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Speciale aanbieding
drie themanummers

voor f 15,-

In dit speciale jubileumnummer van
1995 alles al'er hoe mensen met elkaar sa-
men leven. De individualisering lijkt te ver
doorgeschoten. Steeds meer mensen zijn dml
ook op zoek naar meer broederschap, naar
een nieuw soort samen leven. Met voldoende
ruimte voor het individuele in de mens. Is het
moeilijk om die balans te vinden? 100 Pagi-
na's over (in)tolerantie, saamhorigheid,
vooroordelen, opvoeden en vriendschap.
Lees hoe blank en zwart leren samenwerken
in de theatergroep Nultwintig. Hoe autoch-
tonen en nieuwkomers in de Bettllue met el.
kaar omgaan. En hoe leer je kinderen eigen-
lijk 'samen leven'? Met als uitsmijter een spe-
ciaal jubileumkatern over het werk van Hu-
manitas en het Humanistisch Verbond.

Zo bestelt u:
Maak f 15,. (inclusief portokosten) over op giro 58 van
het Humanistisch Verbond in Amsterdam onder vermel-
ding van 9706hum. Let s.v.p. op het juiste adres op uw
overschrijving!
Wilt u graag informatie over andere themanummers.
bel dan het redactiesecretariaat: 020 - 5219030.

Altijd kind van je ouders. Daarover gaat het winternummer vm, 1994.
Het is een onderwerp dat iedereen aanspreekt. Geen wonder, want kind
van je ouders blijf je, ook wamleer je allang volwassen en zelfstandig
hent. Zelfs als je ouders dood zij". De band is vaak onzichtbaar en on-
bewust, maar onverbrekelijk. Hoe ga je om met de positieve en negatie-
ve dingen die je hebt meegekregen? Waarvan wil je je bevrijden en wat
geef je zelf weer door aan je kinderen? En hoe ga je om met je ouders
als ze oud zijn; als de rollen worden omgedraaid? In dit nummer alles
over de ruzies, de eisen, de ergernis, maar ook over de vreugde, de in-
spiratie en de verbondenheid.

Speciaal vakantienummer

HUMANIST
M"'Ai'lDaLAD OVlR HUMANISME. MOU lN WlRHD

ZOMeR 1997

De dubbeldikke themanummers van de Humanist zijn nog altijd

zeer geliefd bij de lezers. Veel mensen bestellen extra exemplaren

omdat ze hun eigen exemplaar hebben uitgeleend - en nooit meer

teruggekregen - of als cadeau hebben weggegeven. Zolang de voor-

raad strekt hebben we voor u drie speciale themanummers in de

aanbieding:

HUMANIST

"Hoe gaat het met je? Ja. druk." Het zo-
mermmmIer van J 996 staal helemaal in
het teken van de tijd. Ruim 60 pagina 's
over de dwingende tijd van kalenders.

klokken, roosters, agenda's en deadlines.
De een komt altijd tijd tekort, de ander

heeft tijd over. Hoe ervaar ie de tijd als ie
moet wachten op je vrijheid in de bajes?

Hoe geduldig ben je nog als je dagen
moet wachten aan de Poolse grens? En

de beleving van tiid in verschillende cul.
luren: op tijd komen voor een afspraak

op Curaçao? "Ach man, doe niet zo
makamba, doe niet zo Nederlands ".



STEUNFONDS
Humanisme

ingezonden mededeling

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid

Bij een overlijden moel er snel heel veel
geregeld worden. Dat gaat veel gemakkelij-
ker als u zelf al maatregelen heeft geno-
men. Maar veel mensen vinden het moeilijk
of onaangenaam om zulke maatregelen te
treffen.

Het Steunfonds Humanisme heeft betrouw-
bare, ervaren mensen die u kunnen helpen.
Als uw executeur-testamentair bespreken ze
met u hoe uw laatste wil er uit moet komen
te zien. En uiteindelijk dragen ze ook zorg
voor punctuele uitvoering.

Het Steunfonds Humanisme is opgericht
door het Humanistisch Verbond. Het
Humanistisch Verbond strijdt voor een
humane, tolerante samenleving.

~

Vraag gerust meer informatie, telefonisch
~ op nummer (020) 521 9000 of met de

onderstaande bon,

I'
J A ik wil meer informatie over een executeur-testamentair van het Steunfonds

Humanisme.

naam

adres

pc I plaats

telefoon

Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar'
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam.

Peter Derkx en Bert Gasenbeek (red.)

Jaap van Praag was vanaf het eind van de Tweede Wereldoorlog tot rond 1970

het gezicht, de stem en de pen van de Nederlandse humanistische beweging. Hij

was ervan overtuigd dat fascisme en racisme geen nieuwe kans zouden krijgen als
maar voldoende mensen een bewuste levensovertuiging hebben. Mede door zijn

grote rol in de publieke menings., beleids. en besluitvorming is het grotendeels

zijn verdienste dat het humanisme zich in brede kring aanzien en respect heeft

verworven. Dit boek is geheel gewijd aan zijn leven en werk.

Het boek telt ruim 200 pagina's en bestaat uit vier delen. Het eerste deel
bevat een korte levensschets. Deel twee is een geredigeerde selectie uit de serie

gesprekken tussen Casper Vogel en Van Praag in 1975.1976. Daarna volgt een

bloemlezing uit de geschriften van Van Praag. Het vierde en laatste deel bevat
een uitputtende bibliografie.

Uitgeverij De Tijdstroom. ISBN: 90-3521-1778-0
Een absolute must voor de verzamelaars! Maak f 44,- (inel. verzendkosten) over op
giro 58 t.n.v. Humanistisch Verbond in Amsterdam o,v,v, Boek Van Praag Vader.
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DE WERELD VAN DE FANTA
PAGINA19TOTENMET56

Fantaseer uw wereldbeeld

Om de werkelijkheid re vinden, moer je
haar soms de rug toe keren. Hoe fantasie
ons helpt tot kennis te komen.

PIlOINA 20

Visualiseer je
succes

Managers moeten meer
fantaseren. Dat stimuleert
ze om hun doelen werke-
lijk voor ogen te zien, en
daarmee komt succes bin-
nen handbereik. Twee
trainers aan het woord.

PAGINA 2'3

Aerobics voor de hersenen

Volgens psycholoog Karel Soudijn 15

fantasie van levensbelang. Het prik-
kelt je denken en zet aan tot creatieve
oplossingen. Een interview.

PAGINA 27
Staat fantaseren vrij"?

Ze zijn niet altijd even keu-
rig en netjes, onze erotische
fantasieën. Moeten we ons
schuldig voelen over onze
schunnige gedachten? Een
essay.

PAGINA 42
Fantaseren in specie

Functioneel zijn ze niet. Daarom
worden follies wel de 'weeskinderen
van de architectuur' genoemd. i\laar
je kijkt je ogen uit!

PAGINA 37

Droomkasteel in Frankrijk

54PAGINA

Voorgoed neerstrijken op die heer-
lijke vakantieplek. We fantaseren cr
allemaal wel eens over. Alice
Broeksma deed het echt. Lees en
huiver.
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E
Dakloos. thuisloos

14PAGINA

Jongleren met de schuldvraag

Als er iets mis gaat met her kind, dan
moeten we eerst de opvoeders eens on-
der de loep nemen. Dat \\'3S in de jaren
zeventig het dominante idee in thera-
peurenland. Ouders van een schizofreen
kind verrellen tot wat voor ellende dat
heeft geleid.

8PAGINA

Een zwerver moet van heel wat
markten thuis zIJn. In het
theaterstuk 'Dakloos, thuisloos'
zetten daklozen hun leven op de
planken.

romen van het goede werk

ïclkc plek heeft arbeid idealiter in de
lmenleving? Vijf mensen uit her maat-
:happclijk veld schetsen hun uropie.

PAGINA 50

57PAGINA

Terug naar je hok!

'Iedereen hoort op zijn eigen
plek, vluchtelingen moeten zo
snel mogelijk terug naar hun ei.
gen land.' Op het Nederlandse
asielbeleid valt heel wat af te din-
gen.

>tografische fantasieën

even fotografen brengen fantasie
beeld.

PAGINA

En toen was jij een heks ...

J\lonsrcrs onder je bed, boze tovenaars en
andere griezels. Maar ook: een prinses, ont-
dekkingsreiziger of strenge vader zijn. Voor
kinderen is 'alsof' ook echt.

PAGINA 46

30

EN VERDER

Brieven
Column
Pi) van Drion verdeelt meningen
Idealen aan het werk
Radio en televisie
Heila Haasse
Griekse griezels
HV-nieuws
Colofon/Cryptogram

6
7

12
62
64
65
67
68
70
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Uw brief is van harte welkom.
Maar schrijft u zo kort en bondig
mogelijk (maximaal 200 woorden).
De redactie behoudt zich het recht
voor uw brief in te korten of niet
te plaatsen.
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Respect
Bij verschil van mening
wordt wederzijds respect al
snel vergeten en kunnen nc~
gatieve emoties nict anders
worden geuit dan in de
vorm van agressief gedrag
cnJof vermijdingsgeclrag.
Hierdoor kan een klein kib-
belarijtje gemakkelijk esca-
leren rot een onhanteerbaar
conflict, waarbij gevoelens
van hoosheid, teleurstelling,
onmacht, verdriet en soms
zelfs haat, de relatie totaal
onmogelijk maken.
Toen de kerken nog veel in-
vloed badden werd ons wel
geleerd dat wc elkaar moes-
ten liefhebben, maar hoe
dat precies moest, en zeker
hoe dat moest met anders-
denkenden, is volgens mij
nooit helemaal duidelijk ge-
worden. Het Humanistisch
Verbond zou voor de ko-
mende tientallen jaren de
zware maar zinvolle taak op
zich kunnen nemen om,
door het geven van trainin-
gen, onze harde en onge-
zonde bekvecht-cultuur om
te buigen naar een meer hu-
mane cultuur, waarin men-
sen geleerd hebben om op
een prettige en effectieve
wijze met elkaar samen te
werken, samen te wonen en
samen te leven. Reacties op
dit voorstel zie ik graag te-
gemoet.
Jan Buys
Lienaertsstraat 220, 6164
CL Cele",.

Boek van Oek
In het april nummer van de
Humanist stond een inter-
view met schrijver Oek de
Jong naar aanleiding van
zijn laatste boek. De auteur
is van gereformeerde af-
komst, wat mij betreft een
aanbeveling. Na een lange
zoektocht heeft hij 'gods-
dienst' (omschreven als
geïnstitutionaliseerde reli-

gie) definitief verworpen,
maar nu breekt hij een lans
voor erkenning van het be-
lang van 'religie', en wel in
de vorm van 'mystiek', te
bereiken 'via de weg van de
devotie of (liever nog) de
\\'eg van de daad'. Prachtig
allemaal; als voetbal oorlog
is (volgens sommigen zelfs
religie), dan is mystiek hu-
manistisch, want je kunt het
vinden 'in het leven van al-
ledag'. En als dit de verlate
bijdrage van de Humanist
(en het landelijk Humanis-
tisch Verbond) was aan de
Boekenweek 1997 ('Mijn
god!?'), behalve de column
in het maarrnummer van
Marian Verkerk, dan vind
ik dat toch een gemiste kans
om een eigen geluid te laten
horen in het Nederlandse li-
tera ir-levensbeschouwelijk
landschap, Of zou een van
Gerrit Komrijs dialoogfigu-
ren toch gelijk hebben, die
humanisten betitelt als ge-
amputeerde gelovigen met
fantoompijn?
Gerard J. Telkamp
I.eiden

pil van Orion
Ik heb het persbericht en
het standpunt van het Be-
stuur over de Pil van Drion
gelezen en word daar als
humanist niet vrolijker van.
De nota concentreert zich
hoofdzakelijk op de vele te
bedenken gevaren die aan
de verstrekking van de
hulpmiddelen verbonden
kunnen zijn en komt tot de
conclusie dat de gemeen-
schap daar eigenlijk niet
aan mee moet werken.
Slechts in het geval van 'uit-
zichtloos en ondraaglijk lij-
den' (ter beoordeling van
artsen en niet de hulpvrager
zelf) mag een arts - overi-
gens nog steeds binnen het
strafrecht - ingrijpen.
Niemand pleit natuurlijk

voor lichtvaardige verstrek-
king. Ook de Stichting Vrij.
willig Leven srreeft - een
stapje verder dan de NVVE
- slechts naar erkenning van
een \••..ettelijk RECHT op
zelfdoding en - dus - op de
daarbij behorende hulp en
middelen. In samenhang
met dat recht zullen m.i. de
grenzen en voorwaarden
voor uitoefening ervan gere-
geld kunnen en moeten
worden. De rustgevende
eindbeslissing ligt dan bij de
hulpvragende mens zelf en
niet bij artsen en juristen,
die ook ontdaan van deze
onnatuurlijk zware verant-
woordelijkheid weer hun
normale rol van adviseur
kunnen vervullen.
Het is op zijn minst jammer
dat het Bestuur zich niet ex-
pliciet uitspreekt over de
principiële erkenning van
dit recht - en dus de gerecht-
vaardigde hulp - omdat het
bij voorbaat veronderstelt
Jat de voorwaarden van
hulpverlening en middelen-
verstrekking niet goed gere-
geld zullen worden.
R. Nieuwenhuis
Rheno)'

Mattheus.Passion (2)
Het komt mij voor dat Hu-
zen een beetje overdrijft met
de bewering dat iedereen
die naar de .Mattheus-Pas.
sion luistert zich niet aan
" ... een religieuze ervaring
kan onttrekken" (brieven-
rubriek aprilnummer). Tus-
sen twee haakjes, er zijn
toch veel muziekliefhebbers,
die dit werk van Bach veel
te lang en herhalend vinden.
Uiteraard heeft de meeste
prachtige klassieke muziek
weinig met religieus geloof
te maken, l\1aar als huma-
nist verbaast het mij dat
Huzen denkt dat wij op een
of andere manier " ... vol-
doende erfelijk belast (zijn)

met christf.:lijke genen" en
dat we het zouden moeten
betreuren" ... God dood ver-
klaard (te) hebben".
Het zoeken naar het Joel en
de betekenis van het leven
heeft de mensheid sinds de
evolutionaire ontwikkeling
van het zelfbewustzijn bezig
gehouden. Zulk zoeken zit
misschien in de genen maar
ik denk niet Jat die genen
zich ooit bekeerd hebben!
Theo Meijer,
Voorzitter B.C.
Humanist Association
Cauada
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Marialt Verkerk

Armoede
Savater wint
Van Praag prijs
De De. J.P. van Praagprijs, een twee-
jaarlijkse prijs van het Humanistisch
Verbond, zal op zaterdag 14 juni wor-
den uitgereikt aan de Spaanse filosoof
Fernando Savater. De prijs wordt toe-
gekend aan personen of instellingen die
in hun werk of leven op bijzondere wij-
ze de humanistische levensovertuiging
tot uitdrukking brengen of zich ver-
dienstelijk maken voor de humanise-
ring van de samenleving.
Fernando Savater is hoogleraar ethiek
in ;\ladrid. Hij publiceert zowel weten-
schappelijke boeken als essays, romans
en toneel. Daarnaast schrijft hij co-
lumns in het dagblad El Pais en is hij
mede-hoofdredacteur van ccn filoso-
fisch tijdschrift. Zijn boek Etica para
Amador werd binnen enkele maanden
in vijftien talen vertaald. In Nederland
is het boek uitgegeven onder de titel
Het goede leven, ethiek voor mensen
van morgen.
Savater krijgt de prijs omdat hij crin is
geslaagd de praktische ethiek bij een
breed publiek onder de aandacht te
brengen. Hij baseert zich daarbij op
humanistische uitgangspunten als vrij-
heid, verantwoordelijkheid en mense-
lijke waardigheid, maar wijst ook na-
drukkelijk op het belang van levens-
vreugde.

Uitreiking Vat: de Van Praagprijs 1997
vindt plaats op zaterdagmiddag 14 juni
van 14.00 tot 16.00 uur ü: de kleine zaal
van het Concertgebouw in Amsterdam.
Na afloop is er een receptie. De ttitrei.
king is gratis toegankelijk, maar belang-
stellenden dienen zich vooraf aan te mel-
den bij het Humanistisch Verbond, Loes
Thewissen 020-5219020 (ma-vr) of
Gerben Polman 020-5219022 (di-vr).
Toegangskaarten worden toegewezen
in volgorde van aanmelding.

"Jan de Vries is Nederlands staatsbur-
ger; hij zit in de bijstand maar is er,
ondanks de hulp die hij kreeg, nooit in
geslaagd een onafhankelijk leven te
leiden; hij is niet in staat tot zelfred.
zaamheid of tot hulp op basis van we-
derkerigheid en \,{ordt nu uit het sys-
teem geduwd door (gerechtvaardigde)
bezuinigingen; hij heeft de markt geen :
vaardigheden of capaciteiten te bie- Cl

den, heeft slechts van tijd tot tijd een 0

baan en geeft geen blijk van onderne- ::
mingslust of mogelijkheden in die :;
richting; hij heeft een doorsnee oplei- ...
ding genoren, bezit een diploma op 0

wettelijk verplicht minimumniveau 0

dat tot niets heeft geleid omdat de stof
nooit heeft geappelleerd aan zijn gees-
telijke of materiële interesses; hij doet
vaker vuil en onaangenaam werk dan
anderen; hij heeft vaak niets te doen
omdat hij werkloos is, maar beschikt
niet over wat verstaan wordt onder
'vrije tijd'; hij heeft een gebroken ge-
zin of zelfs helemaal geen steun van
familie, staat alleen en is soms letter-
lijk dakloos; hij krijgt geen erkenning
of respect van zijn medeburgers ell
heeft dan ook geen zelfrespect; hij
heeft geen politieke invloed ondanks
zijn stemrecht, omdat hij behoort tot
diegenen met wie geen rekening \vordt
gehouden, rot de massa van ongeorga-
niseerde, stemloze en dus niet-verte-
gell\voordigde mensen" .•.
Annoede is één van de meest schrij.
nende vormen van uitsluiting; geen
probleem dat even gefikst kan worden
met een paar te nemen praktisch fi-
nanciële maatregelen. Immers: Jan de
Vries is er nog niet met een verhoging
van zijn bijstand. Armoede is ook niet
op te heffen met goedbedoelde liefda-
digheid: Jan troosten met zijn onver-
diend lot is onvoldoende en ook niet
gepast. Armoedebestrijding begint met
het onderkennen dat wat bestreden

moet worden meer IS dan financiële
uitsluiting; het is ook of misschien wel
juist sociale en culturele uitsluiting. Ie-
mand is arm wanneer hij niet rot zijn
recht kan komen, wanneer hij niet in
relatie met anderen vorm kan geven
aan zijn maatschappelijk en individu-
eel bestaan.
Kort geleden besloten de vakcentrales
Ci\.TVen FNV, de Raad van Kerken en
het Humanistisch Verbond tot op-
richting van een gezamenlijk platform
armoedebestrijding. \X1ij stellen ons
ten doel gezamenlijke initiatieven te
ontplooien op nationaal, maar ook op
lokaal niveau. Humanisering van de
samenleving betekent niet alleen een
socialer Europa, maar ook Jan de
Vries volwaardig ruimte en plek ge-
ven.

•. Vrij vertaald tekstfragment uit Uit-
sluiting, onrecht en de democratische
staat van ~tichael \X1alzer.

Columniste Marian Verkerk is
voorzitter van het Humanistisch
Verbond

Rectificatie
In het meinummer meldden \vij dat
de documentaire 'Kikubwa' met
Adelheid Roosen niet op band is te
verkrijgen. Dit is onjuist. De band is
bij de RVU te bestellen door 165,-
over te maken op giro 66888 van de
RVU in Hilversum o.v.v. 'Kikubwa'
Onze welgemeende excuses.

Toegang tot de volledige Amnesty-rapporren inclusief korte samenvattingen
in het Nederlands, nieuws over campagnes en acties, een speciale jongeren pa-
gina. Dat biedt de wehsite van de Nederlandse afdeling van Amnesty Interna-
tional die afgelopen lente toegankelijk werd.
De Internet-pagina heeft links met de internationale Amnesty-site in Londen,
met verschillende Amnesty-groepen in Nederland die een eigen site hebben en
met enkele verwante organisaties. Later dit jaar wordt een elektronisch plat-
form ingericht waarop u interactief kunt discussiëren over zaken die de men-
senrechten aangaan.
Het adres: hrtp://www.amnesty.nl
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Daklozen maken theatervoorstelling

Het zelfvertrouwe

Eind maart ging het toneelstuk Dakloos, thuisloos in
première. De spelers, zelf allen dakloos, zetten op de planken
de lotgevallen van zwervende menseo neer. Hoewel niet de
bedoeling van het project, heeft het vaste ritme van afspra-
ken, repetities en optredens invloed op hun leven. "Ik heb
iets bereikt waar ik trots op ben."

