dat je
moeder il.ts afkeurt.
I-It't betekent wel dat je je in feite elke
morgen moet hezinnen, en dat het ge-
woon is dar je daar moe van wordt.
Alle beslissingen hebhen een schaduwzij-
de, alle beslissingen zijn daarom ook vre-
selijk.
Je kunt je ook in een situatie manoeuvre-
ren waarin je helemaal geen keuzes
maakt, of dat er nog maar een ding over-
blijft dat je nog kunt doen. Of je gaat be-
seffen dat je helemaal niet zo hulpeloos
bent. Dat je gewoon je eigen hoofd et'n
beetje moer gebruiken. Tegen de tijd dat
dar echt doordringt zijn de therapeuten
wel uitgeswrven. En daar help ik graag
een handje aan mee."

Bel voor meer informatie:
Driebergen 03438 • 36537

•1'1
I~

• 50 iaar Hogeschool De Horst

hogeschool
de Horst

kennen. Dat het dus gewoon allemaal on-
derdeel is van 'Ja condition humaine' ... "

"Vrouwen, en mannen, hebben een veel
grotere keuzevrijheid dan 1.ezien, en dan
ze geleerd hebben om te zien. Die keus zit
meestal in smal/ acts of perso,wl col/ragt'.

Voorlichtingsdag: 25 maart 151515
van 9.30 uur tot 16.00 uur

Keuzedagen: 10 april en 10 mei 151515
voltijd 14.00 uur tot 16.30 uur
deeltijd 19.00 uur tot 21.30 uur
Voorlichtingsavond 251 mei 151515

van 19.00 uur tot 21.30 uur
speciaal voor deeltijders

En dal zegt de schrijfster die in haar boe-
ken menige rotzak de deur heefl gewez(n?
Ze lacht smakelijk. "~Iannelijke steun is
\'oor een vrouw verschrikkelijk moeilijk
te vinden en al helemaal als Je kindt:rcn
eenmaal geboren zijn.
Als vrouwen met hun man proberen te
praten over het hebben van een bepaalde
plicht, dan weten die mannen werkelijk
niet waar ze het over hebben. Maar vrou-
wen van nu die terugkijken op hun leven
zien dat onafhankelijkheid en het alleen-
zijn ook niet alles is, dat dat niet w'n fan.
tastisch doel is als ze eerst dachten. Dat je
dan wel ,politimlly am/ cmotional/y cor-
rect mag zijn, maar jt' bent wel aUt'en en
die baan is ook betrekkelijk. Wam je
wordt op je hielen gezeten door jongeren
die meedogenlozer zijn, of je moet af-
vloeien.
Natuurlijk is het not done om je door een
man in elkaar te laten slaan, en het is not
donc als hij met de menulijst bepaalt wat
jij eCl, want Jat is inbreuk op je vrijheid.
,'bar alles wat er gt'beurr,laar jij we.

Als religie is ingehaald door therapievor-
men in een poging het leven Ie bevatten,
en Iherapie leidl volp;ens U tot een zelf-
zuchtige maatschappij, hoc moet een
mens dan een antwoord vinden op zijn
vragen?
"Er zijn t{}Çhboeken, en essars, en arti-
kelen, en de hele rest waardoor je werke-
lijk kunt gaan m:grijpen hoe de wereld
werkt, door voorbeelden die niel direcl in
je eigen leven \'oor het grijpen liggen. Dat
kun je je toeëigenen. Dat is een proces. Je
kunt je eigen inzicht verscherpen, ratio-
neler gaan denken. Daar zijn goedt' voor-
beelden in nodig. Van wetenschappers,
van schrijvers. Die moeten hun eigen
ethiek loslaten op hun vondsten, en niet
alleen werken zO;llsnu zo vaak het geval
i~ omdat hUil broodheer anders niet be-
taalt.Vl'rder is er het probleem dat men-
sen nu denken dat het uitgangspunt is dat
alles rechtvaardig is. Dat het de bedoe-
ling is dat ze gelukkig zijn. Dat ze recht
hebben op geluk. Terwijl de mens er niet
op is gemaakt alleen maar gelukkig te
zijn. Het leven is niet rechtvaardig. Na-
tuurlijk maak je er het bt'ste van en je
proheert het leuk te hebben, maar we zijn
er door de natuur domwt'g op gemaakt
om ons voort te planten en Jat is daL
Daar wordt dan die hele structuur op ge-
projecteerd, en daar kwam natuurlijk
ook de behoefte aan een God vandaan.
Toen geloofden we door religie dat wt' de
prooi waren van on1.e 1.innen en J,u we
daardoor in de problt'mt'n 7.OuJen ko-
men.
Nu gaan we t'rvan uit Jat je in beginsel
goed bent, ma;lr dat anderen het voor je
in de war hebben geschopt: anderen 1.ijn
de schuld. De hele cultuur suggereert dat
leven makkelijk is en dar je ht'lemaal van
jezt'lf mag uitgaan. Dat heeft mensen on-
verschillig gem;lakt naar hun eigen maat-
schappij. Dat is ook de belangrijkste re-
den dat al die relaties maar stranden.
Misschien llloet er eens overwogen wor-
den dat geluk niet \',Hl het grootste be-
lang is, dat onvrede misschien helemaal
niet zo ramp,.alig Îs, dat negatit've gevoe-
lens en stress er bij horen, d,tt er ook
7.Oietsbestaat als instinct en dat je dat
niet helemaal kunt onderdrukkl'n en ont-



door Simonc Jacobus
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Hij woont op een berg, in de wijk Carmel met uitzicht op de heuvels
van de Israëlische havenstad Haifa en op de Middellandse Zee.
A.B. Yehoshua, schrijver, politiek activist en hoogleraar in de

literatuurwetenschap aan de Universiteit van Haifa, werd
weliswaar 58 jaar geleden in Jeruzalem geboren maar houdt van de
plek waar hij nu al vele jaren woont. De uitgestrekte horizon geeft

hem een gevoel van vrijheid. Misschien is dat de bron van het
niet te stuiten optimisme van A.B. Yehoshua, één van de

belangrijkste schrijvers van Israël.

Israëlisch schrijver A.B. Yehoshua

We moeten
ons wapenen tegen

het egoïsme
In tegenstelling tot zijn romanfiguren
geeft de auteur zichzelf niet over aan
sombere overpeinzingen en voorspellin-
gen. ~Natuurlijk kan ik in mijn literatuur
veel pessimistischer zijn omdat ik er zelf
geen prijs voor hoef te betalen. Fictie lijkt
echt maar is het niet. In werkelijkheid
heb ik altijd hoop. Ik hen een optimist
omdat ik geloof dat mensen kunnen ver-
anderen als ze willen veranderen. Mis-
schien een cliché, maar waar een wil is
een weg. Dat is de kern van mijn politie-
ke en ideologische ideeën."
Naast vier romans (daarvan verschenen
'De vijf jaargetijden van Mo1cho' en
'Meneer :\1ani' in Nederlandse \'ertaling)
publiceerde A.B. Yehoshua verhalenhun-
deis, essays en non-fictiehoeken. Hij
toonde zich altijd voorstander van de
dialoog en ging met een grote gretigheid
in discussie met Israe1ische politici en
Westerse en Arabische inrellectuelen.
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Zijn uitgangspunt is dat Israd vrede no-
dig heeft zoals een mens niet zonder
zuurstof kan. ~Wïj joden le\'en in staat
van oorlog vanaf het hegin van ons be-
staan. Op deze plek, op deze grond, is er
al 110 jaar oorlog gevoerd. En dat moet
stoppen."
Hij kan zijn geluk niet op dat de vrede
eindelijk in zichr lijkr. Wam vrede met de
Palestijnen is wat de auteur jarenlang be-
pleitte als lid van de beroemde vredesbe-
weging Vrede Nu. En vrede met Jordanië,
en op termijn hopelijk vredesbesprekin-
gen met andere Arabische landen. Het
sluiten van vrede heeft voor A.B. Yehos-
hua ook een helangrijke morele kant.
~Door vrede te sluitt'n erkent Israël de
morele rechten van een ander volk. Het is
dus niet zozeer een kwestie van roleramie
als wel een kwestie van her morele he-
staan, het morele recht van het Palestijn-
se volk. Dat recht hehhen de joden al eer-

der, in 1947 voor de stichting van !srad,
erkend .••
Het moraliteitsbeginsel is voor de schrij-
ver onontbeerlijk. ~lk denk dat morali-
teit de gatamie is dat de werkelijkheid
hestaat. Immorele zaken kunnen heel
lang bestaan, maar worden uiteindelijk
verslagen door de moraliteit. Zo is de in.
eenstorting van het Stalinisme en het Bol-
sjevisme in Rusland een morele ineen-
storting omdat die systemen niet meer in
het land konden functioneren. De neder-
laag van Amerika in Vietnam was vooral
een morele nederlaag. Ze verloren die
oorlog nict omdat 7.C de Vietcong niet
hadden kunnen vernictil;cn maar vanwe-
ge het gehrek aan moraal."
Maar ook humanisme is voor A.B. Ye-
hoshua van belang, en hij heeft zijn onge-
Im'igheid nooit verhloemd. ~Ik hen nier
religieus. Ik geloof niet in een bestaan
van een God die de wereld dirigcert en



Hoewel hij van Sefardische (Orientaalse)
origine is - ûjn familiewoont al vijf gene-
raties in Israël- werd hij vooral beïnvloed
door het Europese cultuurgoed, door de
j(Klds-Grieksetraditie, door grote schrij-
vers als Tolstoi en raulkner (met wie Ye-
hoshua wel eens wordt vergeleken) en fi-
losofen als Spinoza en Kant.
Humanistische waarden als de aUlOno.
mie van de mens zijn terugkerende the-
ma's in zijn werk. Enthousiast: "De mens
heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.
Voor mij geldt dat niet alleen op het per.
soonlijke vlak. Ik denk dat mensen ook
veranm'oordelijkheid voor anderen kun-
nen nemen. Vroeger, conform onze zio-
nistische traditie, heeft een kleine min-
derheid de verantwoordelijkheid geno-
men voor de joden buiten de Jisjoev
(joodse gemeenschap in Palestina/SJ) om
een staat op te bouwen. Ik vind het goed
als mensen verantwoordelijkheid durven
nemen. Anders zou er niet iets bestaan als
een identiteit. Je kunt individueel geen
identiteit ontwikkelen. Het ontwikkelen
van een identiteit is gelieerd aan een ge-
meenschap, een gemeenschappelijke noe-
mer."
De mens is in oorsprong een onbeschre-
ven blad die kan kiezen tussen goed en
kwaad. De schrijver benadrukt opnieuw:
"Ik geloof in de mogelijkheid van de
mens om te veranderen. Je zou het een
psycho-analytische benadering kunnen
noemen - dat is niet zo raar, mijn vrouw

Als het echt vrede
is, zal het debat
tussen religieuzen
en niet-religieuzen
een andere
dimensie krijgen.

dagelijks inspecteert. Ik geloof in wat ik
zie. Ik geloof in het tastbare, in melISen.
Mensen vormen de enige criteria op
grond waarvan ik mijn waarden en COII-
cepten heb bepaald. Neen, God bestaat
nier. Trouwt'ns als God wel bestond
hoefde ik niet te geloven want dan zou
zijn bestaan duidelijk zijn."
Hij staat in Israël niet alleen in deze op-
vatting. Israël is wel een joodse staat
waar bijbelse waarden en geboden de
maatschappij mede bepalen maar slechts
10 tot 15 % van de bevolking is gods-
dienstig. A.B. Yehoshua: ~Ik zal niet het
belang voor sommige mensen ontkennen
om over God te praten en met hem in het
reine te komen. Maar zelf geloof ik niet
in God en dus moet een samenleving in
mijn ogen seculier zijn. Dat betekent de-
mocratisch. Simpel. Het land wordt gere-
geerd door middel van de besluiten van
het volk. Zolang de religieuze instituten

geen macht krijgen, is het niet erg om van
tijd tot tijd met hen te overleggen. Dat
kan een verrijking van de samenleving
betekenen."
IIet probleem is dat de religieuzen in Is-
raël hun politieke invloed kunnen laten
gelden omdat ze broodnodig zijn voor de
vorming van regering'iCoalities. Yehos-
hua verzucht: "Als het echt vrede is, zal
het debat tussen religieuzenen niet-religi-
euzen een andere dimensie krijgen.
Nu gaat het hard tegen hard. Er bestaat
nog een grote kloof tussen de linkse hu-
manistisch denkenden en de religieuzen,
omdat de religieuzen de rechtse krachten
steunen die tegen het vredesproces zijn.
Mijn hoop is erop gericht dat als er echt
vrede is en niemand meer hang hoeft te
7.ijn,er een betere samenwerking zal zijn
met de gematigd religieuzen, met wie we
ook in het begin van het bestaan van Is-
raël hebhen samengewerkt. ~

is psycho-analyticus. I Iet ver'iChiltussen
politiek links en politiek rechts is het ge-
loof van links dat mensen de mogelijk-
heid hebben om hun mening te verande-
ren. ~
Van belang hierbij is het vergaren van
kennis. "Kennis verrijkt, kennis maakt je
tOt een wijzer mens. 0
oor kennis begrijp je wat goed en wat
slecht is. Dat betekent dat ie aan jezelf
moet werken. Ik geloof in het aloude hu-
manistische idee dat je mensen kunt on-
derwijzen. Je kunt ze zelfbewust maken.
Daardoor worden mensen minder egoï-
stisch, er ontstaat solidariteit.
~let de eigen gemeen'iChap,met de men-
sen in het land en uiteindelijk met de hele
wereld..,
"Neem het probleem met de Palestijnen.
Ruim 75 jaar geleden is de discussie be.
gonnen over hoc het verder moest. De
helft van mijn leven is cr gepraat over vij.
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Je kunt mensen zelfbewust maken.
Daardoor worden mensen minder
egoïstisch, er ontstaat solidariteit.