DOOR MJCKE VAN TAKKEREN

,
o

,
<

o

o
I

"\Xtc mogen voor de voorstelling gecn
interviews geven." Ronaid, een knul
van 20 met een brutaal bekkie en pret.
ogen onder zijn baseballpet je, geniet
zichtbaar van alle aandacht die hij
krijgt als speler in het toneelstuk Dak-
loos. thuisloos. De regisseur stopt een
envelop in zijn handen. "Mijn salaris",
grapt Ronaid, "één gulden. Weet jij
waarvoor ik dat ga gebruiken?" Om te
eten, opper ik. Hij lacht geheimzinnig:
"Of om te vergokken ... " Daar had ik
als brave oplettende burger natuurlijk
niet meteen aan gedacht, t;'" dat weet
Ronaid.
Wanneer de voorstcJling begint, blijkt
al snel het doel van de gulden. Het is
ochtend, de dagopvang opent zijn
poorten. Dirk, blote voeten in slippers,
sloft naar binnen. Met hangend hoofd
blijft hij staan, te vies om met een tang
aan te pakken, zijn jas versleten en ka-
pot, op zijn gezicht korsten vuil en
bloed - een weerzinwekkende zwerver.
Ahmet daarentegen is vlot gekleed,
hoewel te dun voor de koude nachten
buiten, hij komt kleumend op. Ook bij
hem weer diezelfde houding, dat gebo-

gen hoofd, die verraadt dat hij tot de
losers in deze maatschappij behoort.
Van onder zijn wenkbrauwen houden
zijn ogen de koffiebar in de gaten. Ja,
daar komt de koffie, voor een paar
kwartjes. In zichzelf gekeerd, contact-
gestoord lijkt het, slurpen de twee hun
bakkie. Er hangt een oneindig trooste-
loze sfeer. De daklozen hebben alle tijd
van de wereld ... om niets te uoen.
De dagopvang stroomt vol. Soerin in
zijn nette pak zeult een strijkijzer in een
plastic zak met zich mee. Hij trekt zijn
pantalon uit en strijkt er keurige vou-
wen in. Wie hem in de stad zou tegen-
komen, zou geen moment denken aan
dakloosheid. Dat geldt ook voor Johan
met zijn paraplu, die zich gedraagt als-
of de opvang een chic ochtendcafé is,
bedoeld voor het lezen van een krantje
onder het genot van een glas melk. Het
personage Victor is weer wel direct
herkenbaar als dakloze, met zijn deliri-
um tremens en zijn colbertje waaraan
opzichtig een witplastic label prijkt.
In het stuk van bijna een uur wordt
wat gedold, er is ruzie om geld en men
buigt zich over de tas van een verdwe-

oen collega. Tot slot bouwen de zwer-
vers een feestje en zingen ons toe hoc
saamhorig ze zijn, en hoe betrouw-
baar. Van elkaar zullen ze nooit jatten,
ze zijn één grote familie.
Het applaus weerklinkt, de spelers
glunderen. "Wat een pleurezooi hè",
giechelt Ronaid, terwijl hij naar de
rommel op het podium wijst. "Zo'n
stuk maken is echt lachen! We ruimen
zo meteen met zijn allen op, want we
zijn een team. En als iets misgaat, is het
niet van 'godverdomme', maar lossen
we het samen op."

Dorst
I-Iet was de saamhorigheid in de daklo-
zenwereld waardoor regisseur Bert-
hold Gunster getroffen werd, toen hij
drie jaar geleden op een zomerdag een
vreemdsoortige groep mensen, daklo~
zen naar later bleek, zag voetballen in
een park. "Opeens spurtte iemand er
vandoor op een fiets. Een ander rcnde
hem achterna: 'hee, mijn fiets!' Na een
kwartiertje kwam de 'dief' terug met
achterop een krat pils. Even later zaten
ze met z'n allen tevreden te drinken."
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Scène uit 'Dakloos, thuisloos'

Het klinkt, net als de slotscène van het
stuk, erg utopisch. Het familicgevod
wordt door de spelers zelf gerelati-
veerd. "Hier voor deze groep geldt dat
wel". meent Ahmet (19), "maar als ik
op straat mensen tegenkom die ik niet
ken, dan denk ik: blijf maar lekker uit
mijn buurt." Volgens Ronaid wordt op
straat door daklozen onder elkaar wel
degelijk gejat "als je de kans krijgt".
Victor (42), die twintig jaar heeft ge*
zwoC\'en, vindt dat het leven op straat
de laatste tien jaar harder is geworden.
"Door de drugs. Als je vroeger een
knaak had en je buurman in het nacht-
opvang ook, dan had je samen twee
knaken. Tegenwoordig kun je niet sla-
pen met een knaak in je zak, want dan
is die de volgcnde dag weg. Alcoholis-
ten zijn ook nict altijd even lief, maar
het is niets vergeleken bij drugsver-
slaafden. "

Vergeten
Het bij elkaar krijgen (en houden) van
een groep spelers was de grootste op*

gave waarvoor Toneelgroep Utrecht
zich geplaatst zag toen ze in september
1995 met het toneel project van start
ging. "We hebben met wel 120 mensen
gesprekken gevoerd, individueel en in
groepjes", vertelt Gunster. "Sommigen
waren na drie minuten alweer vergeten
waar je het over had gehad." Uiteinde-
lijk bestaat de groep uit zeven spelers,
variërend van 19 tot 52 jaar, allen
mannen. Vrouwen zitten er niet bij.
Maar vrouwen vormen dan ook een
minderheid onder de daklozen, ver-
klaart Gunster, en voor een vrouw is
een groep mannen bedreigend.
Tot op het laatst roe bleef het span-
nend of het project zou slagen. "\Ve
hadden repetities waarbij er twee spe*
Iers waren en veertien begeleiders en
observanten. Ik heb me meermalen af*
gevraagd of we het misschien toch ver-
keerd ingeschat hadden. Soerin, die er
vanaf het begin bij was, is een tijdlang
weggebleven. Toen hij terugkwam,
ontdekte hij dat een ander zijn rol had
gekregen. Tja, het werkproces gaat
door. We hebben ons nooit afhankelijk
van hen opgesteld. Hoewel we dat in

'Zo'n stuk lilaken IS echt lachen'

wezen natuurlijk wel waren."
Degenen die het wel volhielden om ge-
durende de hele periode regelmatig te
komen, zien dat als een grote overwin-
ning op zichzelf. "Het afmaken van
dingen heb ik altijd moeilijk gevon*
den", zegt Vicror. "Door de drank en
door mijn angst voor de mensen. Door
een hernia die ik in militaire dienst heb
opgelopen, werd ik bij iedere sollicita-
tie afgewezen. Daardoor ging ik drin*
ken en dat had weer tot gevolg dat ik
dakloos raakte. Dakloos worden ge-
beurt niet vanzelf. Je neemt een beslis*
sing: ik blijf vannacht wel buiten sla-
pen. Je komt in een andere wereld, een
van vrijheid blijheid en niet aan mor-
gen denken. Na jaren kwam ik erach*
ter dat het een foute beslissing is ge-
weest. Maar het is moeilijk om eruit te
komen. Ik had een schuldenlast opge-
bouwd. Ik kon geen uitkering krijgen
want ik had geen dak boven mijn
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hoofd. Ik moest hulp vragen en lbar
had ik geen zin in. !vlaar er zat niets an-
ders op."
"Ik heb mezelf uiteindelijk een schop
onder de kont gegeven en aangeklopt
bij Vaartserijn, een opvanghuis voor
daklozen. Daar kon ik een tijdje wo-
nen. Maar ik wou verder komen. Ik
heb een jaar vrijwilligerswerk gedaan
bij de NOIZ, nachtopvang in zelfbe-
heer, en toen gesolliciteerd op een
vacature bij Straatnieuws. Ik ben daar
nu verkoper en controleur en ik heb le-
ren typen zodat ik het kantoorwerk

kan ondersteunen. Alles bij elkaar heb
ik er een dagtaak aan, vijf dagen per
weck. Op die manier bouw ik een ar-
beidsritme op, dat ik nodig heb als ik
een reguliere baan wil vinden."
In november krijgt Vicror zelfstandige
woonruimte (begeleid wonen) en een
.\lcJkertbaan. "\XTaarschijnlijk iets ad-
ministratiefs. Probleem is wel dat ik
vanwege mijn rug niet de hele dag kan
staan of op een stoel zirren. Daarover
ben ik in gesprek met een arbeidskun-
dige." Zijn dorst kan hij naar eigen
zeggen al vier jaar in de hand houden.

"Ik lust 'm nog wel, maar ben nict
meer verslaafd."

lelijk kreng

Viewr heeft met de toneelgroep meege-
daan om in contact te komen met an-
dere mensen. "Want de eenzaamheid is
het grootste probleem dat je als daklo-
ze hebt ..Maar ik wilde indertijd ook al-
leen zijn. Ik wilde niet weten wat ecn
ander van me dacht. Ik heb lang ge-
twijfeld of ik met deze groep mee zou
doen. Ben ecrst een paar keer wezen
kijken. Op een dag zei de regisseur: 'Je

\lictor: "Dakloos
worden gebeurt
niet vanzelf Je
neemt een beslis-
sing.
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RonaId: "EbI gulden. Weet je waarvoor ik die ga gebruiken?"

gaat maar spelen'. Zo is het gekomen.
Maar het heeft een tijdje geduurd voor
ik echt wat ondernam en contact zocht
met de anderen." Het spelen confron-
teerde hem met zichzelf. "Ik moest spe-
len \vie ik vroeger was. Dan komt alle
ellende terug. Ik ben nu een ander
mens. Het toneel heeft me sterker ge-
maakt. Ik heb het gered. Ik kan deze
rol nu toch maar neerzetten."
Gunster bevestigt dat het toneelmaken
een therapeutische component heeft.
"Het is geen vooropgezette bedoeling,
maar zo werkt het wel. Je ziet het aan
kleine dingen. Op de repetities kwa-
men voorrdurend mensen kijken. De
spelers moesten zich steeds weer voor-
stellen. De eerste keer gaat het van: 'Ik
ben Ronaid, hahaha' . .\tiaar na een
paar keer: 'Ik ben Ronaid, ik woon bij
Emmaus en ik doe mee aan dit stuk' .•.
"Hier bij het toneel heb je inspraak",
vertelt Ronaid, die een groot deel van

zijn leven in internaten heeft doorge-
bracht. "Op het internaat mag je alleen
maar ja en amen zeggen. Als ik mijn
mening zei, kreeg ik te horen: 'klep
dicht!' Da's echt niet normaal hoor,
zoals het op internaten toegaat." Op
zijn achttiende hield hij het voor gezien
en liep weg. Voor hij bij Emmaus te-
rechtkwam, zwierf hij een aantal
maanden rond op Hoog Catharijne.
"Als je dakloos bent kun je doen en la-
ten wat je wil. In zo'n toneelgroep heb
je vaste afspraken: je moet er op een
hepaalde tijd zijn, je moet je tekst ken-
nen, je hebt verantwoordelijkheden en
die moet je nakomen, want anders
loopt het stuk in het honderd ...
De grote belangstelling van de media
vindt hij 'geinig'. Straat rot Victor is er-
door verbaasd: "Gewoonlijk zie je ze
niet in april. Ze komen liever als het
koud is, vooral rond kerst. Dan staan
ze op de stoep bij de nachtopvang. De

'Wie Ol/S zielig vil/dt, zou zelf
eel/s eel/ week dakloos moetel/

zij,,'

zieligheidsfactor hè."
"De mensen die ons zielig vinden zou-
den zelf eens een week dakloos moeten
zijn", vindt Ronaid. "Dan zouden ze
respect krijgen voor daklozen. De uit-
kering die we krijgen is minimaal. En
wat als je teveel straatkranten inkoopt
en je raakt ze niet kwijt? Daklozen vra-
gen om aandacht en geld, maar ze zijn
niet zielig. "
Zielig voelt ook Ahmet zich niet. Hij
heeft net applaus gehad en "dat voelt
heel lekker". Hij is tevreden over zich-
zelf omdat hij een jaar lang bij iedere
repetitie is gekomen. "Toen ik voor het
eerst kwam, zag ik allemaal ouwe men-
sen. 'Shit', dacht ik, 'waar kom ik nou
terecht?' Maar na een paar weken gin-
gen hun armen open. 'Hoc is het?'
vroegen ze als ik binnenkwam. We zijn
een echte groep geworden. Iedereen
hier is mijn vriend."
Op zijn veertiende kwam hij uit Tur-
kije naar Nederland, waar zijn vader al
vier jaar woonde. "Mijn vader en ik
hadden steeds ruzie, want hij bleek al.
coholist te zijn. Ik moest voor mezelf
zien te zorgen." Ahmet liep weg, ver-

~ bleef in een aantal opvangcentra en
korte tijd in een Nederlands pleegge-
zin. Nu zit hij op kamertraining en op
school (e1ectrotechniek). Zijn vader wil
niets meer met hem te maken hebben.
Alleen met een oom heeft hij nog con.
tact. Hij hoopt dat die komt kijken.
"Ik wil hem laten zien dat ik iets be-
reikt heb. Ik heb nog nooit iets gedaan
waar ik trots op ben. Mijn vader was
nooit trots op mij. Nu kan mijn oom
trots op mij zijn."
Ronaid had zijn moeder uitgenodigd
voor de voorstelling. "Mijn moeder
kent maar één kant van me, want ik
was vroeger een lelijk kreng. Ik wilde
haar laten zien dat ik ook aardig ben.
Ze komt niet. Ze woont in Oldenzaal
en vindt het te ver."

•

De precieze speel/ijst van 'Dakloos,
thuisloos' was bij het ter perse gaan
val1 dit nummer nog niet bekend. Bel
voor meer informatie naar: Toneel-
groep Utrecht, 030 - 232 83 25.
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Mensen die hun leven geleefd
hebben, moeten l11et een 'zclf-
moord pil' een einde aan hun
bestaan kunnen maken. Op een
moment dat hen schikt, en zon-
der hun omgeving te belasten
met de akelige resultaten van
een klunzige zelfmoord. Dat is
grofweg het idee achter de 'Pil
van Drion'. De Nederlandse
Vereniging voor Vrijwillige
Euthanasie is warm voorstander
van de pil. Het Humanistisch
Verbond sprak zich onlangs
tégen de pil uit. Verslag van een
steekspel.

De zeker
van

Pil van Drion verdeelt menlngen

HUMANIST 12 ZOMER 1997

"De middelen voor een zachte dood zijn cr,
maar ze zijn niet beschikbaar. \Vaar haalt de
overheid het recht vandaan om die nette
middelen te weigeren aan mensen die dat
willen? Nu moeten deze mensen, die in alle
rust en wijsheid hebben besloten dat ze niet
steeds hulpbehoevender willen worden, hun
rocvlucht nemen tot middelen die lang niet
altijd doeltreffend en pijnloos zijn en boven~
dien zeer belastend voor de omgeving.
\Vaarom verbieden wij deze mensen de mid-
delen waar zij om vragen? Ik vÎnd dat zeer
bcturrelcnd. "
Hans Schravcn, ue jonge voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Eu~
thanasie (NVVE) kan zich duidelijk druk
maken om de 'paternalistische' opstelling
van de Nederlandse staat. Natuurlijk, ver-
strekking van de pil moet zorgvuldig plaats-
hebben . .Ntaar dat de pil cr moet komen,
staat voor hem als een paal boven water. In

naam van de autonomie en het zelfbeschik-
kingsrecht van de mens.
Govert den Hartogh, hoogleraar ethiek en
voorzitter van de Commissie Ethiek Ge-
zondheidszorg van het Humanistisch Ver-
bond, is minder stellig. Hij wil 'niet ontken-
nen' dat we hier over een 'reëel probleem'
praten en het is volgens hem 'goed voorstel-
baar' dat het mensen rust geeft om zo'n pil
in huis te hebben. Maar de problemen rond
de Pil van Drion zijn fundamenteel anders
dan die rond euthanasie, waar hij een warm
voorstander van is.
Den Hartogh: "Het grote probleem is, dat je
niet weet hoe iemand eraan roe is op het mo-
ment dat hij of zij de pil slikt. Iemand die nu
om de pil vraagt, heeft misschien een helder
oordeel over zijn situatie. De ans kan in alle
oprechtheid constateren dat de persoon die
hij voor zijn neus heeft wilsbekwaam is.
Maar op het moment dat diezelfde persoon



'Mensen moeten zich niet moeten bemoeien met
het motief van de ander 01/1 dood te willen'

de pil inneemt, kan hij wel heel ver-
ward zijn. Omdat we die mogelijkheid
niet kunnen uitsluiten, is de Pil van
Drion geen goed idee."

Nachtkastje
In 1991 pleitte de jurist Huib Drion in
NRC Handelsblad voor het vrijgeven
van middelen waarmee een mens zelf
een einde aan zijn leven kan maken.
Daarop barstte een levendige discussie
los over wat in de volksmond de 'Pil
van Drion' ging heten - een term waar
Drion zich overigens volkomen van ge-
distantieerd heeft. Voor alle duidclijk~
heid: er bestaat geen Pil van Drion. De
pil is een metafoor voor chemische
middelen waarmee je een einde aan je
leven kunt maken. Mensen kunnen de~
ze middelen op hun nachtkastje leggen
en ze pas jaren later slikken, op het
moment dat ze geen heil meer În hun
toekomst zien. De pil geeft gemoeds-
rust en werkelijke zelfbeschikking, vin-
den voorstanders. Tegenstanders zijn
bang dat de pil in eenzaamheid en pa-
niek wordt geslikt. Bovendien voorzien
ze grote juridische complicaties, die de
moeizaam verworven rechten rond eu-
thanasie in gevaar kunnen brengen.

Uitzichtloos
Euthanasie is op dit moment redelijk
goed geregeld, vindt Den Hartogh.
"Het geldend recht is misschien geen
juridisch juweeltje, maar in de praktijk
bestaan weinig misverstanden over de

bedoeling ervan. Voor euthanasie zijn
twee dingen nodig: de duurzame wil
tot sterven en een situatie van ondraag-
lijk en uitzichtloos lijden. Of er een
duurzame wil tot sterven is, hangt
uiteraard af van degene die om eutha-
nasie vraagt. Maar de vrager kan niet
in zijn eentje beslissen of er sprake is
van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
Daar heeft de arts vanuit zijn of haar
kennis en achtergrond ook wat over te
zeggen. Bij de Pil van Drion zou de vra-
ger op het moment suprème in zijn
eentje beslissen over de aard van de si-
tuatie. En dat wij dat als samenleving
niet wenselijk vinden, blijkt uit de wet-
geving rond euthanasie."
"Wat enorm vanuit de wet gedacht!"',
roept Schraven onmiddellijk. "Het HV
is kennelijk zó bang om die kostbare
Nederlandse euthanasiepraktijk te ver-
storen dat ze geen harde uitspraken
meer durft te doen over de echte pro-
blemen. Zelfdoding is volgens de wet

niet strafbaar, dus waarom zou je hulp
bij zelfdoding dan wel strafbaar stel-
len, behalve in geval van euthanasie? Ik
vind dat mensen zich niet moeten be-
moeien met het motief van de ander
om dood te willen. Anders tast je de
autonomie van de persoon met een
wens tot sterven aan."
"Maar zo bedoel ik mijn uitspraak hele-
maal niet", reageert Den Hartogh. "Het
dilemma voor de arts is als volgt: hij of
zij mag zijn patiënt geen schade toe-
brengen. Wat hij doet, moet goed zijn
voor de patiënt. En hij kan niet zeker
weten of die Pil van Orion uiteindelijk
gebruikt zal worden op een manier die
goed is voor zijn patiënt. Misschien
grijpt de persoon tien jaar later in een
sombere periode naar de pil, misschien
oefent de omgeving subtiele druk op
hem uit om hen niet langer tot last te
zijn. Omdat een arts die mogelijkheden
niet kan uitsluiten, kan hij die pillen niet
'voor later' verstrekken. Maar dat vind
jij paternalistisch en betuttelend hè ... "
Schraven knikt. "Anderen kunnen niet
oordelen over een beslissing die je over
jezelf neemt. Hoc: moet een arts nu be-
palen of je de goede of verkeerde keuze
maakt?"
"Denk je Jan dat een mens geen ver~
keerde inschatting kan maken van de
situatie waarin hij zich bevindt?",
vraagt Den Hartogh verbaasd. "Ik zeg
niet dat mensen geen goede reden kun-
nen hebben om de Pil van Orion te slik-
ken. Persoonlijk zou ik het waarschijn-

lijk ook prettig vinden om die midde-
len in de buurt te hebben. Maar weder-
om: het tijdsverloop tussen het krijgen
van de middelen en het slikken ervan is
het grote probleem. De kans bestaat
dat mensen om andere redenen de pil
gaan slikken dan de reden die ze gaven
toen ze de arts om een recept vroegen.
De wens om waardig te sterven kan
zijn veranderd in het gevoel dat je de
pil moet slikken omdat je lastig bent
voor de omgeving. Dar laatste zou na-
tuurlijk afschuwelijk zijn. Om dergelij-
ke mogelijkheden uit te sluiten, zou de
arts moeten wachten met het verstrek-
ken van de dodelijke middelen tot het
lijden werkelijk ondraaglijk is gewor-
den. En dan praten we dus eigenlijk
over euthanasie."