Ik hoop dat wij de woestijn zullen
veroveren zoals Nederland het water
veroverde.

,1Ilds.:hap, hlo~Jvergictcn, dromen, op-
los,ingen. patstellingen. Sommige nWIl-
sen n,idell tegen me 'je bent een optimist
te denken (Lu er vrede t~ sluiten is'. Lan-
ge tijd h;ld ik alle schijn tel-\en me, maar
ik baseerde mijn optimisme op mijn ge-
loof dat men'ien ill staat lijn ('en appèl te

doen op de rede. Ik ontken heus niet dat
een mens zwarte pl~kken kan hchhen,
dat hij complex en irrationeel kJn zijn
waardoor er enorme negatieve uitbars-
ringen kunneu plaatsvindcn. Natuurlijk
kun jr niet overal de hand in heb hen. l.ijn
er plagcn zoals bijvoorb~cld Aids die je
maçhteloos maken. En toch geloof ik lil

de permanent(. strijd van de mens om
nieuwe uitdagingen a,lll re gaan en gewa-
pend met de rede - want dat is liju enige
instrument - zijn idealen na te jagen."
Vrijheid vindt de sçhrijver ecu hoog goed
wlang dit ni~t [~n koste gJat V<lngelijk-
heid en hro~d~rsehap.
~In de huidige wereld ligt daar ni(,t vol-
doende n,ldruk op, Gelijkheid is niet
minder hcLlJlgrijk dan vrijheid, en hroe-
dersçh'lp - solidariteit - nier minder he-
Iangrijk dan gelijkheid. liet meest ide'llt'
is als deze drie hegrippen in h,llans zijn.
~laJr dat i, moeilijk. Het is altijd s<.:hip-
peren. geven en nem~n, J~kunt je voor-
stellen dat wc n'n d~cl van onze vrijheid
opgeven om me~r gelijkheid te krijgen.
Het is prima als er eeonomi,<.:he vrijheid

is w,larJoor mensen goed laken kunnen
doen . .\1Jar Jls dat gaat ten koste van an.
deren waardoor er steeds mn'r ongt:lijk-
heid in de samenleving komt, is dat niet
goed,"

Zijn respe~.t voor samenlC\'ingen die uit-
gaan van een lX'paalde zelfbeheersing is
groot. E~n jaar of tien geleden verhled
hij in Zweden waar hij werd verr,lst door
het vroege uur in de avond waarop d~ te-
levisie ophield met haar uilll'ndingen.
~Het was alsof de Zwecd~c tclevisie zei
'genoeg. beheers jezelf. ga iets nuttigs
voor je familie doen', Dat spreekt me
aan." De sçhrijver als zedenmeester:'
~:s.rcen,dat is te lwgaticf. ~Iaar al, je zegt
dat het mij aanspreekt om nieuwe waar-
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den te formuleren ten koste van de wtale
vrijheid, dan heb je gelijk. ~lijn grvoel is
Jat er een culturele liekte in Europa
heer'it. Ook in "rad. De solidarireit is
weg. ~leuseu zijn egoïstisch. ~Iensen le-
ven voor het plezier, voor de eigen ge-
neugten. Alsof het daarom gaat. Kwesties

die 30 jaar gt:leden bt:langrijk waren - zo-
als hd weILijn \'an de samenleving en de
problemen in de Derde \Vereld - interes-
seren heel veel mensen niet. Dat ,wort
me. Daar verzet ik me tegen."
Yehoshua blijft een onverheterlijke
idealist met c('n opdra<.:ht. I lij wil hijdra-
gen aan het <.:reercnvan een hetere wereld
en lanceert oplossingen en mogelijkhe-
den. Zo hoopt de ~hrijver dat "rad, nu
het land op de vooravonJ staat van een
vrediger tijdp('rk. Lijn aandacht zal ver-
schuiven \'an oorlogsvoering en de wape-
ninJu,trie naJr het milieu, en het omwik-
kelen van de grond. ~Ik hoop d<lt wij de
woestijn l.ullen veroveren zoals ~eJer-
"md l1l't water veroverde, ~
En hij hoopt, verwa<.:htd;H de Isrûli's he.
reid zullen Lijn hun sreemje hij te dragen
a<ln de omwikkelingen in het buitenland.
k Het is joden eigen om na te Jenken hoc
ze een comribmie kunnen leveren aan het
oplossen van probl~nwn. Ik heh JI eens
hcr idn' geopperd om een soort leraren-
kader in het leven te roep('n. Dat zou een
gCl.,lmenlijk project van Israëli's en joden

in de \'{'esterse landen moeten worden
waarhij leraren in vers<.:hillende vakken -
zoals informatica, muzi~k, ralen en trch.
nologie - gratis worden uitgezonden naar
Oost.Europa, Afrika. Azië. N,ur gchie-
den waar men n'n gehrek heeft aan goede
dOl:elltcn op universiteiten cn hoge,çho-
Icn. Het zou toch prachtig l.ijn al, op w'n
manier de wetenschap en de te<.:hnologie
in die gehieden wordt verbeterd. Dan
doen we tenminste iets en wc wapenen
ons meteen tegen het egoïsllle,~

De romans \'an A.B. Yehmhua worden
uilgegcven door uitge\"Crij Wereldhihlio-
theek in AmSierdam.

Bijscholing
tot docent
humanistisch

•vormmgs-
onderwijs
nog mogelijk
In 1993 is de eerste- en tweede-
~raads lerarenopleiding huma-
nistisch vormingsonderwijs ge-
start. Deze Iweejarige decltijds-
opleiding wordl gq.;even door
hel Pedagogisch Sludiecemrum
Humanistisch Vormingsonder-
wijs in Utrecht en wordl mo-
memecl ge\"T)I~d door 45 stu-
denten. Afgestudeerden van de
opleidin~ kunnen hvo gaan ge-
ven in het voortgezet onderwijs
en in instellingen voor middcl-
bur en hoger beroepsonder-
WilS.

Deze lerarenopleiding maakt
deel uil van het Project Vervolg-
onderwijs dat beknsligd wordt
door het ,\linisterie van Onder-
wijs. Doel van hel projecl i, hef
opzelten van de lerarenoplei-
ding hvo en het vergroten van
de mogelijkheden om hvo in het
\'oOrtgelel onderwijs en in in-
slellingen voor middelbaar en
hoger beroepsonderwijs te ge-
ven. Proje<.:t1cider is de hoogle-
raar Humanistiek aan de Uni-
versileit UlTechl. Rob Tielman,
die hiertoe is gedetaehecrd hij
het Pedagogisch Studiecentrum
HVO.
Voor de studiejaargang 1995-
1997 zijn nog 15 studenlplaat-
sen beschikbaar voor docenten
in het voortgezet onderwijs en
het middelbaar en hoger be-
rocpsonderwijs die biige-
sçhoold willen worden tol do-
cent hvo. Belangstellenden kun-
nen l.ich (zo spoedig mogelijk!)
\.onr nadere informatie wenden
lot het secrelariaat van het Pro-
ject Vervolgonderwijs, Ada
Boekmeulen, 1'lompetoren-
gracht 21, 3512 eB Utrecht,
lel. 030-.141700. fax 030-
310794.



Radio
Het Humanistisch Verbond
zendt zijn radioprogram-
ma's uit op Radio 5, de opi-
nÎtzender viln Nederland,
te vinden op de Midden-
golf, 1008 Mhz. En nalllur-
lijk ook op iedere kabel.
Iedere maandag van 13,00
lot 15.00 uur zijn drie pro-
gramma's IC beluisteren.

13.10 uur Het voorul."d
van de twijfel
Elke week een tor naden-
ken stemmende documen-
taire.
Eindrrdactie Kees Vlaande-
ren.

14,03 uur Boven het Dal
Live interviewprogramma

met gasten die in hun [even nog plaats
hehhen voor idealen. EinurcJanic 00-
Tothée Forma.

14.30 uur De Verbeelding
Programma over hoeken en schrijvers
onder redactie van Yolanda Mame, Rina
Spigt en I10nka Vcrdurmen.

Televisie
Woensdag 12 april
12.50 uur, Nederland I

Landschappen waar
niemand van weet

FOTO: HOlLLANOSE HOOGTElSTEYE RAVIEZ

Documentaire o\'er de Amsterdamse
kunslschilder "lelie Oldeboerrigter.

Hel werk van :'.lelle Oldebocrrigter
(1908-1976) was lange tijd in :'\ederland
comron~rsied.
Hoewel van lijn werk in binnen- en bui-
tenland al exposities georganiseerd wa.
ren, weigt"rde Sandberg in 1955 nog twee
schilderijen van Melle voor een expositie
en schaardl' zich daarmee hij andere mu-
seumdirecties die werk van "-lelie weigt"r-
den.
Nadat hij in 1968 een koninklijke onder-
scheiding kreeg, vt"rscheen cr eindelijk in
1972 een grote overzichtstentoonstelling
van zijn werk in het Stedelijk \Iuseum in
Amsterdam en het Gemeentemuseum in
Arnhem"

'Landschappen waar niemand van weet'
bestaat uit twet" onscheidbare delen. Ge-
sprekken met o.a. de vrouwen in Mclle's
le\"en roepl'n het beeld op van de kleurrij-
ke en ongrijpbare .\lclle die bovenal com-
promisloos toq~ewijd was aan zijn werk.
Et"n gdilmd interview mer de schildt"r uit
1972 maakt dit ponret compleet.
De verhalen vertellen meer dan alleen
.\ldle's leven. De film gaat ook over het
cornmun istisch-anarchisrische milieu
waarin de 'vertellers' verkeerden. Daar-
naa,r zijn er de heelden: de schilderijen
van .\lcllc, waarnaar filmmaker .\lclle
van Essen hijna 7.Oàend en rastend met
zijn camera kijkt. Hl't is een documentai-
rt" die z.ijn eigen motto serieus neemt:
'Kijken doe je mer je ugen, zien met je ge-
voel',

'l.andschappen waar niemand van wet"r'
werd in 1993 bekroond met de Prix
Fmura.

\Voensdag 19 april
22.50 Ullr, Nederland 1

Karel Appel, If IWere a Bird

Documentaire waarin cineast Mat van
Henshl'rgen een portret maakt van de
kunstenaar die een wereldhurgt"r is ge-
worden, sinds lijn vertrek uit Nederland
wertig jaar geledt"n. Kern van de film is
de werkwijze van de schilder, zijn worste-
ling voor het doek.
Als een van groorste expressionisten van
onz.e tijd, beschikt de inmiddels 73-jarige
Appel over een nier aflarende werkdrift.
Om niet vast te roesten in ht"paalde tech-
nieken, wisselt hij voortdurend \"an mate-
riaal, van ulieverf naar gouache, van
tweedimensionale rdidschi!derijen naar
driedimensionale sculpturen. Enorme
houten bouwwerken, 'brandstapels'
not"I1HAppel ze lelf, waarin hertekoppell
figureren naast beschilderde Aziatische
tempelbeclden en oude Toscaanse hoe-
renwagens.

In 'Karel Appel, If I Were a Mird', komen
ook t"'t"n aantal get"srverwanren van de
schildt"r aan het woord, zoals de Japanse
danser en choreo~raaf .\Iin Tanaka, met
wie Appel al sinds de jaren tachtig
theatervoorstellingen maakt. Ook zien
we Appel aan het werk bij de opera i"o-
ach, die vorig jaar in de Amsterdamse
Schouwburg in première ging.
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VAN HET HOOFDBESTUUR

Fusie Humanistische
Bouwstichting
Bejaardenhuisvesting

VIDEO EN BOEK 'VERSLAVEND LEKKER
EN NOOIT GENOEG'

kwesties waar hel hoofdbe-
sluur zijn wijzigingsvoorstel
in ~evaar zag komen. Opont-
houd ontstond er pas halver-
wege. En niet door de u:gen-
slanders van de invoering van
een algemene ledenvergade-
ring, maar door de ,'oorstan-
ders, die \'onden dal hel
hoofdbestuur niet vcr genoeg
ging in het ~tre\'en naar open.
heid onder het OlOItO: ah we
dan voor een Al.V kielen,
dan ook helemaal, en ieder
lid dat zich hij het begin van
de vergadering aanmeldt, dan
ook slem recht. Het hoofdhe-
sluur wilde, om allerlei prak-
tische redenen, het slemrecht
heperken tot leden die hun
komst tenmimte één weck
vooraf hebben aangekon-
digd. De discussie hierover
laaide op, waarbij zelfs de no-
taris van het HV het woord
werd gegeven om juridische
opheldering van laken te ge-
\'en. Bij slemming hleek het
congres fifty-fifty verdeeld
over de kweslie. Aansluitend
speelde de \'faa~ of een lid op
de AI.V bij volmacht voor een
afwezig lid mag stemmen.
Het hoofdbesluur \'ond van
niet. En ook hierover splitste
het congres zich weer op in
een fifty-fifty sIemverhou-
ding. Waarop hel hoofdbe-
stuur, met een toegeeflijke
meerderheid in z'n kielzog,
e\"Cn laler besloot om in beide
kweslies zijn bezwaar te laten
varen. Daarmee werd de weg
\'rijgemaakte om de gewijzig-
de statUIen, in hun geheel,
met 155 stemmen voor en 20
tegen goed te lalen keuren.
Gevolg: op 25 november
houdt het Vcrhond zijn eerste
ALV, mél stemrechl voor alle
daar aanwezige leden en mét
de mogelijkheid om in vol-
macht \'oor één afwezig me-
delid te stemmen.
De congreslrcin was onder-
tus~en weer op volle snelheid,
de goedkeuring "an de nood-
zakelijke 3anpassingen in het
huishoudelijk reglemeOl stel-
den weinig meer voor, en aan
het begin van de middag
spoedden de afgeva.lfdigden
zich al weer huiswaarts. Voor
een klein deel van de aanwe-
zige afgevaardigden was het
te hard gegaan. Ze hadden