Plicht tot leven
"Dus ik heh de plicht om tegen mijn
zin door te leven!", reageert Schraven.
Den Hartogh: "Nou .. ik kan me voor-

stellen dat je soms niet ingrijpt als ie-
mand een einde aan zijn leven wil ma-
ken. Als iemand werkelijk dood wil en
van het dak springt, wie ben ik dan om
in te grijpen. Maar daaruit volgt niet
dat ik de plicht heb om een lamme die
óók echt dood wil van het dak te du-
wen. Uit een werkelijke doouswens
van een ander volgt niet de plicht om
daarbij te assisteren. En dat vraag je
wel van de arts."
Schraven vindt het allemaal 'erg vanuit
de arts gedacht'. "\Vaarom moet die
arts er eigenlijk tussen komen? \X1aar~
om zouden we niet gewoon naar de
apotheek kunnen gaan? Mensen schud-
den een doods wens niet zomaar uit hun
mouw! Nu springen die mensen voor
de trein. Alsof dat zo humaan is." Den
Hartogh: "Ik weet inderdaad niet wat
ons het recht geeft om mensen die zeer
weloverwogen besluiten dood te willen
dat te verbieden. Het probleem is alleen
dat je van tevoren niet weet of de pil zo
gebruikt gaat worden."

Mededogen
Den Hartogh zegt het 'mededogen' in
de discussie te missen ... Als iemand 0111

een pil komt vragen, kun je die toch
niet zomaar geven? Dan moet je toch
praten, zorgen, proberen iemand op al-
ternatieven te wijzen? Het is toch een
nederlaag voor de samenleving als de
dood de enige oplossing voor iemand
lijkt?"
Schraven, zachter dan tot nu toe: "Na-
tuurlijk moet de samenleving mededo-
gen hebben met mensen die dood wil-
len. Als er andere hulp mogelijk is, dan
moet die uiteraard beschikbaar zijn. Ik
kan me voorstellen dat iemand die om
de pil verzoekt eerst met een deskundi-
ge praat. Maar dit alles op basis van
gelijkwaardigheid. We moeten erken-
nen: je wilt dood, ik leef met je mee en
haal alles uit de kast om je te helpen
om tóch zin te vinden in het leven -
maar uiteindelijk ben je je eigen baas.
Het verhaal van de vrager moet uitein-
delijk de doorslag geven. Dat is voor
mij autonomie."
Den Hartogh, bijna verbaasd: "Daar
hen ik het helemaal mee eens! Met dat
ene verschil: ik denk niet dat de dood
per definitie de beste oplossing is voor
ieder mens dat wèl zo over de dood
denkt. En daarom kan de samenleving
die Pil van Drion uiteindelijk niet vrij-
geven ...

•
De tekst van het standtnmt van het
Humanistisch Verbond over de Pil van
Drion wordt 0tJ verzoek gratis toege-
stl/I/rd. Bel 020 - 5219090 (Astrid
IÇ.osterink). Voor meer informatie: bel
020 - 5219000 (Gert valt Dijk).
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Als ouders verantwoordelijk worden gesteld voor c:

Jongleren
met de
schuldvraag
DOOR JAPKE SCHONEWILLE
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Lange tijd wist men het zeker: niet erfelijke aanleg maar
opvoeding bepaalde hoe een kind zich zou ontwikkelen.
Hulpverleners die zich bezighielden met kinderen met
gedragsproblemen, hanteerden vaak een simpele redene-
ring: een kind ontwikkelt lastig gedrag omdat de ouders
tekort schieten in hun taak als opvoeder. De laatste
jaren is er een duidelijke kentering in deze denktrant
waarneembaar. Men heeft er meer oog voor gekregen
dat kinderen soms stoornissen ontwikkelen die al in
aanleg aanwezig zijn.
Maar hoe is het de ouders vergaan die een kind hadden
met een stoornis, zoals schizofrenie, en die aanklopten
bij de hulpverlening? Hoe is het om de schuld te krijgen
als later blijkt dat er geen sprake is van schuld? Jaap
Koning en Janneke Neefkes vertellen hoe hun leven .s
getekend door hulpverleners die niet naar hen
luisterden.

In de woonkamer van Jaap Koning
(57) heerst een prettige chaos van sta-
pels boeken en tijdschriften. Een vredig
lentezonnetje schijnt door het raam
naar binnen, in de tuin staat een ker-
senboom in bloei. Zachtjes tikt de
klok, verder is het stil.
Het is bijna onvoorstelbaar dat zich
hier nog maar enkele jaren geleden de
gewelddadige cn trieste gebeurtenissen
afspeelden waarover Jaap Koning ver-
haalt. In het huis zijn geen sporen meer
van de vernielingen die zijn schizofrene
zoon Erik (27) aanrichtte. Ook de in-
nerlijke lirtekens kunnen langzaam he-
Ien nu het met Erik veel beter gaat.
Maar Jaap Koning is nog altijd woe.
dend. Woedend op de hulpverlening
die zijn zoon heel lang aan zijn lot heeh
overgelaten. En die, vooral in het be-
gin, de oorzaak van zijn ziekte bij de
ouders neerlegde. "Steeds kregen we te
horen: het ligt aan jullie!"
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ekte van hun kind
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In de jaren zeventig en tachtig werd
aan ouders een bijna oppermachtige
invloed toegeschreven. Niet erfelijke
aanleg of karakter (nature) bepaalden
hoe een kind zich zou ontwikkelen,
maar omgevingsinvloeden en in het bij-
zonder de opvoeding van de ouders
('lurture). Als de opvoeding uit de juis-
te mix van liefde, aandacht, respect en
discipline bestond, zou er uit elk kind
een gezonde, zelfstandige volwassene
groeien, die het leven vol zelfvertrou-
wen tegemoet trad. De keerzijde van
deze denkwijze was, dar een 'moeilijk'
kind vrijwel onmiddellijk werd gezien
als teken van een niet-adequate opvoe-
ding. Gedragsproblemen van het kind
waren een brevet van onvermogen van
de ouders.
Deze opvattingen werden extreem ver
doorgetrokken. Zo werden ook stoor-
nissen als psychosen en schizofrenie
verklaard uit opvoeding en gezins-

struCturen. De Schotse psychiater R.D.
Laing zette in verschillende publicaties
uiteen dat schizofreen gedrag zich ont-
wikkelt binnen de context van het ge-
zin. Andere deskundigen weten schizo-
frenie aan dubbelzinnige communica-
tiepatronen van ouders, aan moeders
die tegelijk overdreven beschermend én
vijandig tegen hun kind waren, of aan
disharmonische relaties tussen de ou-
ders. De slotsom was duidelijk: ouders
veroorzaakten, hoewel meestal onbe-
doeld, de stoornis van hun kind.

Driftaanvallen
Van jongs af aan is Erik, de zoon van
Jaap Koning en Marie de Boer, anders
dan andere kinderen. AI op de peuter-
speelzaal geeft Erik zoveel problemen
dat hij er niet meer welkom is. Ook
van de kleuterschool wordt hij afge-
stuurd, omdat hij agressief tegen ande-
re kinderen is, met speelgoed gooit,

zich onhanteerbaar gedraagt. Zijn ou-
ders vinden dan een kleuterschool
waar het klikt tussen Erik en de juf, en
even lijkt het alsof de problemen zich
hebben opgelost. Maar als hij naar de
basisschool gaat, beginnen de zorgen
opnieuw. Iedereen is ervan overtuigd
dat Erik intelligent is, maar zijn presta-
ties laten zeer te wensen over en ook
sociaal gezien gaat het moeizaam; hij
vindt maar weinig aansluiting bij de
kinderen in zijn klas. Echt mis gaat het
als Erik 10 jaar is. Hij gooit ramen in,
vecht met leerkrachten en wordt van
school gestuurd. Hij zit dan hele dagen
thuis, blijft overdag in bed hangen, kan
's nachts niet meer slapen en weet zich
geen raad. Jaap Koning: "Het werd een
hopeloze toestand. Ik was aan het
werk, mijn vrouw had haar handen vol
aan de baby die net was geboren, en
Erik was thuis en ging zich meer en
meer vervelen. Hij kon nu ook agres-
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sief tegen ons zijn en had enorme drift-
aanvallen. Het enige dat hielp was:
hem op schoot nemen en vasthouden
tot hij kalmeerde."
Jaap Koning en zijn vrouw zoeken
hulp voor hun zoon en komen terecht
bij bet Psychologiscb Pedagogiscb In-
stituut (PP£). Die biedt hun therapie,
waarbij ze vooral gesprekken over op-
voeding voeren. "We kregen prakti-
sche les in opvoeden. Het waren de he-
kende dingen: grenzen stellen, conse-
quent zijn, je niet laten uitspelen. Ik

werd er knettergek van, want die lessen
in opvoedkunde heb ik zelf als docent
gegeven. Ik kon alle tips wel dromen.
Bovendien: we waren consequent. We
stelden grenzen. Alleen, het hielp alle-
maal niets."
Ze maken de meest zotte dingen mee.
Krijgen bijvoorbeeld het advies om el-
ke dag stipt om zes uur te eten. Jaaps
vrouw wil dat wel proberen, maar Jaap
zegt dat zeven uur hem beter uitkomt.
"Ze zaten er meteen bovenop: 'Zie je
wel, jullie trekken niet één lijn, dus kan

hik jullie tegen elkaar uitspelen'."
Jaap Koning twijfelt sterk aan de diag-
nose van het PPI dat Eriks problemen
te wijten zijn aan hun opvoeding. Als
docent heeft hij veel kinderen meege-
maakt en hij krijgt steeds meer de in-
druk dat er iets 'aparts' met Erik is. Hij
brengt dat naar voren in de gesprek-
ken, maar krijgt nul op het rekesr.
"Volgens de hulpverleners was het ab-
soluut duidelijk dat er met het kind
niets aan de hand was." Omdat de si-
tuatie thuis onhoudbaar wordt, stellen
Jaap en zijn vrouw voor om Erik in een
kindertehuis te plaatsen, waar hij ook
weer naar school zal gaan. In de tus-
sentijd krijgen zij nog meer opvoed-
kundige lessen. Want nog steeds luidt
het oordeel: de ouders kunnen niet op-
voeden!

Cl Te braaf

2 Ook Janneke Neefkes (55) belandt, ten
~ einde raad, met haar zoon Henk bij de
:; hulpverlening als deze ruim 13 jaar is.
0; Ze heeft dan, begin 1977, al ongeloof-

lijk veel ellende achter de rug. Een hu-
o welijk met een chronisch psychotische
~ man, een scheiding die haar alsnog in

een depressie stort, opvang in Triangel,
een pedagogisch centrum voor crisisge-
zinnen. Daar kan ze eindelijk tot rust
komen en na negen maanden krijgt ze
een woning in Amsterdam toegewezen,
waar ze gaat wonen met haar drÎe
zoons Henk (de oudste), Otto en Mar-
tin. Vlak voordat ze vertrekt, zegt een
begeleider van Triangel tegen haar:
•Als jullie straks op jezelf wonen, gaat
Henk het hele gezin terroriseren.' Jan-
neke: "Die had al door dat er iets mis
was. Ik wilde er zelf nog niet aan, al
kon Henk tegen zijn broertjes heel

Schizofrenie
Schizofrenie is een chronische ziekte, die zich meestal op jonge leeftijd openbaart.
De ziekte verloopt vaak heel wisselend: perioden waarin de patiënt erg in de war
is en er nauwelijks contact met hem mogelijk is (psychotische perioden) naast pe-
rioden waarin hij stabiel is.
Schizofrenie heeft niet één uitingsvorm. Kenmerkende symptomen zijn: versto-
ring van het denken (verwardheid, wanen, stemmen horen, paranoïde gedach-
ten), verstoring van het gevoelsleven (in zichzelf gekeerd, depressief, maar ook
overactief en agressief), verstoring van de hoeveelheid energie die de patiënt heeft
en zijn wil om dingen te doen.
De exacte oorzaak van schizofrenie is tot op heden onbekend. Er is in ieder geval
sprake van erfelijke aanleg, maar ook andere factoren beïnvloeden het voorko-
men van schizofrenie. Daarbij wordt gedacht aan complicaties bij de geboorte,
virusinfecties op jonge leeftijd of aan een grotere kwetsbaarheid voor ingrijpende
gebeurtenissen.
Schizofrenie kan vaak vrij goed worden behandeld met medicijnen. Verder is een
gunstige omgeving van belang bij het verloop van de ziekte, omdat patiënten
vaak extra gevoelig zijn voor conflicten, spanningen en veranderingen. Daarbij
speelt ook de familie een rol. Een terughoudende opstelling blijkt vaak beter uit
te pakken dan een al te betrokken houding.

Uit: 'Het zelf en de anderen' van
lCD. Laing (Boom, Meppel, 1970)
In het karakteristieke gezirJstJatroon
dat uit de bestudering van de gezin-
nen va'z schizofrenen naar voren is
gekomen, hebben we niet zozeer te
maken met een kirzd dat uitgespro-
ken verwaarloosd wordt of in een
duidelijk traumatische toestand leeft,
maar met een kind dat op een heel
subtiele manier jarenlang alsmaar
geen erkenning heeft gevonde,z,
doorgamzs zonder dat er van enige
opzet stJrake is geweest. Dit gaat dan
zó in zijn werk dat al die jaren in
plaats van het echte zelf, een vals zelf
de aandacht krijgt, zodat degene die
hiervan het slachtoffer is, in een sche-
ve positie komt te verkeren. (...) En
zoiets gaat gewoon maar door, zon-
der dat iemmJd in de familie door-
heeft hoe de zaak staat.
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Uit: de Volkskrant, 8 april 1997, 'Voedselallergie kan gedrag kind beïnvloeden'
De meeste (voedsel)allergieën leiden tot overmatig druk gedrag. Als baby huilen
allergische ki'lderen veel en hebben ze vaak last van buikklachten en eczeem. Als
ze ouder worden, gedragen de allergische kinderen zich vaak druk, hebben geen
controle over hun eigen gedrag en lijken ze onbereikbaar voor hun ouders. (...)
Noch in het verloop van de zwangerschap en de babyperiode, noch in de gezins~
situatie zijn door de onderzoekers aanwijzingen gevonden voor het ontstaan van
druk gedrag. Erfelijkheid speelt wel een rol. Toch krijgen veel ouders te horen
dat het gedrag van hun kind te wijten is aan de opvoeding, dat zij niet streng ge-
noeg zijn.

overheersend en gemeen zijn." Binnen
een jaar verslechrert her gedrag van
Henk: hij krijgr sreeds meer drjfraan~
vallen, loopr re schreeuwen, kan rijden
aaneen de deuren keihard dichrslaan,
maakr de relevisie kapor. Triangel ad-
viseerr gezinsrherapie en zo komr Jan-
neke bij een psycholoog van her Me~
di,eh Opvoedkundig Bureau (MOB)
rerecht. Deze deelr de diagnose van
Triangel: Henk imireert her gedrag van
zijn vader en de moeder reageert re
zwak. Ze stelr geen grenzen, heefr geen
overwichr op hem. Janneke: "Ik kreeg
sreeds re horen dar her mijn schuld
was. En regen Ono en Marrin werd
sreeds gezegd dar ze re braaf waren, dar
ze partij voor mij kozen."
De psycholoog richr zijn behandeling
vooral op Henk. Hij neemr hem in be~
scherming en wil een goede versrand-
houding russen hem en zijn vader be~
werksrelligen. Hulp voor de andere ge~
zinsleden heefr hij nier in huis. In re~
gendeel. Janneke verwijr hij dar ze la sr
heeft van mannenhaar ('War heb jij ei~
genlijk regen mannen? Je kon nier met
je vader opschieten, niet met je man en
nu nier met je zoon!') en dat ze een
slechte moeder is. Haar twee andere
zoons krijgen keer op keer te horen dar
ze aardiger voor hun broer en vader
moeren zijn. Janneke: "Die psycholoog
kon ontzertend tegen Otto en Martin
tekeer gaan. Ze werden verantwoorde-

Uit: 'Schizofrenie' van dr. Riga van
Meer (Lundbeck B.V., Amsterdam
1996)
Een mogelijke oorzaak die erg veel
aandacht heeft gekregen is het gezin
waarin de patiënt is opgegroeid. Er is
daarom ook veel onderzoek naar ge~
daan, bijvoorbeeld door te kijken
hoe het kinderen van een schizofrene
ouder vergaat die in een adoptiegezin
opgroeien, of omgekeerd of kinderen
van ouders die niet aan schizofrenie
lijden maar ;'1 een adoptiegezin bij
een schizofrene pleegouder opgroei-
en vaker aan de ziekte gaan lijden.
De conclusies van al deze onderzoe~
ken is dat het gezin geen invloed
heeft op het ontstaan van schizofre~
nie.
OndQflks het feit dat er geen aanwij~
zingen zijn dat het gezin of de ouders
schizofrenie zouden kunnen veroor~
zaken, hebben veel hulpverleners dat
in de afgelopen tientallen jaren wel
gedacht. Men nam hiervoor dan ook
wel gezinnen in therapie. Vaak voel-
den de ouders zich dan beschuldigd
de oorzaak van de ziekte van hun
kind te zijn, en dat werd hen soms
ook zonder meer gezegd.

lijk gesreld voor hun zieke vader en
hun zieke broer."
Janneke rrekr zich de verwijten en be~
schuldigingen erg aan. "Ik liep al niet
over van zelfvertrouwen. Dacht: mis~
schien reageer ik wel onderdanig op
dominerende mannen. misschien doe
ik her wel helemaal fout. Die psycho~
loog had ervoor geleerd tenslotte. Ik
had er geen verweer tegen. Maar er-
gens vond ik het onlogisch. omdat ik
met mijn andere zoons wel goed kon
opschieten. "
Ondertussen loopt het gedrag van
Henk volledig uit de hand. Hij gooit
dakpannen naar beneden, steekt fik-
kies in huis, bezorgt zoveel overlast dat
de buren dreigen met een uit-huis~zer~
ting. 'Geduld', maant de psycholoog.
maar ook na twee jaar therapie is er
geen vooruitgang te bespeuren. Dan
gaat via de school van Henk een ande~
re instelling zich ermee bemoeien. Die
geeft aan dat de jongen thuis niet
houdbaar is. Janneke: "l\t1ijn woord
was niets waard, maar naar hen luis-
terde hij wel." Men besluit dar Henk
naar een rehuis moet; de psycholoog
van het MOB adviseert dar de jongen
tot die tijd bij zijn vader gaat wonen.
Van dat vooruirzicht wordt Henk zo
angstig dat een spoedopname in een
psychiatrisch ziekenhuÎs nodig is. Ab-
rupr stopt ook de hulpverlening aan
Janneke en haar twee andere zoons. De
psycholoog ziet en spreekt zij nooit
meer.