HV krijgt algemene
ledenvergadering
Op 18 maart hield het Huma-
nistisch Verbond een extra
congresdag in de Jaarbeurs in
Utrechl. Deze dag was een
voortzetting van hel congres
dal in november vorig jaar
werd gehouden. Het hoofd-
bestuur kreeg toen groen licht
om een stalUtenwijziging uit
te werken. BelangrijksIc wij-
ziging da3rin: de invoering
van een jaarlijkse 3lgemene
ledenvergadering (AtV), ter
~'ef\'anging van het congres.
In de Hum3nist ~'an decem-
ber/januari is hierover uil-
voerig bericht.
Congresgangers uil het noor-
den hadden op de extra con-
gresdag een ~'oorspoedige
treinreis. TOl Nijkerk, want
daar moesten ze overslappen
op bussen. Van3f Amersfoort
konden 1.edan weer ongehin-
derd verder mei de trein rich-
ling eindbestemming. Het
congres zelf verliep eigenlijk
net zo. Vanaf het begin lat de
vaart er goed in. Het ene na
het andere amendement werd
bij accbm:uie aangenomen.
Een belere woordkeus hier,
een handiger procedurevoor-
stel daar. Geen principiële

Vorig jaar november organiseerde het HV in Utrecht een sympo-
sium over consumptie-motieven in dele tijd. Naar aanleiding
hiervan ,'erschijnen in de loop \'3n april cen bock en een \'ideo-
produktie, onder de tilel
'Ven;la~'end lekker en
nooil genoeg'. Beide
zijn zeer bruikbaar
voor lokale activitei.
len van Humanistisch
Verbond en Huma-
nitas.
Video en bock
worden op 9 mei
officieel aan pers
en publiek gepre-
senleerd. Aanvang
20.00 uur in het CSH-
gebouw, Kromme
Nieuwt.'graeht 39 in
Utrecht.
BelangsicIlenden kun-
nen zich aanmelden bij
Ariane de Brauw, tel.
030-392131.

leerde en praktisch te realise.
ren garanties worden gegeven
len aanzien van:
het tot zijn recht laten ko-
men \'an de humanistische
levensbeschouwing in de
hij de HBB aangesloten
verzorgingsinslellin!,:en;
de financiering van de hu-
manislische 10rgondersteu-
nende aClivileiten;
de positie van de contribu-
anten van de HSHB en de
door deze contribuanten
ingebrachte geldstromen.

De bespreking over de speci-
fieke in~'ulling van deze door
de CO's gestelde eisen wordt
voortgezet. De ruimie in de
Humanist laai niet toe op de-
ze plaats meer in detail op dit
onderwerp in te ga3n. Het
ligt in de bedoeling op korte
termijn nadere informatie
aan de besluurlijke vertegen-
woordigers in de verzorgings-
instellingen toe te zenden.

Namens het hoofdbeSfUur,
JooP Puls

Zalerdag 3 juni wordl in de
Rode Hoed in Amsterdam
de tweejaarlijkse Dr. J.I'.
van Praagprijs uiigereikt aan
de heer W.L. Brugsma en
mevrouw T. Wibaut-Guilo-
nard. De prijs wordt hen in
dil herdenkingsjaar lO~e-
kend omdat zij crin geslaagd
zijn zich, ondanks hun eigen
traumatische oorlogserva-
ringen, in Ie zetten voor ver-
broedering en verzoening.
Hiermee hebben ze een bij-
drage geleverd aan de huma-
nisering van de samenleving.

DR.J.P. VAN
PRAAGPRIJS
VOOR
W.L. BRUGSMA
EN T. WIBAUT.
GUILONARD

Wat is de stand
van zaken in de
aangckolldigde
fusie van de
HBB (Humanis-
tische Bouw.

stichting Bejaardenhuisves-
ting) en NCHB (Nederlandse
Centrale voor Huisvesting
Bejaarden)? Die vraal!: werd
het hoofdbestuur enkele ma-
len gesteld tijdens recenre bij-
eenkomsten met kaderleden
in de regio. De situatie is op
het moment van hel schrijven
van dit bericht (halverwege
maart) als volgt.
BcstuurS\'cnegcn woordigers
van de zogenoemde constitu-
erende organisaties (CO's),
namelijk Humanistisch Ver-
hond, Humanitas en de Vrije
Gedachte, hebben enkele ge-
sprekken gevoerd met de
~'oorzittcr en de direçteur van
de HBB. Daarbij is van de zij-
de \lall de CO's I':cstcld, dat
men zich niet tegen het fusie-
plan als zodanig wil verzet-
ten, mits duidelijk geformu-
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Centrumvoorpublit>kt>commuOIc;atieen cultuur

VREDESBERAAD.DAG
IN HILVERSUM

Voor aanmeldingen en verde-
re informalie kunt U bellen
met Ruud van Sijl (consulent
verenigingszaken), tel. 030-
392129.

Programma: Presenlatie van
samenwerking Humanilas en
HV: een nieuwe start van de
verenigingen in de F1evopol-
der.
Inhoudelijke bijeenkomslen
over 'Burgerschap, Levensbe-
schouwing en Criminaliteit'.
'Kwaliteil van zeltbeschik-
king in de zorg' en 'Versla-
vend lekker en nooit genoeg'
(over de consumptiemaat-
schappij).
In werkgroepen wordt aan-
dacht besleed aan de samen-
werking met andere organisa-
ties, fondsenwerving en het
organiseren van evenemen-
ten.

TRAININGSDAG
OP 20 MEI

KADERDAG
OP 8 APRIL
Voor het kader van HV, Hu-
manilas en werkgroepen Hu-
manistisch Vormingsonder-
wijs is er op zalerdag 8 april
een kaderdag in Utrecht.

Voor het kader van HV en
Humanitas is er op zalerdag
20 mei een trainingsdag in
Utrecht.

Programma: 's J\1orgens een
presentatie van succesvolle
activiteiten van afdelingen
van hel HV zoals: manifesta-
tic -Chaos en \'erbeclding';
het bereiken van andere doel-
groepen; filosofie voor een
breed publiek; publiciteit en
ledenwerving. Het program-
ma staat in het teken van ver-
sterking van wervingskrachl
op lokaal niveau.
's Middags komt de de jubi-
leumviering aan bod met de
eXlra publiciteils- en wer-
vingsmogelijkheden voor het
HV.

Voor aanmeldingen en verde-
re informatie kuOl u bellen
met Dini Boer (sccretariaal
Verenigingszaken), tel. 030-
392129.

op gevoelensvan onveiligheid
die veel mensen hebben. Hel
Humanistisch Verbondwil de
discussie over criminalileit en
de houding die we hier legen-
over aannemen, niet uil de
weg gaan. Onveiligheid op
straat zal het aanknopings-
punt zijn op deze avond met
Aad van Oosten. Het project
'Goed gezelschap' is onlwik-
keld door het Humanistisch
Studiecenlrum Nederland in
samenwerking met instel1in-
~en van kalholieke en prole-
slanlse signatuur.
Adres: Van Te)'lingenstraat
20 in Alkmaar.

DeBatterij

Debat in Nieuwspoort
Van wie is mijn lichaam?

AADVAN
OOSTEN IN
ALKMAAR
Maandag 24 april om 20.00
uur presenteert HV-hoofdbe-
stuurslid Aad van Oosten het
discussieproject 'Goed gezel-
schap' in Alkmaar. 'Goed ge-
zelschap' gaat in op burgerlij-
ke normen en waarden die in
het publieke leven een grole
rol dienen Ie spelen. De dis-
cussie hierover is indertijd
door oud-minister Hirsch
Ballin ingezet en haakt o.a. in

Plaats: Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag. Toegangs-
kaarten: f 7,50 aan Je zaal. Organisatie: DeBatterij in samen-
werking met de afdeling Haagland van het Humanistisch Ver-
bond. Meer informatie op de DeBat-info-lijn, 070-350$707.
Vanaf 11.30 uur is Nieuwspoort al open en kunt u een 'nieuws-
lunch' gebruiken.

Op zondagmiddag 9 april is er in het Haag!>CNieuwspoort een
actualiteitendebat over orgaandonatie en lichamelijkeintegriteit.
Titel: 'Vanwie ismijn lichaam?Zeltbcschikkingof Staatsbeschik-
king'. Ethici, politici, hulpverlenersen burgers gevenhun mening
over de verschillendekanten die aan dit onderwerp zitten.

Op 13 mei, van 10.00 lot 16.00 uur, komt het Humanistisch
Vredesberaad (HVB) bij elkaar in Hilversum, Kleine Drift 3$A.
De bijeenkomst staal in het teken van de
'Agenda for Peace' (van de Verenigde
Naties) en de 'Agenda voor Vredesope-
ralies' (als reaetie daarop van de Ne-
derlandse vredesorganisaties), Er
worden alternatieven besproken voor
de door de VN gekozen oplossingen
voor vredesoperaties.
Recente ontwikkelingen en discussies
kunt u ook volgen in "t Kan Anders'"
een Iweemaandelijkse tijdschrift voor
vreedzame en leetbare wereld. Uitgevers zijn het
HVB en Van Zwaarden naar Ploegscharen. Een proefabonne-
ment (2 nummers) vraagt u aan door f 5,- over te schrijven op gi-
ronr, 3772349 van 't Kan Anders, Delft. Meer informatie over
HVB-activileiten: Rein Heine, tel. 010-4049148.

meer principiële discussie ge-
wild, in de statuten meer ga-
ranties voor een goed verloop
van de ALVwillen inhouwen.
Maar voor de meesten was
het goed zo; nu komt het op
de praktische invulling aan.
Of zoals algemeen secretaris
JooP Puls tijdens de vergade-
ring opmerkte: "We zijn cr
niet in de eerste plaats om
haarfijn alle regels in huis
vast te stellen, maar om
standpunten te ontwikkelen
en in de maatschappij onze
invloed aan te wenden. Daar
gaan we onze energieop rich-
ten." (FS)

MARIAN
VERKERK
BIJZONDER
HOOGLERAAR
'ETHIEK VAN
DE ZORG' IN
GRONINGEN
Dr. M.A. Verkerk (1957) is
met ingang van 1 maart
lioor de humanistische stich-.
ting Socrates benoemd tot
bijzonder hoogleraar bij de
Rijksuniversiteit Groningen,
met als leeropdracht 'Ethiek:
:van de zorg, vanuit huma.
,nistisch perspectief'.
Marian Vcrkerk promoveer.,
,lie in 1985 op het proef.
M;hrift 'Ethiek en Welzijns-
beleid' bij prof. dr F.R. Hee-
ger aan de Universiteit
Utrecht. Ze werkte als do-
cent maatschappijleer en is
sinds 1988 docent ethiek:
aan de Faculteit der Wijsbe-
geerte van de Erasmus Uni-
yersitcit Rotterdam. Binnen
öcze faculteit is ze ook be-
stuurlijk actief, Verder was
Marian Verkerk de afl'\e1o-'
pen jaren lid van twee me-
öisch-ethisçhe wmmissies
bij zorginstellingen.
Deze bijzondere leerstoel in
Groningen is gesitueerd in
de Faculteit der Godgeleerd-
'heid en Godsdienstwetcn
schap en kon tot stand ko-
men door ecn financiële bij
i:lragevan de afdeling Gro-
ningen e.o. van het Huma-
nistisch Verbond.
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Vijftig jaar
Humanistisch
Verbond en
Humanitas
Aan de buitenwereld lalcn
zien dat we er zijn en wal we
doen. En dat het humani~m(,
tJok wndcr dat hel woord
valt, een hclan~rijke inspira-
tiebron is "OOT mensen, thuis,
op het werk of in Hijwilli-
gcrsaclivitcitcn. Dal is een be-
langrijk doel van de gezamen-
lijk juhileumviering.
Mel de naambekendheid van
beide organis.uics zit het rc-
dclijk goed, maar nog nÎet
goed gcnoq~. Het grote pu-
hliek kent meestal wel de na-
men Humanistisch Verbond
en Humanilas, resultaat van
50 jaar aan de weg limmen:n
voor een menswaardige sa-
menleving .. l\laar minder be-
kClld 7.ijn "aak onze concrete
aCIÎvilcifcn en de werkvelden
waarop wc actief zijn. En
nieuwe invalshoeken die door
heide organisaties en door de
Slichling SOU31CS cn de Uni-
"ersileit voor Humanistiek
ontwikkeld worden op tal
van maatschappeliike terrei-
nen kunnen hesl meer aan-
dachl van publiek en media
gebruiken. De gezamenliike
vierin~ van SO jaar Humanis-
ti\ch Verbond en Humanilas
\'OHnt daarvoor een goede
aanleiding. En biedt legelij-
kertijd de mogelijkheid om
uitin~ Ie ~even aan de groei.
ende samenwerking binnen
de humanistische heweging.