Gevaarlijk
In de loop der jaren beginnen de hulp~
verleners te onderkennen dat er écht
iets met de kinderen aan de hand is. Al-
le psychologische adviezen zetten im~
mers weinig zoden aan de dijk. Maar
dit betekent nier dar de gezinnen dan
adequare hulp krijgen. Erik, de zoon
van Jaap Koning, wordt binnen twee
weken door het eerste kindertehuis op
srraat gezet ("blijkbaar konden ze daar
ook niet opvoeden"). Na tussenkomst
van een kinderarts. die de ouders voor
het eerst serieus neemt en hun zoon
echt onderzoekt, helandt Erik in een
'prachtkinderrehuis'. Na twee Jaar
moer hij echter terug naar huis. Daar

gaat het weer mis. Erik komt uiteinde~
lijk terecht in een opvangtehuis. Als hij
18 wordt, is er nergens meer plek voor
hem. Zijn ouders besluiten dat hij de
bovenste etage van hun woning kan
krijgen, want "van op straar zwerven is
nog nooit iemand beter geworden."
Daar worden de angsten en wanen
steeds dieper, de agressieve aanvallen
steeds heviger. De politie komt er re-
gelmatig aan re pas, maar na een
nachtje cel besluit de rijdend psychiater
keer op keer dat Erik weer naar huis
mag. Op het laatst moeren Jaap, zijn
vrouwen jongere zoon het huis uit
vluchten. "Het werd te gevaarlijk voor
ons."
Henk, de zoon van ]anneke Neefkes,
wisselt korte en langere perioden in
psychiatrische cenrra af met tijden dat
hij weer thuis bij zijn moeder en broer-
tjes woont. "Een verschrikkelijke be-
lasting voor ons gezin. Het is zielig, ie~
mand die zo ziek is, maar het is ook
onleefbaar. Je gaat je kind op een gege~
ven moment haten, omdat je geen goe~
de hulp krijgr."

Middeleeuwen
Terugblikkend zijn beiden bitter over
het onvermogen van de hulpverlening
en over het gemak waarmee in het be-
gin de four bij de ouders werd gezocht.
Jaap Koning kan zich besr voorstellen
dat het voor hulpverleners moeilijk is
om een goede diagnose te stellen - ze-
ker als de ziekte zich net openbaart en
het nog niet zo duidelijk is wat er mis
is. "Maar waarom dan ouders de
schuld geven?" vraagt hij zich af. "Als
je vroeger in de middeleeuwen een kind
kreeg dat doof of blind was, was het
volstrekt duidelijk: de ouders hadden
gezondigd. De priesters kwamen zeg-
gen dat het de straf van God was, en
zo'n gezin werd verstoten uit de ge-
meenschap. Tegenwoordig, als je een
kind hebt met een niet-zichtbare handi-
cap, gebeurt er in wezen hetzelfde.
Soms wordt een kind niet eens onder~
zocht; her staat vást dat het aan de ou-
ders ligt! Je zadelt ouders met een
enorm schuldgevoel op, terwijl ze al
zoveel te stellen hebben met hun kind.
De priesters van toen zijn de hulpverle-
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ners van nu. Die gaan dan \vroeten in
zo'n huwelijk. En als je gaat wroeten,
dan is cr altijd wel wat te vinden."
Ook Janneke Neefkes vindt dat de
hulpverleners 'mensonvriendelijk' be.
zig waren door haar als moeder zo
voor het blok te zetten. "In die tijd was
het misschien gebruikelijk om het in de
opvoeding van de ouders te zoeken,
maar ook twaalf jaar geleden waren er
al psychiaters die wezen op erfelijke
aanleg. Ik weet dus niet of ik het ze
kwalijk moet nemen. J\..laar mijn zoon
heeft geen goede hulp gekregen en ik
heb er onvoorstelbaar veel last gehad
van die kleinerende houding van de
psycholoog. Ben ik wel een volwaardig
mens, vroeg ik me af."
Jannekes laatste sprankje zelfvertrou-
wen kreeg een voedingsbodem toen
een psychiater die Henk voor zijn eer-
ste psychose behandelde, tegen haar
zei: 'U bent een goede moeder. Er is
niks mis met uw verhouding met
Henk. Hij is dol op u. hlaar al die
agressieve buien en andere dingen zijn

voorbodes geweest van deze psychose.
Het heeft er altijd in gezeten.' Janneke:
"Ik vond het vreselijk dat Henk zo ziek
was, maar was ook opgelucht. Ik liep
op kussentjes naar huis. Dacht: hè, hè,
eindelijk. Deze psychiater had zoveel
ervaring. Toen besloot ik: de hele we-
reld kan nu doodvallen, het ligt niet
aan mij."

Diep in de put
Jaap Koning heeft zich nooit zo van de
wijs laten brengen door de hulpverle-
ners. "Dat dank ik aan mijn achter-
grond en misschien ook aan mijn ei-
genwijsheid. Maar mijn vrouw .... ik
had iedere keer dagen nodig om haar
weer op de been te krijgen. Die trok het
zich enorm aan. Zat echt diep in de
put, was bijna depressief. Zien dat het
met je kind niet goed gaat en daarvan

Uit: 'Hedendaagse psychologie. Deel
16: Een menswaardiger psychiatrie'
van Richard L. Morgan (Vuga-Boe-
kerij, 1975)
Psychologen die het gezinslelJcn van
schizofrenen onderzoeken, bemer-
ken dat er kenmerkende verschillen
bestaan tussen dit gezinsleven en het
gezinsleven van andere mensen. (...)
De overeenkomsten tussen gestoorde
gezinnen zijn opvallend. Er is vrijwel
altijd sprake van kommunikatie.
stoornissen. 111 een gesprek met een
schizofreen kind en zijn ouders komt
meestal naar voren dat de ouders
niet blijken te horen wat het kind
zegt. Het kind zegt bijvoorbeeld: 'Ik
heb me altijd ellendig gevoeld.' Als
de psychiater de ouders dan vraagt
of zij daar nooit over iNgezeten heb-
ben toen het kind veel jonger was,
antwoorden zij: 'Waarom zouden
wij ons zorgen gemaakt hebben? Hij
was altijd een vrolijk kind. '

ook de schuld krijgen - dat komt onge-
looflijk hard aan! Ze zeiden ook steeds
iets anders. De ene keer kwamen alle
problemen omdat mijn vrouw overbe-
zorgd was, ' ••..anr ze werkte niet. En als
ze wcl aan het werk was, verwaarloos-
de ze haar kind \veer. Ze kon het nooit
goed doen."
Jaap hesehouwt het daarom als een
godswonder dat hij en zijn vrouw nog
bij elkaar zijn. "Vaak is de vrouw thuis
en houdt zij zich hezig met de opvoe-
ding. Vaders werken, komen moe thuis
en als die dan van een deskundige te ho-
ren krijgen dat hun vrouw niet kan opw
voeden, dan zeg je als man al snel: 'Pak
het eens wat anders aan'. Het wordt je
bijna aangereikt! Ik ben zelf ook zo be-
gonnen. ik strooide met goede adviezen.
Dacht: als je goed opvoedt, moet het
toch lukken. Tot ik er achter kwam dat

het niet aan mijn vrouw lag, maar dat er
iets met Erik aan de hand was. Daar ligt
een enorme valkuil. Bij Ypsilon zien we
veel moeders die er alleen voor staan. Ik
weet zeker dat de hulpverlening vaak
een handje heeft geholpen bij de echt-
scheiding. ,.

Janneke Neefkes en Jaap Koning ont-
kennen niet dat de opvoeding een rol
van betekenis speelt in de ontwikkeling
van een kind. Zo kan Janneke zich voor-
stellen dat ze soms te meegaand reageer-
de op het overheersende gedrag van
haar zoon Henk. En wie weet heeft dat
ook effecten op hem gehad. Beweren dat
ouders de oorzaak zijn van het proble-
matische gedrag van hun kind, vindt
Jaap echter van een totaal andere orde.
Volgens hem is het kenmerk van een ge-
zond kind dat het kan opgroeien met
onvolmaakte ouders. Volmaakte ouders
bestaan tenslotte niet. "Natuurlijk zijn
cr ouders die het grondig verkeerd doen.
Maar ik heb de neiging om te zeggen:
kijk eerst heel goed naar her kind!"

'Het is zielig, iemalld
die zo ziek is, maar het

is ook ollleefbaar'

Met Erik gaat het nu goed. Vijf jaar ge~
% leden had hij zijn laatste ernstige psy-
~ chose. Zijn vader heeft toen met be-
O< hulp van een advocaat een behandeling
~ afgedwongen. Erik slikt elke dag medi-
~ cijnen, waardoor zijn ziekte onder con-
o trole wordt gehouden. Hij leidt een
~ zelfstandig leven en heeft een goed con-
... tact met zijn ouders en jongere broer.
o Henk zwerft nog steeds van opvang-
~ project naar crisisopvang naar opvang-

project. Ook staat hij nog regelmatig
bij zijn moeder op Je stoep. "Er is geen
echte rust gekomen in mijn leven", ver-
zucht Janneke. Ze laat een ingelijste fo-
to zien van Henk als vierjarige kleuter.
"Wat een prachtig gaaf snoetje hè,
heeft hij hier. Maar al die ellende zat
toen ook al in dat koppie!"

•
De namen van de mensen in dit artikel
zijn op hun verzoek gefingeerd.
Met dank aan Joke Zschuschen en
Grietje Santillg van Ypsilon Amster-
dam.

Y/Jsilon is een vereniging van familiele-
den van chronisch psychotische en
schizofrene mensen. Meer illformatie is
te verkrijgell bij het landelijk bureau in
Rotterdam, tel. 010-4045166,
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)agdromen.
e verbeelding laten werken.

)ie prettige fantasie nog eens
>phalen waarin je leven een

,"dere wending nam. En als je

lU eens ... Goed idee! Waarom

,igenlijk niet?

Fantasie speelt een grote

rol in een mensenleven.

Ze tilt over dagelijkse
barrières heen om uit-

zicht te bieden op

nieuwe vergezichten. Ze

maakt van een onschul-

dig briesje achter het
gordijn een gemene

belager. Ze bewijst haar
diensten in atelier, keu-
ken, slaapkamer en

gevangenis.

Wraakfantasieën, erotische fan-

tasieën, de fantasieën van kin-

deren en van managers - waar

dienen ze allemaal toe en wat

moet je ervan denken? In dit

dubbeldikke zomernummer
brengt de Humanist de wereld

van de fantasie in kaart.

OP NAAR EEN FANTASI EVOLLE ZOMER!
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Kennis stoelt op harde feiten. Fantasie vervormt de
feiten, en is dus lastig als je de waarheid wilt weten.
Dat is in een notendop de traditionele houding van
de westerse mens. Maar filosofen en begeleiders van
brainstormsessies weten dat de zaken anders kunnen
liggen. Om de werkelijkheid te vinden, moet je haar
soms de rug toekeren. En een omweg langs het fan-
tastische wagen.

DOOR MJ\RCO KUNST

Fant.

Voor Aboriginals
ligt de grens tussen
fantasie en werke-
lijkheid anders dan

voor ons
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Hoe fantasie ons helpt tot kennis te komen
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eer uw wereldbeeld
Er loopt een man door de woestijn. Hij volgt een pad. Voor
wie het pad niet kent, bestaat het niet. Het lied dat hij zingt,
maakt her pad voor hem zichtbaar: her vertelt hem over het
duin van de walibi te gaan, langs de rotsblokken die eieren
van de regenboogslang zijn, links langs de berg van voorou-
der honingmier ... Waar het ritme van het lied versnelt, ver-
snelt ook de wandelaar zijn pas; het golven van de woestijn-
duinen is in de melodie vervat, evenals de kronkeling van de
beek. Het lied vormt een kaart van het land - maar het doet
meer, het geeft ook geschiedenis aan het land, zin, betekenis.
En degene die het zingt, loopt nicr door de woestijn, maar
door de geschiedenis van zijn volk. Het lied spiegelt de ma-

nicr waarop de Aboriginals in Australië denken. Het is de
neerslag van vele fantasieën en verbeeldingen, mythologi.
sche associaties en vermoedens. Het lied maakt het hen mo-
gelijk de weg te vinden in de woestijn; het maakt van de wil.
dernis een wereld.
Voor de Aboriginals ligt de grens tussen feit en fictie, tussen
fantasie en werkelijkheid anders dan voor ons. De liederen
die ze zingen zijn heilig en gaan terug op de gezangen waar-
mee de Voorouders de wereld schiepen. Nog steeds zouden
de liederen een scheppende kracht bezitten. Als ze niet van
tijd tot tijd gezongen worden, zal volgens het traditionele ge-
loof de wereld vergaan.
De wetenschappelijk georiënteerde westerse mens gaat ervan
uit dat het niet uitmaakt welk lied we zingen: de wereld is
zoals zij is, wij kunnen hoogstens proberen de wetten op te
sporen volgens welke zij werkt. We zouden het boek van de
natuur moeten proberen te lezen door op zoek te gaan naar
de harde feiten, in plaats van te proberen het te schrijven, zo-
als de Aboriginals doen. Fantasie lijkt ons in de weg te staan
bij dat lezen van de wereld. Eerst is er de wereld. Dan pas
onze pogingen die wereld te begrijpen.

Peperdure sessies
Toch hebben brainstormsessies de afgelopen jaren op aan-
dringen van allerhande trainers en adviseurs een hoge vlucht
genomen bij bedrijven en instellingen. Tijdens peperdure
creativiteitstrainingen leren deelnemers de alledaagse werke-
lijkheid even tussen haakjes te zetten en wordt iedere asso-
ciatie, hoe fantastisch of onwaarschijnlijk ook, serieus geno.
men. Overwegingen of een idee haalbaar, logisch of realis-
tisch zou zijn, tellen niet mee tijdens de brainstorm. Om de
fantasie op gang te brengen, zoekt men bewust naar het ab-
surde, het tegenstrijdige en het schijnbaar betekenisloze. De
bedoeling is om zoveel mogelijk ideeën te laten opborrelen,
dwars tegen alle gebruikelijke denkpatronen en alledaagse
vanzelfsprekendheden in.
Op het eerste gezicht steken die modieuze brainstormsessies
scherp af tegen het al even modieuze denken in termen van
doelmatigheid en efficiency. Zomaar 'in het wilde weg' den-
ken is immers het tegengestelde van doelgerichtheid. En het
tussen haakjes zetten van de harde feiten, al is het maar voor
even, lijkt al evenzeer in strijd met de eis om vooral praktisch
te zijn. Toch wordt de brainstorm gepresenteerd als een ma-
nier om uiteindelijk doelmatiger te werk te gaan en een bete-
re grip op de wereld te krijgen.
Dat brainstormen werkt, is inderdaad een beetje mysterieus.
Het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid is immers
heel belangrijk voor onze pogingen de wereld te begrijpen.

: De Aboriginal is onderworpen aan zijn eigen mythologie.
v Hij is de slaaf van de fantasie van zijn volk, omdat hij het
<c heilige lied moet blijven zingen en niet wijzigen mag, op

straffe van het vergaan van de wereld. Wij zijn anders, vin-
~ den we. De wetenschappelijke manier van denken heeft ons
::: bevrijd van de dwang en waan van onze eigen fantasieën. De
:: wetenschapper probeert mythen en vooroordelen te ontmas.
è keren als vruchten van onze fantasie en tracht daar harde fei-
:; ten voor in de plaats te stellen. Ook in ons dagelijks leven is
o dit onderscheid belangrijk: de politicus beschuldigt zijn te-
°genstander van het bouwen van luchtkastelen, terwijl zijn ei-
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gen plan 'realistisch' zou zijn. En we vinden de één een fan-
tast die met zijn hoofd in de wolken leeft, tenvijl de ander
nuchter met beide benen op de grond staat. Zonder het on-
derscheid tussen fantasie en werkelijkheid zouden \'le leugen
niet van ,...'aarheid, en droom nict van werkelijkheid kunnen
onderscheiden.

Bananen
Hoe kan diezelfde fantasie nu bijdragen aan vergroting van
onze kennis van de werkelijkheid, bijvoorbeeld via brain4

stormsessies? Om dit te begrijpen, is het zinnig om het wes-
terse idee dat er 'harde feiten' zouden zijn van dichterbij te
bekijken. Een anekdote die srudenten antropologie traditio-
neel aan het begin van hun studie te horen krijgen is hierbij
illustratief. Een antropoloog ontdekt ergens diep in de jungle
van I'>:ieuw Guinea een volk dat nog in het Stenen Tijdperk
leeft. Hij neemt één van de stamleden mee naar de stad, om
hem rond te leiden in de wonderen van de moderne tijd. Na
afloop van de rondleiding door de drukke stad, in de rust
van een hotelkamer, vraagt dc antropoloog de man wat hij
gezien heeft. Oe man antwoordt dat hij helemaal niets gezien
heeft. Pas na lang aandringen oppen hij aarzelend dat hem
iets is bijgebleven: een man die met ongelofelijk veel bana-
n(.'n op zijn rug heel hard voorbij rende. De antropoloog
concludeen dat de man een met bananen volgeladen vracht-
wagen moet bedoelen die voorbij reed.
Antropologie-srudenten moeten de volgende lering uit de
anekdote trekken: het hebben van een theorie over de wereld
is onontbeerlijk om de wereld zelfs maar waar te nemen.; har-
de feiten bestaan voor mensen niet los van een verhaal dat die
feiten begrijpelijk maakt. Het enige dat de man uit de jungle
in de stad in verhand kon brengen met zijn wereld, waren de
bananen.; al het andere bleef een onbegrijpelijke chaos - een
onontwarbare kluwen zintuiglijke indrukken. Gebeuctenis4

sen worden pas harde feiten als ze in een verhaal passen, als
ze in een groter verband worden geplaatst. De wereld mag
dan wel uit harde feiten bestaan, pas als we ze een plek in een
wereldbeeld kunnen geven, krijgen ze betekenis.
Enkel met behulp van onze fantasie kunnen we model1en

verzinnen die misschien weergeven hoc de \vereld in elkaar
zit. Onze fantasie stelt ons in staat 0111 verschijnselen die an-
ders als onbegrepen gebeurtenissen naast elkaar zouden blij-
ven staan, een plaats in een verhaal of een theorie te geven.
Om harde kennis te vergaren, hebben we zodoende de cre4

ativiteit van onze fantasie nodig. \Y/e werken altijd met ver-
halen, theorieën, interpretaties en pogingen om de '\lercld te
beschrijven; altijd werken we met modellen en scenario's
\vaarin we proberen de wereld 0111 ons heen vorm, zin, bete-
kenis te geven. De ene theorie werkt beter dan de ander, het
ene verhaal geeft naar ons gevoel een helderder overzicht
dan het andere. De fantasie om stecds weer nieuwe vcrhalcn
te verzinnen, is daarbij onontbeerlijk.

Oude manieren
Oe man die uit Nieuw Guinea overkwam, had geen taal voor
de verschijnselen in de moderne stad. Ook wij kunnen het
'Boek van de Natuur' niet zomaar lezen. Het is onze eigen
blik, het zijn onze eigen verwachtingen en doelen die bepalen
wat we zien en wat we lezen. Als wc ervan uitgaan dat Je
wereld van oorzaken en gevolgen aan elkaar hangt, zullen
we natuurwetren vinden; als we uitgaan van het idee dat de
mens vrij is, zullen we een wereld vinden waarin vrijheid en
verantwoordelijkheid een rol spelen. Oe ene benadering is
uiteindelijk niet meer waar dan de anderc. Onze fantasie,
onze verbeeldingskracht, kan onnoemelijk veel manieren
verzinnen om de werkelijkheid te begrijpen. Hoe hard de fei-
ten ook mogen zijn waar we mee te maken krijgen, er zijn al4
tijd meerdere manieren mogelijk om ze te interpreteren. En
het Îs de fantasie die ons in staat stelt steeds \\leer nieuwe m04

gelijkheden te verzinnen. Dat is ook wat de brainstormses-
sies beloven. Dankzij de fantasie kunnen we onze oude ma-
nieren van kijken open blijven breken. Fantasie behoedt ons
ervoor vast te roesten in patronen die misschien nog wel
werken, maar allang niet meer het beste passen bij onze ver-
anderde doelen of de veranderende wereld om ons heen.
Op lange termijn is fantasie misschien nog wel ons meest
realistische en pragmatische denkvermogen.

•
De fantasie van

een ex-gevangene
dagenlang bezig geweest om een perfect syteem te
ontwikkelen voor het winnen
van de voetbal/)(wl. Daarvoor moest ik met een hele-

boel factoren rekening houden: topscorers, ge-
blesseerde spelers, enzovoort. In zo'n
fantaseer/Jeriode leefde ik in een to-
taal andere wereld. Als er dan eens
een bewaarder voor een/naatje bin-
nenkwam, keek ik verstoord op. Ik

wilde niet teruggehaald worden naar
die cel met vier muren. Er waren natuurlijk

ook minder onschuldige fantasieën. In de ge-
vangenis ga je zitten 'tllchten', dat is bajestaal

voor wrokken, rancune opbouwen over wat je al-
lanaal is aangedaan. Je gaat allerlei manieren be-
denken waarop je de maatschappij terug kunt

pakken. Een ontvoering. Een bom in een
trein. Alle gevangenen koesteren fanta-

sieën over grote misdaden die ze zlIl-
len begaan als ze vrij zijn. Daar pra-
ten ze veel met elkaar over. Het is
naast vrat/wen, voetbal en auto's
een van de belangrijkse onderwer-
pen in de gevangenis ...

Christa CariJo

ZOMER 199'

Erik van der Maal (57): "Ik heb verschil-
lende keren gezeten, in totaal zo'n vieren-
eenhalf jaar. De langste ruk was veertien
maanden cellulair. Toen mocht ik bij wijze
van disciplinaire straf helemaal geen contact
met de andere gedetineerden hebben. Ik ben
er niet aan onderdoor gegaan, maar toen ik
vrijkwam was ik volkomen wereldvreemd en
contactgestoord. Dat ik niet gek ben geworden
dallk ik aall mijll falltasie. Ik leerde mezelf om
mijn gedachten een andere kant op te sturen, zodat
ik de celmuren niet zag. Een techniek waar je door
oefening steeds beter in wordt.
Ik las veel en stelde me dan voor dat ik een fi-
guur uit een boek van Jack London, Mark
Twain of John Steinbeck was. En als ik in een
krallt of tijdschrift iets tegellkwam dat me
aansprak, ging ik daarover doorfantase-
ren. Zo las ik eens dat iemand de voet-
balpool had gewonnen, daarna ben ik
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Fantasie als schatkamer voor managers

"Je bent honderd procent verantwoordelijk voor je eigen resultaten", vindt Monica
Brugman. "Met passie aan het werk gaan is de sleutel tol succes", stelt Marinus Knoope. En:
"Als je je niet kunt vóórstellen dat je wat bereikt, dan kom je cr zeker niet." Twee trainers

aan het woord over de rol van fantasie en verbeelding in hun trainingen voor bedrijven.

DOOR TANNY DOBBELAAR

/

Visualiseer
• •Je eigen succes
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Wie hartstochtelijk ill ;:;/1" falltasie gelooft, /s rijp
voor de volgeIlde stap

"Veel mensen hebben geen zin meer in
hun ,verk. De passie, de vitaliteit ont-
breekt. Dat heeft zijn weerslag op de
organisatie. Als mensen alleen maar
doen wat de baas wil, dan kunnen ze
nooit kwaliteit leveren", zegt manage-
menttrainer ~hrinus Knoope. "Geluk-
kig zien veel bazen dat tegenwoordig
ook in: het is toch veel gezonder om ie-
mand met passie in dienst te hebben
dan een slaaf?"
Marinus Knoope woont in een oude
boerderij aan een drukke weg in Nij-
megen. Aan de buitenmuur een houten
bord met de naam van zijn bedrijf:
'Knoope Ideaal Coaching'. Knoope
'stimuleert en revitaliseert' teams en or-
ganisaties met voordrachten en works-
hops. Tot zijn klantenkring behoren
onder meer Philips, de PIT en de Bra-
bant Pers. Zijn spreekkamer is sober
ingericht. Tussen de boeken over ma-
nagement en esoterische aspecten van
de quantummechanica hangt een ludie-
ke poster van Loesje: 'wie met beide be-
nen op de grond blijft staan, komt niet
vcr'.

Knoope houdt er een overzichtelijk we-
reldbeeld op na. Wie werkelijk verder
wil komen in carrière of privéleven
moet leven volgens zijn authentieke
verlangens. Dat garandeert een bevre-
digend, zinvol leven. Knoope: "Een
mens is een organisme dat van nature
zijn wensen realiseert." Schenkt een
kopje thee in, zegt dan: "Als je je veel
zorgen maakt, werk je mee aan de
realisatie van je zorgen. Je bent dan de
schepper van je eigen ellende. Maar je
kunt ook in blijde verwachting zijn van
datgene wat je verlangt. Zo word je de
schepper van je eigen geluk."

Creatiespiraal
Knoope gebruikt in zijn trainingen een
door hem zelf 'ontdekt' model: de 'cre-
atiespiraal'. Deze spiraal volgt 'de na-
tuurlijke weg van wens naar werkelijk-
heid' en kent twaalf stappen. De eerste
stap bestaat uit het erkennen van je ver-
langens, stap twee uit het verbeelden
ervan. "Als je iets wil bereiken, moet je
het gewenste zo levendig mogelijk voor
de geest halen", legt Knoope uit. "Je
moet je werkelijk kunnen vóórstellen
dat je een succesvol ondernemer, een
inspirerend manager of een liefhebben-
de echtgenoot bènt. Zo bereid je je
voor op de rol die je wenst."
Wie eenmaal hartstochtelijk in zijn fan-
tasie gelooft, is rijp voor de volgende

..Een afJpelboom is bestemd om
appels te maken. Als hij gaat probe-

ren om peren te maken, dan krijgt hij
problemen. "

stap: het 'uiten' ervan, ook wel netwer-
ken genoemd. Je moet relevante perso-
nen op de hoogte stellen van je wensen,
"En dan gebeurt er iets ' •...onderlijks",
zegt Knoope. "Mensen die de weg van
hun verlangen gaan, merken dat het
toeval helpt hun verlangens te realise-
ren. Als je dat vaker meemaakt, dan ga
je toch denken dat er een hogere orde is
die richting geeft aan je bestemming."
Overigens moet er ook hard gewerkt
worden om die fantasie te realiseren:
het onderzoeken, plannen, beslissen en
handelen vormen de volgende stappen
in de creatie-spiraal. "Voor wie de spi-
raal op positieve wijze doorloopt, is
succes uiteindelijk onvermijdelijk", zo
belooft de brochure van 'Knoope Ide-
aal Coaching'.

Einstein
Een van de meer bekende technieken
waarin fantasie centraal staat, is de vi-
sualisatie van gewenste resultaten.
Trainer Monica Brugman: "Stel dat je
een sollicitatiegesprek hebt voor een
baan, waarvan je stiekem denkt: ze ne-
men me nóóit. In mijn training vraag ik
je een voorstelling te maken van de
goede afloop van het gesprek. Hoe de
personeelsfunctionaris zegt: 'jij bent
precies de persoon die we zoeken'. Het
wonderlijke is dat je met zo'n positieve
fantasie je hersenen al tot actie aanzet.
Hoe ik dat verklaar? Wel, als je je
voorstelt dat je succesvol bent, dan
raak je ontspannen. Wie zich concen-
treert op hoe het hoort, raakt daarente-
gen gestresst ...
.Monica Brugman is 'empowerment-
trainer' en eigenaar van twee bv's. In
het ene bedrijf geeft ze communicatie-
trainingen, in het ander individuele
coaching en andere trainingen voor or-
ganisaties en bedrijven. Vandaag heeft
Brugman een communicatietraining
gegeven in het centrum van Utrecht,
Haar cursisten zijn alweer op weg naar
huis. In het verlaten kantoorgebouw
vertelt Brugman over de manier waar-
op ze 'empowerment' uitdraagt: "Em-
powerment is voor mij een manier om
mensen bij hun eigen potentieel te laten
komen. Hun bewustzijn te verruimen."

Ze lacht: "De meeste van mijn cursis-
ten vinden gepraat over bewustzijn en
fantasie flauwekul. In het begin vrezen
ze dat ik een soort Ratclband ben."
Om haar cursisten, voor het merendeel
technici, gunstig te stemmen, opent
Brugman haar training met een verhaal
over Einstein. "Die was een kei in visu-
aliseren. Hij ging op zijn rug in de zon
liggen en stelde zich voor dat hij boven
een lichtstraal zweefde. Die verbeel-
ding staat aan de wieg van de relativi-
teitstheorie. En wie zou niet Einstein
willen zijn?"
Volgens Brugman was Einstein een ge-
nie omdat hij zowel zijn linker- als zijn
rechterhersenhelft optimaal wist te ge-
bruiken. Brugman: "In de linkerher-
senhelft zit de logica en het verstand, in
de rechter de intuïtie en de verbeelding .
Empowerment bestaat er uit dat je
rechts met links leert samenwerken. Zo
vergroot je je intelligentie en je daad-
kracht ...

Wazig maken
Brugman is geschoold in neurolinguï-
stisch programmeren (NLP), een theo-
rie die stelt dat je niet alleen je eigen
succes creëert, maar ook je eigen emo-
ties. "Als ik me rot voel over een situ-
atie, dan is dat mijn verantwoordelijk-
heid", zegt Brugman resoluut. "Dat
komt door het beeld dat ik van een si-
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~ tuatie heb. Dat bezorgt mij dat gevoel.
" Ben ik niet gelukkig met mijn gevoel,
~ dan moer ik het beeld veranderen."
~ Brugman kent een aantal technieken om~ deze innerlijke beelden te veranderen.
~ Stel: je hebt ruzie gemaakt met je baas.
o Eenmaal thuis merk je dat je de ruzie
o niet van je kunt afzetten. "Het is bekend
o dat mensen rot-situaties levensgroot

vóór zich zien", vertelt Brugman. "Iets
dergelijks geldt voor mensen die last
hebben van stress. Ze hebben hele hel-
dere heelden van wat die stress veroor-
zaakt. In een visualisatie-oefening ver-
anderen we het beeld: we maken het \••..a-
ziger bijvoorbeeld. Of we verkleinen het
door het op een afstand te plaatsen."
Een voorbeeld: er was een cliënt die
haar moeder werkelijk haatte. Een ge-
voel dat opkwam zodra ze alleen al aan
de stem van haar moeder dacht. In een
geleide fantasie vroeg Brugman de
cliënt om zich haar moeder voor de
geest te halen. "Daarna vroeg ik: zet
het geluid eens af", vertelt Brugman.
"Dat werkte. Ze kreeg een positiever
gevoel. Je kunt je gevoelens dus Icren
relativeren. Dat schept afstand. Je zit
niet meer aan een gevoel vast. En dan
kun je problemen gaan oplossen. Nee,
dit is géén verdringing. Emoties ver-
dringen doe je onbewust. En deze tech-
niek is bewust."

Toch lijkt het gevoelsleven van een
neurolinguïstisch geprogrammeerd
persoon behoorlijk saai. Verlangen en
geluk slaan de klok - pijn, verdriet en
\voede lijken taboe. Hebben negatieve
gevoelens dan niet óók hun waarde?
"Dat zou kunnen", zegt Brugman ge-
routineerd, die als trainer dit soort vra-
gen dagelijks moet beantwoorden. "Ik
praat nu over mensen die niet met hun
emoties overweg kunnen. Zij voelen
zich slachtoffer van een situatie. En dat
hoeft niet. Ik laat zien dat het allemaal
gebaseerd is op fantasie. Als je het pret-
tig vindt om negatieve emoties te erva-
ren, dan moet je dat zeker doen."

Appelboom
Voor Marinus Knoope zijn negatieve
gevoelens een teken. In dat gcval wordt
een mens gehinderd door negatieve er-
varingen uit het verleden. Hij of zij ne-
geert zijn authentieke verlangen - of
liever gezegd zijn roeping; in Knoopes
theorie zijn beide termcn synoniem.
Knoope: "Een appelboom is bestemd
om appels te maken. Als hij gaat pro-
beren om peren te maken, dan krijgt
hij problemen."
~laar hoe kun je er nu achter komen of
je verlangens authentiek zijn? Dat voél
je, aldus Knoope. "Aan anderen kun je
het zien: dat zijn mensen die stralen."

Voor hon-
derd pro-
cent verant-
woordeli;k
voor zijn
eigen resul-
taten
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In sneltreinvaart: "Als je niet je verlan-
gen volgt, dan krijg je ergernis. Dan zit
je niet goed in je vel. Simpel gezegd:
wie zich ergert aan luiheid, moet zich-
zelf eens nodig gaan ontspannen."
Dan, rustiger: "Je moet dit wel een
beetje voorzichtig opschrijven, want
het roept heel veel weerstand op. Er-
gernis kan natuurlijk ook terecht zijn.
Bijvoorbeeld als iemand zich heel lomp
gedraagt. Wat ik bedoel is dit: degene
die zich ergert, is bezig een ander te
verbieden wat hij zichzelf niet kan toe-
staan. Als je je ergert aan stoplichten,
moet je zèlf eens grenzen gaan stellen.
Die negatieve emoties geven aan dat je
niet in contact bent met je werkelijke
verlangen. "

,\tIaar wat als ik verlang om seria! killer
te worden? Knoope klinkt beslist: "Dat
verlang je niet. Je kunt wel allerlei de-
structieve verlangens bedènken, maar
het gekke is: je hèbt ze nier. Crimineel
gedrag is het resultaat van onderdrukt
verlangen - het is bepaald nict authen-
tiek."
Knoope benadrukt dat authentieke
verlangens zeer individueel bepaald
zijn. "Je denkt misschien dat iedereen
superrijk of \\'ercldberoemJ wil wor-
den. Veel mensen zeggen dat ook,
maar diep in hun hart menen de mees-
ten het nier."

Voor zowel Knoope als Brugman zijn
hun trainingen méér dan een ambach-

telijke cursus 'communiceren op de
werkvloer'. De trainers dragen vol
overtuiging een levensvisie uit, inclu-
sief een verklaring voor het kwaad in
de wereld en een toekomst \••..aarin het
geluk wacht. "Neurolinguïstisch pro-
grammeren is niet alleen een techniek,
maar ook een attitude en een filoso-
fie", beaamt .Monica Brugman. "Uit-
gangspunten zijn dat het brein de hard-
ware is. En dat je programma's, flop-
pies, kunt maken om het brein naar ge-
lieven te latcn functioneren. Verder
kent NLP twee basisprincipes: ieder ge-
drag heeft een positieve intentie en: ik
ben voor honderd procent verantwoor-
delijk voor mijn eigen resultaten."
Ook .\1arinus Knoope maakt gebruik

De fantasie van

een beeldend vormgever

Een onder/temer die
doet wat hij verlangt,

past in de lira/-kt

Zwaartekracht
BeZ\vaar tegen Knoopes systeem kan
zijn dat het een volkomen gesloten,
haast religieus systeem is. "Ja, maar ik
denk dat het wáár is!", roept Knoope.
"Mijn model is een adequate beschrij-
ving van de \verkelijkheid ~het is zoiets
als geloven in de zwaartekracht. Als
een individu doet waar het leven hem
toe roept, dan past hij in de samenle~
ving. Als een ondernemer doet wat hij
verlangt, dan past hij in de markt. Wat
me steeds opnieuw verbaast, is dat het
model grof is, maar keer op keer
werkt .••
!vlonica Brugman stelt dat geluk en te-
vredenheid voortkomen uit een gevoel
van verbondenheid met een groter ge-
heel. "Dat kan je heel spiritueel opvat-
ten", zegt ze. "Of gewoon nuchter, in
de trant van: onze afdeling moet zich
verbonden voelen met andere afdelin-
gen in het bedrijf en met de klanten.
Anders maakt de concurrentie het be-
drijf kapot."

•

van NLP-technieken. De bijbehorende
theorie onderschrijft hij echter niet. Hij
vindt zijn eigen model dieper. veelom-
vattender. "NLP legt de nadruk op het
verbeelden van resultaten, het geloven
in doelen. :V1aar de doelen zèlf komen
uit de lucht vallen. Waaróm zou je bij-
voorbeeld kiezen voor het verdrievou-
digen van de omzet? De vraag naar het
authentieke verlangen wordt niet ge-
steld. "

Christa Carbo

ZOMeR 1887

Maria Blaisse (52): "Fantasie is een vermogen dat iedereen heeft. Het
betekent dat je zogenaamd gewone, alledaagse dingen volledig o/miemv
kuut zien. /\tIet je fantasie kun je dingen uit hun dagelijkse proporties
halen en zien hoe biizonder ze eigenliik ziin. Een verdord "'ad dat op de
grond ligt biivoorbeeld. Als ie goed kiikt, zie ie een prachtige vorm. Het
met nieuwe ogen naar iets kijken is een grote kracht in mensen. \Van-
neer ie leeft alsof ie dat vermogen niet hebt, sluit je een deel va" jezelf
af. Terwijl als je je ervoor openstelt, kan die kracht jou meenemen.
Een kunstenaar leeft van zijn fantasie, maar ook hij kan er niet onbe-
perkt uit putten. Bij mij is het momenteel even op. Er moet werk af.
Maar als dat gebeurd is, heb ik het gehad. Het is, de"k ik, een heel "or-
maal proces waar iedereen van tijd tot tijd mee te maken heeft: dat je
even op nul staat. Ik heb veertien jaar lang gewerkt met hetzelfde mate-
riaal, een zacht en flexibel industrieel schuim. Daarvan maakte ik
hoofdtooien en vormen voor het lichaam, vormen om in te bewegen. Ik
heb het gevoel dat deze fase 1111 achter de rug is, ik hoef hier "iet verder
mee.
Tot 1111 toe heb ik alles wat ik heb bedacht gedaan. Als je iets echt wilt
en je zet je er helemaal voor in, gebeurt het ook. Dan blijken geld en dat
soort praktische zaken toch niet zo zwaar te wegen. Zo ben ik nu bezig

met het !'naken van een film, dat is de verwezenlii-
killg van een droom.
Hierna wil ik iets heel anders gaan doen. Al
heb ik nog geen idee wat. Misschien een tijdje
in een restaurallt werken, orders van ande-
ren uitvoeren. '.'
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De psychologie van het fantaseren

Fantasie is
aerobics voor de hersenen
Naar de fantasie van kinderen is het nodige psychologische
onderzoek gedaan, maar wat fantasie voor volwassenen bete-
kent is veel minder bekend. Toch is ook voor volwassenen
fantaseren van levensbelang, aldus psycholoog Karelsoudijn.
Het prikkelt je denken, zet aan tot creatieve oplossingen,
maakt je alert en vooral: het doorbreekt de grote saaiheid en
voorspelbaarheid van het dagelijkse leven. Een gesprek met
een wetenschapper die in zijn eigen werk fantasie graag een
woordje laat meespreken .

•.•.•.•j.:••i.;. :....•
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Braafheid IS belol/el/d

Het onderwerp fantasie is in het psy-
chologisch onderzoek een beetje een
ondergeschoven kindje, vertelt Karel
Soudijn. Als universitair hoofddocent
psychologie aan de Katholieke Univer-
siteit Brabant heeft hij een groot aantal
onderzoeken onder ogen gehad en fan-
tasie was daar nauwelijks het onder-
werp van. Soudijn: "De ontwikkelings-
psychologen hebben er uiteraard het
nodige over beweerd, want fantaseren
hoort nu eenmaal bij het opgroeien van
kinderen. Voor hen blijkt fantasie
uitermate belangrijk te zijn. Het helpt
kinderen bij het ontwikkelen van taal,
want als je met een ander kind koning
en koningin speelt, moet je wel aan el-
kaar kunnen uitleggen wat de bedoe-
ling is. Ook voor het beheersen van
emoties en onbestemde angsten is fan-
tasie van onschatbare waarde. Om de
angst voor een beest onder controle te
krijgen, doe je net alsof je zelf een eng
beest bent. Ben je heel boos op je moe-
der, dan kun je fantaseren dat je haar
schopt of aan ketenen legt zonder dat
het in werkelijkheid consequenties
heeft. Zij \vordt hierover niet boos op
jou!"

Voor volwassenen kan het ook zo wer-
ken. Denk aan wraak fantasieën - en
ook seksuele fantasieën kunnen een
sterk omladende werking hebben.
J\1aar over het algemeen groeien veel
mensen op tot brave burgers, die een
zekere ordelijkheid en mate van voor-
spelbaarheid op prijs stellen, aldus
Soudijn. "De meeste mensen doen niet
veel met hun fantasie. Ja, ze fantaseren
over mogelijk andere levens, kijken
naar soaps op de tv en fantaseren dat
ze deel van het verhaal uitmaken.
Maar dan maken ze meer gebruik van
een geleende fantasie dan dat ze met
hun eigen fantasie in de weer gaan. In
de meeste beroepen wordt niet echt een
beroep op fantasie gedaan, dus is er
ook niet veel noodzaak om ermee aan
de slag te gaan."
In reactie op mijn misprijzende blik bij
zoveel braafheid vervolgt hij: "Braaf-
heid is belonend. Dat is gewoon zo.
Een zekere ordelijkheid en .•..oorspelba-
re regelmaat is gewoon nodig voor het
sociale leven. Dat stelt vrijwel iedereen
op prijs. Jouw autorit vanuit Amster-
dam heeft je misschien een paar minu~
ten vertraging opgeleverd, omdat nie-
mand echt buitensporige dingen deed,
zoals dwars tegen het verkeer inrijden
of zich van hot naar haar slingerend
over de weg bewegen. Dat vind je wel

net zo prettig, anders kwam je uren te
laat." Die zit! Want ik mopperde al
over drukte onderweg, die me een mi-
nuut of tien vertraging opleverde.