Wat ~taat er zoal op stapel?
Via verschillende media zal in
de periode septenlber - de-
cember aandacht worden be-
\teed aan het iubilellm. Een
jllhilcumkrant met informatie
over het georganiseerde hu-
manisme. aCliviteilen en
werkvelden lal op grote
schaal wrspreid worden. Op
radio en televisie zal de HOS
programma's uitzenden ge-
koppeld aan hel jubileum.
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Daarnaast zijn twee werkvel-
den uitgekozen, waarop zo-
wel Humanitas als het Hu-
manisti\ch Verbond in het
verleden hun sterke kant heb-
ben geloond: de zotgsectot en
hellerrein van opvoedinw.
onderwiis. In de maanden ok-
tober/november 1.iin cr twee
landelijke bijeenkomsten
,'oor pmfessionals en nijwil-
liJ.;ers op deze terreinen, en ui-
tetaard voor andere belang-
sle11enden. Bijeenkomslen
met een feesleliik en inhoude-
lijk karakter, om nieuwe in-
spiratie op te doen. De Hu-
manist komt eind november
met een special, met een eigen
Ihema en met aandachl voor
het concrete werk van HV en
Humanitas.
De afdelingen van Humanitas
en HV kunnen een belangrij-
ke rol spelen bii de versprei-
ding "an juhilcumkranl. Hu-
manisl en ander bestaand fol-
dcrmateriaa1. En met ht"t or-
ganiseren \'an eigen aClivitei-
ten op lokaal en rq~ionaal ni-
veau.
De fakkel \'an het juhileum
wordt door Humanitas (met
eigen viering op 31 mei) via
de gezamenlijke viering in de
periode seplember - decem-
ber. doorgegeven aan het Hu-
manistisch Verbond. die op
17 februari 1996 de eigen ge-
boortedag \'ien. Concrete
plannen hief\'oor lijn in ont-
wikkeling.

Voor meer informatie kunt u
contaCi opnemen met de con-
taCipersoon van de jl:elamen.
lijke jubileum viering. E11en
Sontag, bij Humanitas maan-
dag, woensdag en donderdag.
tel: 020-6262445 en bij het
tlV op dinsdag 030-392100,

Maak
kennis met

het Humanistisch Verbond
Vrijheid, rechtvaardigheid en respeCi voor menselijke

wa<lfdigheid. Het Humanistisch Verbond draagt doe waarden
uit door zich sterk te maken VOOT het recht op lelfheschikking,

voor gelijke hehandeling, voor mensenrechten. Door het
henlrdt"ren van maatschappc1iike discussies over medische

ethiek. de vluchtclin/;enprohlematiek en het
consumptievraagstuk. ~1aar ook door biivoorbeeld in

ziekenhuiun en gevangenissen geestdijke verzorging te bieden.
Pasklare antwoorden heeft het Humanistisch Verbond niel, wel

een inspirerende visie en kritische vragen.
Hiernaast drie mogelijkheden om kennis te maken met hel

Humanistisch Verbond.

J. Abonnee op de Ilumamst

Wat leest u in de Humanist, het maandhlad van het
Ilumanistisch Verbond?' Elk nummer besteedt aandacht aan
maatschappelijke en ethische onderwerpen, Boeiende mt"nsen

vertellen over hun normen, drijfveren en de keuzes die zij
maken. Behalve interviews treft u in dc Humanist natuurliik
ook arlike1etl, boekbesprekingen. prikkelende meningen en

carwons aan. ~ieuwsgierig geworden?
Proheer de Humanist eens een jaar. dat kost u slechts f 42.50.

Vul dt" kaan in en sruur 'm op, Vandaag nog!

2, Donateur van het Ilumal11stlSch Verbond

1tet ingang van 1995 kunt u donateur worden van het
Humanistisch Verhond.Iharmee m;lakt u het voortbestaan van

acti\'iteiten en de Oplet van nieuwe proit"Çten mogelijk. Uw
financiële bijdrage is van groot belang nu de overheid elk iaar

minder subsidie verstrekt en andere inkomsten niet meer
groeien. Als donateur ontvangt u tenminste twee keer per jaar
informatie over onle activiteiten en proiecten, waarbij één keer

een nummer van de Humanist. U hent;ll donateur van het
Humanistisch Verbond voor f 35.- pcr jaar. Natuurlijk is een

hogere bijdrage welkom! Als u eerst meer informatie will. kan
dat ook. Vul de kaart in en stuur 'm op! Alvast h<lfte1ijk dank

voor uw steun!

1. lId van helilumallistisch Verbond

Waarom lid worden van het Humanistisch Verbond?
Als lid steunt u het Ilumanislisch Verbond.

U maakt da;lrmee activiteiten en projeaen mo/;diik die gericht
zijn op een menswaardi/;e samenleving. Ook ontvangt u

automatisch het maandblad Humanist. een belangriikc hron
van inspiratie in een wereld die uw keuzes dagelijks op de proef
stelt. U kum gratis deelnemen aan themahijeenkomsten in uw

regio en u krijgt korting op landelijke symposia. Het
Humanistisch Verbond heeft meer dan 60 afdelingen in het

land. Als u will. ontvangt u informatie uwr plaatselijke
activiteiten, cursussen en lezingen.

De minimum-contributie bedraagt f 75.- per jaar, Een hogere
hijdrage is natuurliik welkom! Voor leden met een inkomen

lager dan f 18.000,- hruto per iaar is de minimum-contributie
f 45,-. Jongl'ren tot 27 jaar hetalen slechts f 35,- pcr jaar. Per
lid kan één persoon op hetzelfde adres kiezen \'oor een gratis

medelidmaatschap. Een medelid ont\'angt geen extra Humanist,
Als u eerst meer informatie wilt, kan dat ook. Stuur de ingevulde

kaart a;ln ons op. \'(lij hopen u als lid tt' mogen begroeten,



In het
volgende
nummer

Op 3 juni krijgt
W.L. Brugsma samen

met T. Wibaut.
Guilonard de

Dr. J.P. van Praagprijs.
In het meinummer een
uitgebreid interview
met de 'gentleman.

publicist' over verzoe.
ning en verwerking.

Op maandag 8 mei hrengt de
Goudse muziekgroep 'Eigen-
••••.ijs. een speciaal programma
mei tekst, muziek en zang.
dat aansluit hij de herdenking
van de TweeJe '-"ereldoorlog.
Vanaf 20.30 uur bent u wel-
kom in het COC Trefcen-
trum, Spierin~stra;lt liJ;l in
Goud;l.
Het pro~rarnlll;l maakt deel
uit V,lII de serie avomkn o\'er
het them;l; 'Vrijheid voor ... of
van .. :.