Tredmolen
"Die geordendheid zorgt echter tegelij-
kertijd voor een sleur", erkent Soudijn.
"Als alles zó vastligt dat het leven lou-
ter een tredmolen wordt, kun je het le-
ven net zo goed overslaan. Dat is na-
tuurlijk niet de bedoeling. Fantasie kan
voor optimisme zorgen, kan helpen om
jezelf te stimuleren, om onverwachte
situaties de baas te kunnen en om je
denken op gang te houden. Bij onver-
wachte gebeurtenissen is het beter als
je hersens niet stilvallen. Fantasie is
aerobics voor de hersenen."
"Daarnaast is fantasie - en dat is ook
niet onbelangrijk - een manier om de
realiteit draaglijk te maken. Als je in
een saaie les zit en de minuten kruipen
voorbij, is het heerlijk om te kunnen
fantaseren dat je brandweerman of
fotomodel bent. Fantaseren is een ma-
nier om het luik door te kruipen en je
vrijer te bewegen. Dat zie je letterlijk
bij gevangenen. De boeken die zij het

meeste uit de gevangenisbibliotheek
halen, gaan over reizen en verre lan-
den. Deze voeden de fantasie over vrij
zijn, ver weg kunnen gaan van de be-
perking van een cel."
Fantasie is onontbeerlijk om niet dood-
geslagen te worden door de dagelijkse
routine, stelt Karel Soudijn. Hij onder-
vindt dat zelf ook regelmatig aan den lij-
ve. "Ik moet in mijn werk noodgedwon-
gen veel saaie teksten van studenten le-
zen, vaak ook nog in een slechte stijl ge-
schreven. Dat kan ik alleen maar vol-
houden door eens in de zoveel tijd heel
andere literatuur te lezen, een roman die
mijn fantasie prikkelt. Na één zo'n tekst
kan ik weer tien stukken lezen die geen
aanspraak doen op mijn fantasie."
"Verder kan fantasie helpen om nieu~
we mogelijkheden te ontdekken en om
creatieve oplossingen te bedenken. Op
school leer je om heel precies en logisch
te redeneren: van algemeen naar con-
creet, van breed naar smal. Dat is zin-
vol. Fantasie helpt je om de andere
kant op te redeneren: uitwaaierend van
concreet naar algemeen. Dat kan in be-
paalde overle .•..ingssituaties van groot
nut zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand
een been gebroken heeft en cr geen
stok in de buurt is. Als je dan ziet dat
een krant niet alleen een slap stuk pa-
pier is met letters erop, maar in opge-

rolde vorm ook een instrument waar-
mee je een been kunt spalken, is dat na-
tuurlijk verrekte handig."

Nu hij het zo op een rijtje zet ('ik verzin
sommige dingen ter plekke') blijkt fan-
tasie legio mogelijkheden te hebben.
Maar dan heeft hij het niet over fanta-
sie als vlucht, maar over fantasie in de
zin van verbeeldingskracht: het inner-
lijk vermogen waardoor je met iets an-
ders of nieuws op de proppen kunt ko-
men. Soudijn: «Verbeeldingskracht is
het tweelingbroertje van creativiteit.
Creativiteit is alleen maar mogelijk als
je dingen op een andere manier kunt
zien. Daarvoor moet je durven experi-
menteren in het laboratorium van je ei-
gen geest. Net zoals je in een laborato-
rium de ene stof met de andere mengt -
soms levert dat niets op, soms komt er
een plof uit - zo moet je met ideeën ex-
perimenteren. Grote wetenschappers
doen dat ook. Zo zei de laatste Neder-
lander die de Nobelprijs kreeg, de na-
tuurkundige Simon van der Meer, dat
je om nieuwe dingen te kunnen ont-
wikkelen warrig moet kunnen denken.
Pas door dingen te combineren die op
het eerste gezicht niet bij elkaar horen,
kun je op iets te geks komen."
"Om origineel te zijn moet je vaak een
aantal conventies doorbreken. Soms is
er zelfs een brutale omkering nodig van
wat eigenlijk hoort. Neem bijvoor-
beeld de kunstenaar die penningen
maakte. Zoals allen die dat doen, had
hij problemen met het weergeven van
een bril 'en profile'. Dat is moeilijk, ie-
dereen worstelt daarmee. In plaats van
de brillen poot in reliëf aan te brengen,
zoals eigenlijk voor de hand ligt, gaf hij
deze aan door een kras in de diepte te
maken. Dat was een radicale, en in dit
geval ook geslaagde omkering. Want
dat laatste hoeft niet altijd het geval te
zijn. Blijft iemand zo'n omkering ver-
volgens consequent doorvoeren, dan
kan het zelfs weer vervelend worden."

Speelruimte
Fantasie heeft altijd ook iets met on-
voorspelbaarheid te maken, met het
creëren van een zekere speelruimte
voor jezelf. Soudijn: "Dat doe ik in
mijn eigen werk ook. Ik ben niet ie-
mand die een mooi toekomstplan heeft
en me daar voortdurend naar gedraagt.
Om carrière te maken en bijvoorbeeld
hoogleraar te worden, zou ik alleen
maar een bepaald soort artikelen moe-
ten schrijven, artikelen met veel tabel-
len die ook nog eens op een bepaalde
manier verkregen zijn. Ik zou deze
vooral in Amerikaanse vaktijdschriften
moeten publiceren. Maar dat doe ik
niet. Niet alleen omdat ik de ambitie
niet heb, maar ook omdat ik te graag
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andere dingen doe. Als zich kansen
voordoen, grijp ik ze ter plekke. Daar-
door kom ik nogal eens op onverwach-
te en nieuwe wegen." Zo heeft hij in de
jaren zestig en zeventig drie gedichten-
bundels gepubliceerd, is hij een tijdje
poëzierecensent voor NRC Handels-
blad geweest en schrijft hij ook nu nog
weleens een gelegenheidsgedicht of ca-
barerrekst.

Falltasel"ell is eell
mallier om bet l/lik
door te kruipelI ell je
vrijer te bewegell

Soudijn heeft gemerkt dat hij speel-
ruimte voor zijn fantasie kan creëren
door activiteiten te combineren. Hij
geeft een voorbeeld. "'Een tijd geleden
werden we als afdeling met opheffing
bedreigd. Dat is buitengewoon verve-
lend. Het was ook een zware tijd. Tot
ik samen met een collega op het idee
kwam om een artikel te schrijven over
hoe je als psycholoog zo'n dreigende
opheffing beleeft. Hierdoor moesten

we onszelf gaan observeren. We ge-
bruikten niet alleen onze eigen ervarin-
gen, wat tamelijk ongewoon is in ons
werk, maar het leverde ons ook stof
voor een artikel op. Het bijkomende
voordeel was, dat we die moeilijke tijd
hierdoor veel positiever beleefden. We
kwamen gezonder door de reorganisa-
tie heen dan veel anderen."
"j\;1eteen fantasievolle inval", zo voegt
hij er lachend aan toe, "kun je soms
twee, drie of zelfs een heel legertje vlie-
gen in één klap slaan."

Wraak!
Fantasie is niet alleen prettig en nood-
zakelijk om de sleur van alledag te
doorbreken en wat meer sjeu aan het
leven te geven, maar kan ook bevredi-
ging schenken of ervoor zorgen dat je
bepaalde dingen in het echt niet doet.
Een goed voorbeeld hiervan zijn
wraak fantasieën. "Bij onverwerkte
wrok kunnen wraakfanrasieën een
goede uit\veg zijn. Je voelt je beledigd
of vernederd en kunt dan vrijelijk fan-
taseren hoe je de ander verrot slaat of
een doodsschop geeft. Dat neemt wat
van de spanning weg. Uit onderzoek
bij mensen met emotionele problemen
is gebleken, dat het hebben van een uit-

laatklep een gunstig effect op de ge-
zondheid heeft. Fantasie is zo'n uitlaat-
klep."
!\har wanneer wordt een dergelijke
fantasie nu ongezond? "Die grenzen
liggen niet zo scherp als op een land-
kaart. Alles wat te veel is, wordt onge-
zond. Als je op een dag zeven liter wa-
ter drinkt, is dat ook niet meer gezond.
Voor fantasieën geldt evenzeer dat ze
hun doel voorbijschieten als je er teveel
in opgaat. Als je bij wijze van spreken
zes uur per dag aan het fantaseren
bent, zodat er nauwelijks energie voor
andere dingen overblijft en je ook in
sociale zin geïsoleerd raakt, ben je na.
tuurlijk niet goed bezig. Je moet een
besef van de realiteit en contact met
andere mensen blijven houden. Fanra~
sie is vooral een hulpmiddel om je te
realiseren dat de werkelijkheid zich
ook anders kan ont\vikkelen dan ze
zich aan je voordoet. Door te fantase-
ren kunnen we alternatieve mogelijk-
heden exploreren. "

•

De fantasie van

een Tolkienfan
I'aul Kater (3 J), bestuurslid van
Het Tolkiengenootschap Un-
quendor: «Tolkien was de eerste
grote fantasy-schrijver. Zijn boe-
ken 'De Hobbit' en 'In de ban van de Ring' waren de
doorbraak van het sprookje voor volwassenen. al is
'spraak' hier een beter woord dan sprookje. Tolkien
wilde een mythologie voor Engelal1d schrijven en
daarbij putte hij inspiratie uit bestaande mythen,
vooral uit de Noorse mythologie.
Tolkien was een enorme perfectionist. Zo creëerde
hij - hij was filoloog - voor zijn werk drie verschil/en"
de elfen talen: het Quenia. het Sindarijns en het Elda-
rijns. De naam van ons genootschap, Ul1quendor, be-
tekent 'holte-land' in het Quenia.
Een van de mooie dingen van Tolkien is dat hij sterk
op je fantasie werkt. Je kunt over allerlei elementen in
zijn werk doorfantaseren en iedereen doet dat op zijn
eigen manier. Wij hebben in onze vereniging teke-
naars, muzikanten, schrijvers. Er is een werkgroep
elfentalen. Je hebt de Ardalogen, die gaan ervan uit
dat de Midden-aarde die Tolkien heeft beschreven

echt bestaan heeft. Zij bestlIderen de werken van Tol-
kien als een soort geschiedenisboeken. Daarnaast heb
je de Talkienisten: zij beschouwen Tolkien als een
vooraanstaand auteur en vergelijken zijn werk met
dat van anderen.
Unquendor organiseert ieder jaar twee grote feesten.
Veel leden vinden het dan lellk om de gedaante van
een Tolkien-karakter aan te nemen. Zo'n karakter is
vaak zelf bedacht, maar wel in de geest van Tolkien.
Een van onze leden heeft zichzelf de naam Gwairal-
luimnenelgadiirerynavarierandir gegeven. Dat bete-
kent 'recalcitrante wOlldelf die rondzwerft tussen de
blauwe hemel en het groene donkere woud' in het
Sindarijns. Wij mogen haar Cwai noemen.
Mijn pseudoniem is Chanterech. ook een naam die
niet in de boeken voorkomt. Het is geen elfen taal,
maar een anagram van de Luxemburgse plaatsnaam
Echternaeh. Een grapje. Het Tolkienisme moet niet
té serieus worden. "

Christa Carbo
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FOTOGRAFISCJ-
'BRENG FANTASIE IN BEELD'. MET DEZE VRAAG STUURDE

DE HUMANIST ZEVEN FOTOGRAFEN DE WIJDE WERELD

EN DE DONKERE KAMER IN. ZIE HIER HET RESULTAAT.

Chris Pennarts:
"Veel mensen fantaseren alleen nog maar over zo'n
achtertuin in de Randstad.
Maar binnenkort is het de mijne."
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••; FANTASlEEN

:aecilia van der Drift:
:antasie is bloot en
ngeremd. Het zijn
Ichtige, speelse zeep-
ellen, die zo uit elkaar
Jnnen spatten."
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Hes van Huizen:
"De fantasie geprikkeld: Langdurig
bewerkt door zon, zee en zand
spoelt het dode hout aan op het
strand. Gezien door de ogen van de
mens komt het tot leven."
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Sijmen Hendriks:
"Met onze fantasie scheppen we een
zelfbeeld. Vaak zijn die nogal grof!"
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Elizabeth van Dorp:
"Rambo:'

ZOMER 1997
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Speer fotografie:
"Fantasieën blijven meestal fanta-
sieën. Deze werd werkelijkheid.
Een mooie vrouw, een mooi beeld.
Geen droombeeld, maar realiteit."
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Linette Raven:
"Maaike: 14,5 jaar."

-, c.
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Lucien van der
Eerden: De

druppel holt de
steen uit

Follies: fantasievol bouwen

Wonderen in specie
Schijnkapellen, mausolea, nepgrollen en kunstmatige ruïnes: het zijn voor-
beelden van (ollies, fantasievolle bouwsels zonder nut. Deze weeskinderen
van de architectuur worden meestal gebouwd door amateurs. Een doel
heeft een folly niet, het gaat enkel om de pose, de illusie, de passie.
Getuigen deze 'stenen dwaasheden' van slechte smaak? De Nederlandse
folly-kenner Wim Meulenkamp vindt dat niet. "Juist de gepassioneerde
mislukkingen zijn de beste follies." Rondleiding langs twee uitersten van
het Nederlandse folly-erfgoed.

DOOR TIJS VAM DEN BOOM EH

%

V

o

o

"Ik heb veertig jaar recht gemetseld,
dat is lang genoeg. Bovendien is scheef
veel moeilijker", zegt Huub Maas (62)
uit Lierop. De bouwwerken op zijn erf
vertonen dan ook geen enkele rechte
lijn. In de kakofonie van beelden ont-

waar ik een rotswand met bewegend
waterrad, een Lourdesgrot, golvende
muren, een kerk, een boom van ce-
ment, een waterput en kantelende ku-
bussen. Daartussen staan en hangen
heiligenbeelden, vergulde leeuwen,
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Met zijn bizarre stijl is de fally een stel/eli spiegel
val/ de ziel

mozaïeken en honderden klompen.
'Wonderen in specie' heeft ex-aanne-
mer Maas zijn levenswerk gedoopt.
Fietsers van de naburige camping stap-
pen verbaasd af en scharrelen met glin-
sterende ogen over het terreÎn.
Met een legergroene vechtpet op het
achterhoofd en een sigaret in zijn
mondhoek zit Maas te metselen aan
een nieuwe episode van zijn levens-
werk, een soort reusachtige kanten
mijter in baksteen. "Van dit ding ben
ik al drie keer weggelopen omdat ik
niet wist hoc het verder moest, maar
vanmorgen kreeg ik ineens weer krie-
bels in mijn buik. Wat het wordt weet
ik niet, in ieder geval wordt het altijd
iets anders dan ik van te voren denk."
Tijd voor een praatje heeft hij altijd, de
specie in zijn kuip laat hij gewoon op-
drogen. In plat Brabants strooit Maas
tientallen anekdotes en kwinkslagen
rond, maar het is moeilijk om hem seri-
eus aan de praat te krijgen. "Ik ben
maar een gewone boerenlul", ligt hem
voor in de mond bestorven.
Zijn bouwactiviteiten begonnen acht
jaar geleden toen een vriend een enor-
me kei van zes ton over had en vroeg of
Maas geen belangstelling had. "Gooi
maar in de tuin", had Maas gezegd; hij
moest wat nieuws verzinnen want de
huizen van zijn acht broers en acht zus-
sen stonden al vol met zijn mozaïeken
tafeltjes. En zo begon hij in zijn tuin te
metselen. Nog steeds werkt hij uitslui-
tend met materiaal dat anderen weg-
gooien. Regelmatig brengen oude ken-
nissen uit de bouw vrachtwagens met
sloopmateriaal. "Dat moet ik helemaal
uitzoeken, maar ik heb tijd zat, de
nachten zijn lang." De steigers voor
zijn metershoge werken maakt hij van
vermolmde planken. Toen er vorig jaar
eentje instortte, liep hij weken met zijn
been ingesnoerd in touwen, een dokter
mocht er niet aan te pas komen. Maas
is te trots om nieuwe steigers aan te ne-
men van zijn zoon die in zijn voetspo-
ren een aannemerij is begonnen.
Over de vele heiligenbeelden en religi-
euze motieven laat hij niet veel los. Ze
lijken verband te houden met het zwa-
re ziekbed van zijn onlangs overleden
vrouw. Ook over de betekenis van zijn
folly wil of kan !vlaas niet praten.
"Wat wilde gij toch veel weten",
bromt hij.

Vampier
"Veel bouwers kunnen nauwelijks

1aas: "Scheef metselen is veel moeilijker. " over hun folly vertellen. Maar dat geeft

niets, ik bepaal zelf wat ik erin zie ,
grijnst kunsthistoricus \Vim Meulcn-
kamp (43), schrijver van het boek Fol-
lies; bizarre bouwwerken in Nederland
en België. "Als ik ergens kom, ben ik
net een vampier. Op dat moment is de
folly niet langer van de bouwer, maar
van mij. Ik interpreteer en haal eruit
wat ik belangrijk vind. Follies bestaan
voornamelijk in 'the beholders eye',
het oog van de toeschouwer. Met hun
bizarre stijl, vorm of verhaal fungeren
ze als stenen spiegel van de ziel. Zon-
der de reactie van een passant bestaan
ze niet. Dus kan elke passant zijn eigen
dwaasheden ontdekken en als hij iets
dat ik afgrijselijk vind een folly noemt,
prima. Een definitie is onmogelijk, dat
anarchistische is juist het leuke. Toch
zijn de folly-warchers het over negentig
procent van de objecren wel eens."
Follies zijn bouwsels zonder nur of
noodzaak. Bij een folly gaar het enkel
om het gebaar, de pose, de illusie, de
passie. Ze zijn oppervlakkig in de let-
terlijke zin: alleen de buitenkant telt.
Door de goegemeente worden ze terzij-
de geschoven omdat ze van slechte
smaak getuigen, maar juist de gepas-
sioneerde mislukkingen zijn de beste
follies. Een echte folly is met onbevan-
genheid gebouwd, het is de toeschou-
wer die er de dubbele bodem inlegt.
Daarvoor is een sensibele blik vereist,
want het mag niet louter een intellectu-
eel spelletje zijn. "Follies moeten een
emotie, een gevoel oproepen. Meestal
is dat vrolijkheid, maar het kan ook
melancholie of angst zijn. Ze moeten
prettig voor het oog zijn. Bij een schijn-
ruïne uit de negentiende-eeuw kan ik
echt wegzwijmelen, maar kitsch à la
Anton Pieck valt onverbiddelijk af."
Op zijn slechtst is een folly volgens
Meulenkamp modieus, middelmatig en
makkelijk. Maar op zijn best is hij sub-
versief, anarchisrisch en overweldi-
gend.

Kippenpaleizen
Meulenkamp begon zijn speurtocht
naar follies twintig jaar geleden tijdens
zijn studie kunstgeschiedenis. Hun
hoogtepunt beleefden de follies in de
Romantiek, dus in de achttiende en ne-
genriende eeuw. De eersre tien jaar
concentreerde Meulenkamp zich op
Engeland, de bakermat van de stenen
dwaasheden. Nadat zijn standaard-
werk over Engelse follies was versche.
nen, begon hij in Nederland om zich
heen te kijken. "Het was fantastisch
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om het exotische in eigen land te ont-
dekken. Voormalige studievrienden
vroegen dan een beetje smalend: 'Ben je
nog altijd met die follies bezig', terwijl
ze zelf al die tijd het kleurgebruik in Sie-
na tussen 1445 en 1455 bestudeerden.
In follies zit materiaal voor minstens vijf
proefschriften, maar niemand waagt
zich eraan uit angst zelf een mening te
moeten poneren. Die angst heb ik ook
zelf moeten overwinnen. Je moet zonder
bronnen iets durven te beweren."
J\,'leulenkamps boek voert in 327 pagi-
na's langs kippenpaleizen, sierkluize-
narijen, Chinese pagodes, schijnkapel-
len, mausolea, nepgrotten en kunstma-
tige ruïnes. J\tlet veel genoegen en iro-
nie beschrijft hij deze weeskinderen
van de architectuur en trekt hij van leer
tegen zelfgenoegzame vervlakking.
Over Zeeland schrijft hij: 'Waar Ne-
derland zo onderhand in één giganti-
sche meubelboulevard is veranderd,
heeft \X'alcheren zich ingegraven, en
vecht door tot de munitie op is'.
De enorme bouwproductie van de laat-
ste decennia trekt een spoor van ver-
nietiging door het kwetsbare folly-erf-
goed. Rationalisatie en dwaasheid ver-
dragen elkaar slecht en hulldozers trek-
ken de kronkels van de architectuur
glad. Maar Meulenkamp rekent niet
alleen de ambtenaren van Bouw- en
\X!oningtoezicht en de projectontwik-
kelaars tot zijn tegenstanders. Ook de
renoveerders van ,Monumentenzorg
maken veel kapot. In Zeeland ontdekte
hij een molenromp die is omgebou\vd
tot uitkijktoren met kantelen en andere

frutsels. Uit angst voor ontdekking
door Je l11olenlobby van !\lonumen-
tenzorg twijfelde hij om die op te ne-
men in zijn boek. Ook natuurbescher-
mers vindt ~leulenkamp een ramp.
"De omgeving is altijd belangrijk voor
follies, en dat geldt zeker voor folly-
tuinen en parkbossen. De achttiende-
en negentiende-eeuwers creërden
prieeltjes, schijngrotten en enge laan-
tjes. Ze beschouwden het landschap als
een schilderij met romantische verge-
zichten. En wat doen die milieuridders:
ze laten de bomen omvallen omdat die
hier van oorsprong niet thuishoren."
Elk jaar ergert !\'1eulenkamp zich meer.
"Ik word steeds bozer vanwege de
enorme vervlakking en verkleurering.
Ook de elite loopt achter elke gril aan.
Toch ben ik nier in de verkeerde tijd
geboren. In de negentiende eeuw had
ik de follies waarschijnlijk niet gewaar-
deerd. Nu heb ik het overzicht en kan
ik lekker mokken."
..Als je met slechte smaak bezig bent,
geef je aan dat je verdomd goed weet
wat de regels van de goede smaak zijn,
want je gaat er tegenin. In wezen is
mijn liefde voor follies dus heel snobis-
tisch, ik wil wegwezen als anderen het
leuk gaan vinden." Die houding brengt
!vleulenkamp in moeilijkheden als hij
excursies naar follies organiseert.
"Daar sta je dan met vijftig mensen om
een fol1y die je zelf hebt 'ontdekt' en
geboekstaafd. En dan denk je: jammer.
Je bent bezig follies salonfähig te ma~
ken. Hele nette mensen en grachten-
gordel-yuppen vinden het ineens ook

mooi. En ik haat mensen die altijd de
politiek correcte meningen aanhan-
gen." Sinds anderhalf jaar neemt Meu-
lenkamp afstand van de follies en roept
hij weleens dar hij ze niet meer kan
zien. "Maar als ik dan weer een nieuwe
ontdek, ben ik zo blij als een kind."

Gedoogplekken
Follies worden nog steeds gebouwd, in
het calvinistische Nederland zelfs meer
dan in de omringende landen. On-
danks de welstandscommissies, be-
stemmingsplannen en bouwvoorschrif-
ten bloeit de zelfbouw van follies in de
lage landen. Meulenkamp: "Misschien
stimuleren deze beperkingen juist wel.
Belgen kunnen zich al uitleven in hun
huizen, ze kunnen het portaal bouwen
dat ze willen. Hier moet alles volgens
een stramien en zijn er slechts hele klei-
ne openingetjes. Alles wat je daar
doorheen perst komt er met een gewel-
dige kracht uit." De Nederlandse gek-
heid blijft wel beperkt rot gedoogplek-
ken. "Ambtenaren en burgemeesters
zeggen regen de follybouwers: 'Wat je
ook doet, meld het ons niet:"
Zelfbouwfollies gaan meestal mer hun
maker ten onder. "Huub J\taas is cr
zich van bewust dat zijn werk na zijn
dood verdwijnt. Dit soort zelfbouw-
follies zijn zo zeldzaam, misschien zijn
er tien of vijftien. Die zouden be~
schermd moeten worden, of op zijn
minst uitgebreid gedocumenteerd en
vastgelegd voor het nageslacht." Of hij
zelf geen folly zou willen bouwen?
Grijnzend toont .\kulenkamp zijn

De fantasie van

een spelletjesbedenker

Christa Carbo

delen eruit zien. Soms maak ik een protot)'!Je. Omdat
ik grafisch ontwer!Jer ben, kan ik datgene wat ik ver-
zin ook zelf vormgeven.
Naast de kant-en-klare spellen heb ik een map vol
concepten. Als ik een ingeving krijg, maak ik daar een
aantekening van en die gaat hl de map. Af en toe pak
ik de map en kies ik een concept lIit om verder aan te
werken. Zo kan ik mijn fantasie prikkelen en aan het
werk zetten.
Het bedenken van spellen is heerlijk werk, ik zou 't
liefst de hele dag niets anders willen doeII, maar dat
zit er helaas nog niet in. Er is nog nooit een spel van
mij in productie genomen. Maar er is er nu wel één
waar serieus belangstelling voor bestaat. Het lijkt me

geweldig wanlleer er eell spel ill de winkel ligt
waarvan ik de geestelijk vader ben...
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Dick Wind (45): "SpelIelI o/ltwikkelell is eell tic. je
hebt 'm, of je he/Jt 'mlliet. Ik heb 'm. Maar hoe ik er-
aan kom, ik weet het echt niet. Er zijn perioden dat ik
bruis van de ideeën, dan zie ik in alles
een spel. Ik lees bijvoorbeeeld het
woordje 'thlmder' en deuk dan: hee,
dat is een goede naam voor een spel
over het weer.
Het is eellliefde. Ik heb altijd al van spelletjes ge-
houden. Het eerste spel dat ik samen met een col/e-
ga bedacht, heette Trallsfer. Het was een bordspel
over voetbal. Daar hebben we lang aan gewerkt,
maar uiteindelijk wilde geen fabrikant het hebbelI.
Helaas.
Ik werk niet alles wat ik bedenk helemaal uit, d,wr
gaat namelijk verschrikkelijk veel tijd in zitten. Van
de meer dali hOllderd spellell die ik bedacht heb, zijn
er zo'n vijfentwintig helemaal af. Ik verzill het spel,
de naam, de doos, hoe het bord en de andere onder-
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Christa earbo

•

vuistregel dat kunst geen fol!y kan zijn.
Van de benaming 'folly' wil Van der
Eerden dan ook niets \veten, hij vindt
dat dat zijn kunstwerk onderuit haalt.
Meulenkamp bestrijdt dat en nam het
bouwwerk op in zijn boek: "Voor mij
kan een folly zowcllicht als zwaar zijn,
het hoeft niet altijd dwaas te zijn. Toen
ik van deze plek hoorde, nam ik me
voor dat ik het hier niet leuk zou vin.
den: veel te serieus en te verantwoord.
Maar het is prachtig, een plek die zich
in je geestesoog brandt."

Van mei tot oktober is de Zonnetempel
donderdag en zaterdag te bezoeken
(Ocye"braak 2, Lierop). De Wonderen
in specie zij" elke dag vrij toegankelijk
(Hogeweg 55, Lierop).

De fantasie van

een logicus

gen. Op 2 t december om twaalf uur
vallen de stralen van de zon door een
ronde opening om de zonnewende te
markeren. In zijn tempel verbindt Van
der Eerden vuur en steen, oftewel licht
en a;lfde. Beide elementen vormen sa.
men de naam van de bouwer: Luciën
van der Eerden. Het is een monument
van onvergankelijkheid, een "blijvend
geschenk als ik zelf van de aardbodem
ben verdwenen". Aan de achterzijde is
Van der Eerden nu bezig om de inscrip-
tie 'Gutta cavat lapidem' uit te hakken:
de druppel holt de steen uit. Een drup-
pel in de eeuwigheid, zo voelt hij zich.
Aanvankelijk wist de gemeente niet
goed raad met de tempel, maar toen
Van der Eerden een stipendium van het
toenmalige ministerie van \WC kreeg,
wisten de ambtenaren in welk hokje ze
het moesten plaatsen: kunst. En daar-
mee zondigt de zonnetempel tegen de

Albert Visser (46): "Wetenschap is een excursie in onbekend gebied,
met alle risico 's vandien. Onderzuekers kunnen zich enorm vergis-
sen, omdat ze bijvoorbeeld op zoek gaan naar iets dat er helemaal
niet is of umdat ze een gegeven verkeerd interpreteren. Dat risico
maakt wetenschap ook sfJannend.
Fantasie is voor wetenschappeliik onderzoek erg belangriik. Het gaat
er vaak om dat je op een zodanig nieuwe manier naar bestaand mate-
riaal kiikt dat ie de onderliggende patronen ontdekt. Het Iiikt soms
of het materiaal signalen uitzendt die je moet proberen te ontcijferen.
Fantasie en creativiteit worden vaak geassocieerd met vrijheid en wil-

lekeur, maar dat klopt niet helemaal. Want ie hoort zowel
van wetenschappers als van kunstenaars vaak dat ze
il1eel1szagen dat het zo móest, alsof een schepping
of ontdekking hen min of meer van buitenaf werd

ofJgedrongen.
Wetenschappeliike creativiteit werkt alleen hii een goed

geïnformeerde geest. Einstein kon de relativiteitstheorie ontdekken
dankzij zijn enorme kennis. Je wordt niet zomaar een

genie, eerst moet je de techniek perfect beheersen.
Dat is vooral een kwestie va" veel en hard wer-
ken. Ook daar ligt een parallel met de kunst.
De wis- en natuurkundige lsaac Newton, een

uan de grootste geleerden uit de geschiedenis,
heeft zichzelf weleens vergeleken met een kind dat op het

strand speelt en kiezelties bii elkaar zoekt. Daarmee doelt
hij op het element van kinderlijke verbazing in zijn werk.
Een eigenschap die ook kenmerkend is voor weten-
schappelijke creativiteit is dat je soms een probleem
waar ie al heel lang hard aan werkt, pas kl/nt oplos-

sen als ie het een tiidie terziide legt. Tiidens de
vakantie kal1 je bijvoorbeeld plotselil1g eel1
licht opgaal1. Maar het werkt ook al1dersom.

Je denkt iets ontdekt te hebben, maar wordt soms 's ochtCllds wak-
ker met het idee: het is fout! Blijkbaar gaat er il1je ol1derbewustzijl1
iets door, dat het beter doet als het met rust gelaten wordt."

blanke schrijvershanden: "Daarmee
krijg je geen stenen op elkaar." Een
nog grotere hinderpaal is zijn gebrek
aan onbevangenheid. "Doordat ik er
zo veel"vanaf weet, kan ik niet meer
spontaan iets maken. Het zou een per-
fect verantwoorde neogotische grot
met kluizenaar worden, of een even
perfecte Chinese pagode in een barok-
ke tuin. Maar perfectie en follies gaan
nu eenmaal niet samen. Daarom be-
perk ik me tot kijken."

Serene rust
Op een stcenworp afstand van de
'wonderen in specie' van Maas ligt een
bouwwerk van een heel andere orde.
Tussen de Brabantse akkers en naald-
bossen heeft beeldhouwer l.uciën van
der Eerden (50) de zonnetempell.ux et
Terra gebouwd. Een hond slaat aan als
wc tussen de roegangszuilen van zijn
vijf hectare grote terrein doorlopen, op
de linkerzuil staat Lux (licht), op de
rechter- Terra (aarde). Hier geen
chaos, maar serene rust en evenwicht.
Op het eerste gezicht stelt de zonne-
tempel wat teleur: lage muren, glooien-
de grashellingen, hier en daar zuilen en
beelden, een driehoekig tempaan.
Maar het grootste deel van de tempel
bevindt zich onder de grond. Stenen
treden dalen af naar een open, cirkel-
vormige ruimte van tien meter door-
snee. De drieënhalve meter hoge ran.
den zijn versierd met driehoeken, wa.
terspuwers, zonnetekens, reliëfen en
mythische koppen. Op de vloer vor-
men kasseien een labyrint van 125 me.
ter lengte. Precies in het midden van de
arena keert elk geluid met grote kracht
terug naar de bezoeker. Het vage ge-
brom van de nabijgelegen snelweg is
daar helemaal verdwenen. "Eens had
ik een dove vrouw op bezoek die hier
in de cirkel voor het eerst haar eigen
stem voelde. Ze huilde van geluk", zegt
Van der Eerden vanaf de rand van de
arena.
In 1975 trok hij een cirkel in de grond
en begon te graven. Hij kocht de pijlers
van de oude tolbrug over de Maas en
met een eikenhouten lier zette hij in
zijn eentje de reusachtige blokken op
de juiste plaats. De zwaarste steen
woog 3.500 kilo. Pas na tien jaar kreeg
de robuuste beeldhouwer soms hulp
van vrijwilligers en stagiaires. In de
zonnetempel zit al meer dan een mil.
joen kilo steen verwerkt en nog is het
werk niet af. De achterzijde wil Van
der Eerden verhogen met een forse zuil
waarop nog een beeld komt. Op de
klokslag van het jaar 2000 moet de
tempel klaar zijn voor de inwijdingsce-
remonie.
De tempel is een ode aan de zon, een
tempel voor een ritueel zonder gelovi~
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Over de moraa

DOOR MAHJAN SLOB
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Ze zijn niet altijd even keurig en netjes, onze erotische
fantasieën. Moeten we ons schuldig voelen voor de rich-
ting die onze gedachten opgaan? Nee, vindt Marjan
Slob. We moeten juist áf van die rechtbank in onze kop.
Niemand is schuldig vanwege fantasieën, zelfs niet als ze
gewelddadig zijn. Fantaseren staat vrij. Maar de inhoud
van een fantasie is minder vrijblijvend d:,n een libertijn
zou wensen.



ln erotische fantasieën

Met fantaseren moet je uitkijken. Dat ondervond een Ameri-
kaanse jongen onlangs toen hij zijn denkbeeldige avonturen
met een klasgenote op Internet had gezet. In zijn fantasie had
hij superieure seks met het gillende en geboeide meisje. De
gevolgen van deze Internet-openbaring haalden de kranten.
Het meisje ontdekte welke rol haar was toegedicht, was not
amused en klaagde de jongen aan. "Het was maar een fanta.
sic, ik heb haar nooit met één vinger aangeraakt", verweerde
de jongen zich voor de rechter. Daar t\••••ijfeldc de rechtcr niet
aan. Maar hij veroordeelde de jongen wel. Het vonnis: de
fantasÎe had zijn klasgenote kwaad berokkend.

Het kan aangenaam zijn om een bekende een rol te geven in
een privé-fantasie als je gewoon even te lui bent om in je ver-

Fantaseren dat je seks bebt met een
tegenstribbelende bekende is prima,

totdat ze er luebt van krijgt

beelding helemaal zelf een personage samen te stellen. Dus
vervorm je een echt mens, vergroot je zijn leuke kantjes uit,
vergeet je dat hij een eigen wil heeft, en kijk eens wat een
spannende dingen je samen doet.
De jongen die zijn fantasie op Internet publiceerde, hield zijn
fantasie niet vóór zich. Sterker nog: hij gebruikte de echte
naam van zijn klasgenote, terwijl hij die gemakkelijk had
kunnen veranderen. Dat openlijke gebruik van haar naam is
natuurlijk de reden dat hij überhaupt veroordeeld kón wor-
den. Maar is hij uitsluitend schuldig omdat hij zijn fantasie
openbaar maakt? Of zit hij al fout omdat hij een bekende reM
duceert tot ccn speeltje voor zijn gewelddadige fantasie?
Ik moet toegcven dat ik me behoorlijk onprettig zou voelen
als ik in de schoenen van zijn klasgenote stond. Je bent overM
geleverd aan de ranzige fantasieën van een jongen die je mis-
schien wel afstotelijk vindt. Dat is niet leuk, dat is zelfs bedr-
eigend. Maar nieuw is het niet. De realiteit is dat we overM
dag rondlopen temidden van mensen die in hun fantasic wel-
licht de meest heerlijke of gruwelijke dingen met ons doen.
We weten het niet, en daarom hebben we er geen last van.
Die particuliere fantasieën verschieten onmiddellijk van
kleur zodra ze openhaar worden. Dan kun je je zelfs perM
soonlijk besmeurd voelen door de fantasie van de ander.
('Fantaseer jij dat over mij?! Getverdemme!') Kennelijk
eisen we toch een soort gezag over ons personage in de
fantasie van ecn ander.

Alles. alles
Onze houding tegenover seksuele fantasieën is goed beM

~ schouwd nogal warrig. "Fantaseren staat vrij", zegt de liber.
z tijn in ons. "In de realiteit mag je een ander natuurlijk niet
~ zomaar van alles aandoen, maar in je fantasie mag je alles, àl.
~ les. Dat is er juist zo bevrijdend aan." Het verschil tussen
privé-fantasieën en geopenbaarde fantasieën is voor de liber-

z tijn cruciaal. Niet alleen in de praktijk (want het is uit de aard
~ der zaak moeilijk iemand aan te spreken op privé-fantasieën),
o maar ook in principe. De fout van de InternetMjongen was
o veeleer een onhandigheid: hij gebruikte een ware naam. Er was
helemaal niets aan de hand geweest als hij zijn klasgenote an-
ders genoemd zou hebben.
Voor mij is deze opstelling onbevredigend. Eigenlijk zegt de
libertijn: 'Je mag alles doen, behalve als je betrapt wordt'. Die
opvatting druist in tegen het gevoel voor ethiek dat de meeste
westerlingen er op na houden - op alle terreinen, behalve de
fantasie. Stelen uit moeders portemonnee is slecht, ook al
komt ze er nooit achter. Fantaseren dat je seks hebt met een
tegenstribbelende bekende is prima, totdat ze er lucht van
krijgt. Kennelijk beschouwt de libertijn zijn fantasiewereld
als een uniek privéMreservaat waar heel andere (of misschien
wel geen) morele wetten gelden.
Niet elke erotische fantasie is verwerpelijk - integendeel.
Maar om nu te stellen dat erotische fantasieën totaal immuun
zijn voor moraal, dus dat elke erotische fantasie onschadelijk
Îs mits hij maar privé blijft, dat vind ik ook onbevredigend. In
tegenstelling tot wat libertijnen denken, geloof ik niet dat een
fantasie pas vatbaar voor moraal is zodra hij openbaar
wordt.
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Betweterig stemmetje
Deze stelling lijkt me in grme problemen te brengen. Einde-
lijk is onze cultuur et"n beetje bevrijd van dat akelige schuld-
gevoel over erotische fantasieën waarmee het christendom
ons heeft opgezadeld (van Jezus mogen wc de buurvrouw
immers zelfs in gedachten niet begeren), en dan moeten wc
ons zeker wéér schuldig gaan 'loden omdat \ve ons niet
kunnen verschuilen Jchter het 'privé-karakter' vJn onze fan-... ,mSleen.
liet feit dat ook een privé-fantasie open stJat voor morele
oordelen, bl'tekcnt niet automatisch een terugkeer nJar dt.
benJuwende denk\vereld die we achrer OIlSproberen te la-
ten. Eén ding hebben we veroverd op de christelijke traditie:
erotische fantasieën zijn allang niet meer onfatsoenlijk. Pu-
blieksbladt"n als I'mlOrama, Villa en Cosmo/m!itall vertellen
juist dat erotische fantasieën nuttig en 'loom I plezierig zijn.
Fantast'ren over de buurvrouw is zo erg niet. Tenzij je gaat
fantaseren dat ze het leuk vindt door jou vernederd te wor-
den; her zijn dit soort fantasiet;n die vragen om een moreel
standpunt.

Dat die laatste fantasie over de buurvrouw om een moreel
standpunt vraagt, wil niet zeggen dat je je er schuldig over
hoeft te voelen. Het probleem schuilt niet zozecr in het fanta-
seren, maar in de automatische koppeling tussen moraal en
schuld. Zodra het op moraal aankomt, rovert ons
denken onmiddellijk het beeld van een rt"chtbank voor ons
geestesoog - een mctafoor die voor de Internet-jongen letter-
lijke vormen aannam. Ook al is de Opperrechter voor de
meesten van ons dood, \ve zijn zó ge\vend aan een betweterig
stemmetje in ons binnenste dat \ve onze fantasieën constant
berechten.
\"/e doen cr volgens mij beter aan die innerlijke rechtbank af
te schaffen. Laten we ons, in ieder geval voorlopig, vooral
niet schuldig 'loden over onze erotische fantasieën. Het is in
onze cultuur immers een ved te grote bevrijding geweest om
erotische fantasieën te hebben zonder jezelf gelijk verdorven
te moeten vinden.