MUZIEK GROEP
IN GOUDS
HUMANISTISCH
CAFE

In verschillende plaatsen 1OC-

ken HVO-werkgroepen ac-
tieve mensen die HUTl1ani~-
tisch Vormingsonderwijs eell
warm hart toedragen.
De werkgroepen hegeleiden
en stimuleren het HVO-werk,
onderhandelen met scholen
en gemeente en heheren Je fi-
nanóën.
I.euk en hoeiend werk, dat
enkele dagdelen per maand
Haagt.

Meer inform;uie: Aletta
Blaauw, landelijk bureau
HVO, tel. 030-HI700.

HVOZOEKT
NIEUWE LEDEN
VOOR
WERKGROEPEN

contractueel \erplicht om de
1\"OVIH-mailiTljl; mee te ~tu-
ren. De enige oplossing was
om de Humanist voor deze
ene kerr in plastic te ~ealcn.
Zoals u ongetwijfeld heeft ge-
zien, is de Humanist die u IJU

leest. weer gewoon ver-
trouwd in een p;lpieren wik-
kel in uw hus genillen. En dat
jl;cldl ook voor alle komende
nummers van de Humanist.

niet regulier verkrijgbaar in Je
kiosk - alleen enkel!: boekhan-
dels in het land verkopen hel
hlad. De ,pccialc themanum-
mers van dl' Ilutllanisr zijn
wel stceds verkrijgbaar in de
Ims(' vrrkoop .•vlet succes. Zo
werden van hrt sprciale 70-

rIlrrnUllllllt'r over vakantie en
van hel sp,'ciale themanum-
Illcr ovcr kind van jc ouder"
meer dan 12000 cxempLuen
los wrkodu. Dit jaar wordt
een verdere groei wrwacht.

lossing. Bij de hinder bleek
dat dl' bij het maartnummer
ingevoegde bruine NOVIB-
envelop (een betaalde 'adver-
tentie') cr door z'n gewicht
spontaan uitviel. Papieren
wikkels die aan alle kanten
dicht kunnen, waren op dat
moment helaas niet in een op-
lage van 20.000 exemplaren
he~chikhaar. liet Humanis-
tisch Verhond had lich wcl

Aantal lezers Humanist
•groeit gestaag

Hct maartnummer vall de
Humanist bereikte de lezer in
eell plastic jasje en niet in de
vertrouwde papierell wikkel.
Enkele lelcrs lieten de redac-
tie weten hierdoor onaanjl;e-
naam verra~t te lijn. Maar u
hoeft niet ongermt te ziin, cr
is geen sprake van dat u de
Humanist elke keer in pla~tic
thuis zou krijgen. Het hetrnf
hier ren eenmalige lloodop.

De Humanist wordt door
steeds meeT mensen gelezen.
Dat blijkt uit n.-(Clltc gege-
vens. Het aamal ahonnemen.
ten steeg met 24% en Je losse
n>rkoop met 7"/", Rond de
3000 geïtltcTrsscerdcn namen
in oktober vorig jaar een
proefahonnement op de Ilu-
tlunisi (in het kader van de
J~.tic 'Drie voor een tientjl."').
:>'kcr dan 20'10 daarvan weT-

den daarna vaste abonnee of
direct lid van het Humanis.
tisch Verbond. Op I februari
telde de Humanist in totaal
16942 abonnees (5363 \msc
abonnees en 11579 lid-abon-
ne('s). De IlumanisT is nog

Humanist eenmalig in plastic

Lezers bewonderen Gasunie-gebouw

Donderdag 1maart was het zo ver: vijf ti).; lelers van de HUIll;lniH verz;lmelden zich in Groningen
voor een rondleiding in het hefaamde G;lsunie.gebouw. Dele vijftig lelers waren de gelukki~en die
na lotin~ uit meer dan duilenJ ~e~aJi~Jen meemochten. lIet g;lq\'fije onthaal \.;ln de Ga\unie
maakte de Jaj.\ lOt een heu!,:e1ijke bele\'Cni~.

Voor informatie (ook voor
[rein. looproute eTlz.) kUn! u
hellen met J\tarry ,\1o:n-
schaart. tel. 01820-23778.

Hml:\:\"ISTapriI1995 35



'en.
min

Miili lannenlllfhe •
hien al gebóetrtt Naar verten waar

niets hoeft en alles kan. Luieren aan het
strand, kamperen in de bergen of kicken

op avontuur. er zijn ontelbaar veel
manieren om vakantie te vieren. Deze
Humanist gaat over de zonzijde en de
schaduwkanten van de vakantie. Meer

dan 60 pagina's over genieten en
ontspannen. Maar ook over stress,

heimwee en over de rooie gaan. En over
de vraag wat verantwoord toerisme is.

Met tien vragen die u uzelf zou moeten
stellen voordat u op vakantie gaat. En

veel tips om rampen te voorkomen.

ZO
BESTELT U

Maak f 11,50 over op giro 58 van
h t Humanistisch Verbond te
U~retht onder vermelding van
'9504.HUM'. En u weet: zolang
de voorraad strekt, dus wacht

niet te lang!

~éutfS
IN H£r
UV£N

~
\. V

)
Hoe kies jel

Wat kies je!
)} Va!ter we! wat! te kiezen!

U" _."
L '\;;; DOCltlV••••• I'"

~ ~fUI::::----. ..
Zit U ook wel eens te peinzen over

een beslissende keuze, die u voor
uzelf zou willen maken. Of over een

kans die u hebt gemist? Dan is het
themanummer 'Keuzen in het
leven' echt iets voor u. Daarin

worden grenzen afgetast, vragen
gesteld, mogelijkheden overwogen
en meningen geopperd. Wanneer kies je

voor een kind? Ziek worden is weer
zoiets waarvoor je niet kiest, dat

overkomt je. Hoe gaje daar dan mee
om? Wat mensen zijn of doen, wordt

bepaald door erfelijkheid, opvoeding en
omstandigheden. Maar ook door

overtuiging, intuïtie, ambitie en
wilskracht. En door toeval, pech en het

(nood)lot. Hoeveel speelruimte is
daarbij voor vrije wil en eigen keus?

.:::::--.~-"--"-~-----------..•...----~~1lfC.'~'J
I !'RrJU',1J

Je lust en je leven: 70 pagina's over
genot, normen en waarden, taboes en
tradities. 'Lust' is nog altijd het meest

gevraagde nummer. En dat is geen
wonder: lust is een van de prettigste

ervaringen die een mens kan
overkomen. Susie Orbach vertelt

waarom vrouwen vaak bang zijn voor
hun lusten. En denken mannen echt dat

ze het na die eerste keer allemaal al
weten? Een bezoek aan een

Amsterdamse polikliniek laat zien dat
lust al snel in 'last' kan omslaan. Een

kwestie van wel of niet veilig vrijen.
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