Onschuld
Goed, wij verklaren onszelf onschuldig als we fantaseren.
.\1aar daaruit volgt nog niet dat OIUt" fantasieën onschuldig
zijn. In plaats van te denken in termen van morele schuld,
wat nogal voor de hand ligt zolang we ons binnen de recht-
bank-metafoor bewegen, kunnen we misschien beter praten
over de politieke schuld van sommige erotische fantasieën.
Een voorbeeld kan deze exotische bewering misschien duide-
lijker maken. Nt"em de bouqut"treeks. Ik kan daar toevallig
met enige autoriteit over praten, want nc:t als op honderd-
duizenden, miljoenen andere vrouwen hebben de fantasieën
in die boekjes vat op me. Deze erotische pulp voor vrOll'ven
biedt steeds dezelfde fantasie: een machtige, viriele en bruus-
ke man doet seksuele gevoelens ontwaken bij l"en onzekere,
jongere en minder machtige vrouw waar hij vervolgens de
rest van zijn leven trouw aan blijft (over fantasieën gespro-
ken). Het verhaal lijkt te gaan over de gevoelens van liefde
en overgave die de heldin, 'een intelligente jonge vrouw',
voor de mooie man in het dure pak gaat voelen. ~'1aar intus-
sen wordt de lezeres getrakteerd op enkele grove scènes.
waarin een tegenstribbdend meisje niet kan ontsnappen uit
de machtige armen van een man 'die dwingend zijn wil aan
haar oplegt'.
De structuur van het verhaal ligt dermate vast, dat adverteer-
ders erop kunnen inspelen. Na de eerste zoen, steevast op
één~derde van het boekje, krijgen wij lezeressen tijd om af te
koelen. 'Even pauze met een vers kopje koffie', adverteert
Douwe Egberts. \X'aarop de misverstanden en het geflirt
weer verder gaan. En we lezen door, ook al staat de uitkomst
al bij voorbaat vast: het paar vindt elkaar; de 'intelligente
jonge vrouw' waar wij lezeressen ons mee identificeren heeft
eindelijk erkend dm haar protesten futiel waren. Ze legr zich
neer bij de superieure visie van de man die allang wist dat ze
'eigenlijk' bij elkaar hoorden. Vandaar dat hij zich die ruw-
heden kon veroorloven, begrijpt u.

Je eigen bestwil
Als je cr bij nadenkt, maakt de plot van deze boekjes je koud
om het hart. Immers: een vrouw leert dat een veel machtige-

'" re man haar voor haar eigen bestwil lomp behandelt - omdat
: hij nu eenmaalmcer overziet. En dat wordt nog geërotiseerd
0( ook. Dat is nou de fantasie die miljoenen westerse vrouwen
~ maandelijks, soms wekelijks, verslinden.
« Een tijdje heb ik me haast schuldig gevoeld dat ik van de
;; bouquetreeks genoot. 0, ik wist het allemaal best: de boek-

jes zijn ideologisch volkomen four, beroerd geschreven en
compleet voorspelbaar. !vlaar die tegenwerpingen doen er

~ allemaal niet echt toe. De fascinatie speelt zich af op een an-
der niveau. Kennelijk \vil ik me in mijn fantasie toch gere-
geld identificeren met vrouwen die worden overmeesterd
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door arrogante mannen. Wat vloekt dat met mijn politieke
opvattingen! Wat inconsequent!
De laatste tijd maak ik me minder druk over die 'politieke
incorrectheid'. Om te beginnen is het onzin om te conclude-
ren dat je daadwerkelijk wilt wat je fantaseert. \Veldenkende
mensen weten allang dat fantaseren over een verkrachting
iets heel anders is dan willen deelnemen aan een verkrach-
ting, hetzij als 'dader', hetzij als 'slachtoffer'. Je wilt niet per
se wat je fantaseert, dus waarom zou je fantasie en werke-
lijkheid volgens dezelfde maatstaven beoordelen? In die zin
staat fantaseren inderdaad vrij.
Tegelijkertijd kan ik wel treurig worden om de kwaliteit van
onze vigerende erotische fantasieën. De prikkelende verhaal-
tjes in bouquetreeks en Penthouse, de 'erotische vertellingen'

Je bent overgeleverd aan de ranzige
fatltasieën van een jongen die je mis-
schietl wel afstotelijk vindt. Dat is
niet leuk, dat is zelfs bedreigend

na tien uur op de commerciële zenders, ze betreden steeds
maar weer de gebaande paden van dominantie en onderwer-
ping, van passiviteit en activiteit, waarbij de castingde daad-
werkelijke maatschappelijke verhoudingen zo akelig uitver-
groot. Natuurlijk, er bestaan andere erotische fantasieën,
óók in de hoofden van mensen die vatbaar zijn voor deze
doorsnee-verhalen. Dat neemt niet weg dat de fantasieën
waarmee het grote geld te verdienen valt steeds dezelfde zijn.
Dat móet wel betekenen dat ze bij velen van ons werken. Als
deze onze dominante fantasieën zijn, wat zeggen ze dan over
de wereld waarin we leven?

De fantasie van

een chef-kok
Mandy de Jong (32): "Koks worden soms culi-
naire artiesten genoemd. Ik vind mezelf niet zo'n
artiest. Wel werk ik samen met een groot talent, Jon
Sistermans. We vullen elkaar goed aan. Ik ben een ta-
melijk georganiseerd mens.
Fantasie is in de keuken een van de belangrijkste ei-
genschappen. Net als persaanliikheid. Hoe ie als per-
soon bent, komt terug op het bord. Gerechten moe-
ten in de eerste plaats natuurlijk lekker smaken, maar
ze moeten er ook mooi uitzien.
Ik denk in smaken en kleuren. Als we een nieuwe
kaart moeten maken - dat doen we vier keer per jaar -
is dat steeds weer een bevalling. Een nieuw gerecht
ontstaat in je hoofd. Dat kun je misschien een beetie
vergelijken met hoe een componist een melodie be-
denkt of hoe een parfumeur een geur creëert. Ik heb
een heleboel smaken in mijn hoofd. Naarmate ik
meer ervaring heb, worden dat er steeds meer.
Je kunt ie fantasie echter niet de vriie loop laten. AI/es
wat ie bedenkt, moet ie testen. Je kookt het voor ie
col/ega's en die zeggen dan biivoorbeeld: ik mis iets,
doe er nog een beetje citroen bij. Achter onze gered]-

Routineus
Nogmaals: fantaseren staat vrij, en als het op fantaseren
aankomt, moet genieten vooral voorop staan. Schuldig hoe-
ven we ons niet te voelen over die fantasieën. \Y/emoeten
juist af van die rechtbank in onze kop. Maar misschien is een
beetje verzorgingwel op zijn plaats.
«Fantasie is een vrijplaats", stellen de libertijnen. Tegelijker-
tijd blijken we in onze fantasie helemaal niet zoveel vrijheid
te kunnen nemen. De seksindustrie toont aan dat onze eroti-
sche fantasieën behoorlijk routineus zijn. We vallen al snel
terug op de geëigende patronen van onderwerping en domi-
nantie - waarbij alleen de mise~en-scène varieert.
Onze fantasieën zijn zelden 'vrij' in de zin van 'spontaan op-
borrelend'. Gewoonlijk stelen we ze van elkaar, gebruiken
we de standaard-scenario's die onze cultuur al klaar heeft
liggen. En die scenario's zijn verre van onschuldig. Ze geven
bijna allemaal blijk van gestolde verhoudingen tussen de
sekspartners, van idées reÇttesover de vorm die een erotisch
avontuur kan aannemen.
Erorische fantasieën, dat klinkt spannend, dat klinkt vrij.
Maar het vergt heel wat inspanning, heel wat denkvermogen
en creativiteit om een werkelijk vrij en vernieuwend avon-
tuur te beleven - zelfs al is het 'maar' in je fantasie. Het heeft
geen enkele zin om je schuldig te voelen over je weinig origi.
nele, 'foute' erorische fantasieën. Dat is net zo bizar als je
schuldig voelen over het feit dat je geen kunstenaar bent. Je
kunt je gebrek aan originaliteit hoogstens constateren, en
een beetje betreuren. Om vervolgens te oefenen. \'(1antwaar-
om zou die sensibiliteit niet te ontwikkelen zijn? Waarom
zouden we die erotische ruimte niet kunnen veroveren?

•

ten zit
een bepaalde filosofie. Een belangriik
onderdeel daarvan is dat ie geen onlogische
combinaties maakt. Bij lam geven we bijvoorbeeld ra-
violi met maïs, omdat een lam maïs eet.
Ik zal niet zo snel aan de gang gaan met heel gewaag-
de smaakcombinaties of met een mengelmoes van
kookstiilen. Vreemd voedsel, zoals struisvogel en dat
soort onzin, trekt me niet. Ik ga liever op zoek naar
een nog mooiere tomaat. En grappen, zoals een maal-
tiid serveren die uit blauw voedsel bestaat, vind ik
vreselijk en smakeloos. Dat is gewoon knoeien met
eten. Mensen moeten het eten op hun bord kunnen
herkennen. Voor de kok houdt dat in dat hii er tot op
zekere hoogte vanaf moet bliiven."

ChristaCarbo
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Kinderen en fantasie

'En toen was jij
een lieve heks...'
'Ik wil niet Hans en Grietje spelen', piept Merel van drie. 'Want
dan komt de heks en dan ben ik bang.' 'Maar ik was de lieve
heks', belooft haar grote zus Geertje van vijf haar. 'En die ging
jou in een prinses toveren en dan mocht je allemaal snoep eten!'
'Maar dan zei die ook niet knibbelknabbel-knuisje, hè?' Pas als
ook aan die voorwaarde is voldaan, begint Merel opgewekt aan
het spel dat talloze keren op een dag herhaald kan worden: het
grote ~en-tocn-was-jij-cn-tocn-zci-ik-spel'. Fantasie. Voor ons.
Niet voor hen. Voor kinderen is alsof ook echt.

DOOR YOEKE HAGEL
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Kinderen fantaseren de hele dag door.
Over zichzelf, over hun ouders, over
Tommie en lenÎemienic uit Sesam.
straat, over later als ze groot zijn, over
de reuzenrnarrnot die stiekem in de kel-
der is komen wonen en hun doperwtjes
steelt.
Als de fantasie door llleer kinderen
wordt gespeeld, wordt van tevoren
heel zorgvuldig de graad van engheid
afgesproken en, als het kan, langzaam
opgevoerd. Zo oefenen kinderen met
hun gevoelens en met het inschatten
van die van de ander: lekker griezelen,
maar op tijd stoppen als het in paniek
dreigt te ontaarden. Dat gebeurt ge-
makkelijk. Want fantasie is echt. Je
bem even bang voor een heks die je net
zelf verzonnen hebt als voor de hond
die op straat naar je gromt. Fantasie en
werkelijkheid zijn een vloeiend in el-
kaar overgaand geheel: een bewegende
boom is een vliegtuig en een stoel.is een
boot ... tot je ervan afspringt.
Fantasie helpt kinderen om hun omge-
ving te gaan begrijpen, of om deze te
ontvluchten als het ze even te bar
wordt. Door de indrukken die ze op-
doen na te spelen en opnieuw te hcle-

ven met alle emoties die erbij horen,
kunnen deze vetwerkt worden. Zo spe-
len kinderen in oorlogsgebieden graag
soldaatje en kinderen die een sterfgeval
hebben meegemaakt vinden het enig
om 'begrafenisje' te spelen. Luguber
voor de ouders misschien, maar voor
de kinderen een gezonde manier om af
te rekenen met verdriet en het Grote
Niet-Begrijpen van grote mensen-han-
delingen. Pas als een kind stopt met
spelen en fantaseren, zoals z\vaar ge-
traumatiseerde kinderen soms doen, is
er reden tot grote bezorgdheid.
Een kind dat veel fantaseert traint zich-
zelf hiermee ook in 'creatieve intelli-
gentie', Met fantasie kun je buiten de
voor de hand liggende denkpaden tre-
den en tor verrassende oplossingen ko-
men voor problemen die je tegenkomt.
Die creatieve denkwijze is natuurlijk
een kwaliteit waar je een leven lang
plezier van hebt. En die zelfs levensred-
dend kan zijn. Onderzoek naar de ver-
schillen in achtergrond van wie wel en
niet levend uit sterk traumatiserende
omstandigheden als gevangenschap,
concentratiekampen of oorlogssitu-
aties kwam, wijst uit dat de overlevers



zichzelf vaak met hun fantasie in leven
konden houden. De fantasie-armen
hadden geen enkele uitweg uit de vre-
selijke realiteit.

Overdaad aan prikkels
Clari Boissevain, ontwikkelingspsy-
chologe en grootmoeder. constateert
dat cr door de decennia heen een dui-
delijk verschil is in de waardering van
fantasie.
"Fantasie werd vroeger als iets slechts
of op z'n minst onzinnigs beschouwd.
Het ging om 'cognities': weten. verkla-
ren, logica. ratio. Je zag dat op de oude
Montessorischolen terug in het strikte
gebruik van de lesmaterialen. De blok-
ken waar de roze toren mee gebouwd
moest worden, mocht je niet over de
vloer schuiven en er 'broem-broem' bij
roepen, want dat was niet echt, dat
was maar fantasie. Bij de Vrije Scholen
zie je juist het tegenovergestelde. Daar
worden, zeker in de eerste paar school-
jaren, de kinderen soms overmatig ge-
stimuleerd om te fantaseren. Overma-
tig. omdat ze niet tegelijkertijd leren
om hun fantasie in te perken en weer
terug te brengen naar de realiteit. Ik

heb wel kinderen gezien met wie hun
fantasie volkomen op de loop is ge-
gaan. Zij zitten verstrikt in hun eigen
fantasiewereldje en kunnen er niet
meer uit. worden bang voor de geesten
en lichtwezens uit de sprookjes die ze
van hun leerkrachten horen."
"Bekijk je die vreselijke schoolrappor-
ten van vóór en vlak na de oorlog.
waarin hummeltjes van net zes elke
drie maanden beoordeeld werden met
van die kille cijfers, dan kun je je nau-
welijks voorstellen dat kinderen toen
konden of mochten fantaseren. Alles
werd doodgemept ten gunste van de
ratio. 'Dat is niet waar' of 'dat lieg je' is
natuurlijk een reactie die dodelijk IS

voor de creativiteit van het kind."

Ot en Sien
"Op dit moment is er juist een over-
waardering van de fantasie. Hoe gek-
ker hoe mooier: op televisie, in theater-
voorstellingen en boeken. !vlisschien is
het \••..e1 een golfbeweging, de mate
waarin fantasie gewaardeerd en gesti-
muleerd wordt. Vergelijk je de kinder-
boekjes die door de jaren heen versche-
nen, dan zie je daarin ook een duidelij-

ke verschuiving. Ot en Sien waren ge-
wone kinderen die precies hetzelfde
meemaakten als de kinderen uit die
tijd. Daar had je geen fantasie voor no-
dig, het was 'echt'. Jip en Janneke
voegden al iets toe aan de realiteit;
haalden eens iets ondeugends uit en
prikkelden op die manier toch meer de
fantasie. Nu heb je paarse dinosaurus-
sen. Smurfen en buitenaardse monsters
die avonturen beleven. Kinderen zijn
door het grote aanbod kennelijk zo ge-
traind in het fantaseren dat ze die ver-
halen zonder probleem kunnen volgen.
~1aar ik vraag me af of ze zich ook
kunnen identificeren met zo'n buiten-
aards monster? Of hen dat net zo raakt
als Remi die zijn hondje kwijtraakt?
Heeft zo'n modern fantasieverhaal nog
wel de functie om het creatief oplos-
send vermogen te trainen? Raakt het
hen genoeg om daarmee ook het leren
spelen met emoties te oefenen?
Een ander bezwaar van de enorme hoe-
veelheid prikkels waar kinderen van-
daag de dag aan blootgesteld worden,
is dat ze te weinig tijd hebben om de
gegevens die ze hieruit verkrijgen op-
nieuw te rangschikken. Fantaseren kan
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alleen met gegevens die je kent: je or-
dent ze zelf anders. Daar heb je tijd en
rust voor nodig, de ruimte om ewn
weg te dromen. Pas dan koppel je de
informatie over het eetgedrag van een
salamander aan het vreemde geluid op
zolder, combineer je dat met je angst
voor brand en een plaatje dat je zag
van een draak ...
\Vordt er daarentegen voortdurend
meer informatie gegeven, dan lukt dat
niet. Mijn kleinzoon zag een tijdlang
elke avond wat videofilmpjes, omdat
hij alleen dan rustig genoeg werd om te
gaan slapen. Pas toen zijn ouders met
de filmpjes stopten, ging hij tekenen.
Hij kan nu alles tekenen wat hij be-
denkt. 'En toen b•...am er een ding, zo
met vleugels en een ... wacht, ik tekell
het even voor je.. .', zegt hij dan."
..Een andere manier waarop fantasie
kan worden stukgemaakt is door te
weinig prikkels aan te bieden. Ik ken
een jongetje dat vanaf een jaar of an-
derhalf ruim een jaar in het ziekenhuis
heeft gelegen. Die kon zijn gedachten
niet verwoorden, hij kon niet spelen,
hij lag daar maar. Die was werkelijk
ondervoed qua prikkels: hij had geen
gegevens om mee te fantaseren. Dat

een start zonder al te veel prikkels wc-
zenlijk is, zie je soms in een hele cul.
tuur terug. In Japan worden kinderen
op scholen enorm gedrild. Of het daar-
door komt weet ik niet, maar ze zijn ui.
termate fantasieloos. Zelfs hun kunst.
zinnige uitingen zijn allemaal herhalin.
gen van oeroude thema's en concepten.
Prachtig soms, maar niet origineel of
fantasievol. Hun humor en persoonlij-
ke initiatieven zijn direct gekoppeld
aan de pure realiteit, ontdaan van elke
fantasie. "

Struiken en hutten
Kinderboekenschrijfster en fysiothera.
peute voor kinderen Eveline van Dort
is optimistischer. "Fantasie is bij kin-
deren niet echt te stoppen. Tot hun
derde is deze nog allesomvattend, alles
is mogelijk, alles is ook realiteit. Pas als
ze 'nee' gaan zeggen en zichzelf 'ik'
gaan noemen, komt er een scheiding
tussen het kind en de omgeving. Er
wordt dan meer gefantaseerd. Bij een
jaar of zes, zeven krijgt die fantasie ook
een doel: de toren moet blijven staan,
de zandtaartjes tenminste versierd en
een dag bewaard, ze mogen niet meer
met een hand veeg van de rand van de

zandbak worden gemaaid. Verkleed-
kieren krijgen een functie: je wilt bij.
voorbeeld een Indiaan zijn. Kleinere
broertjes en zusjes worden ingescha-
keld om 'baby' te zijn of een ander at-
tribuut in de uitgewerkte fantasic van
de groteren."
"Kinderen die veel televisie kijken ui-
ten hun fantasie misschien minder,
maar dat wil niet zeggen dat deze er
niet meer is. De vastgelegde beelden
van een film zijn minder stimulerend
dan een boek waar je zelf de plaatjes
bij moet denken, maar elk kind vindt
wel een manier om zijn fantasie te bele-
ven. Dat kun je als ouder natuurlijk sti-
muleren. De een tekent, de ander ver-
telt, weer een ander maakt muziek. Of
ze vinden nog een andere manier. Zo
vertelde Johan Cruyff in een interview
dat hij als jongetje alleen die bal had op
het beton van de straat. ,\-laar de hele
buurt zag \vat hij ermee deed en stimu-
leerde hem."
"Er kwam bij mij eens een moeder met
de klacht: mijn kind speelt niet. Maar
het kind bleek graag met afwassen te
helpen en in de zandbak kon ze uren
zoet zijn. Alleen de lego en Je Barbie.
pop interesseerden haar niet, terwijl
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een belastingadviseur
Gert Jan van den Outer (27): "Wat ik doe lijkt misschien droog cijferwerk, maar dat
is het niet. Fantasie is voor mij van levensbelang. Je moet voor klanten vaak een heel
levensplan maken op financieel gebied en dat is creatief werk. Om te beginnen moet
ik alle belangrijke gebellrtenissen in zo'n leven bij de kop nemen. Heb je kinderen?
Dan moet je misschien zorgen dat er, als ze achttien zijn, geld voor hun studie is. \Y/at
gebeurt er als je met pensioen gaat? Heb je dan veel geld nodig voor reizen of andere
dilre hobby's, of valt dat wel mee? Wat wil je regelen voor als je overlijdt, wie blijven
er achter? En wat voor begrafenis wil je? Eenvoudig of jllist heel bijzonder? Allemaal
dingen die mensen willen regelen en die hier besproken worden. Heel persoonlijke za-
ken, want als je iemands belastingaangifte doet, weet je bijna alles van die persoon.
Niet alleen zijn of haar inkomen, maar ook of iemand ziek of gezond is, vaak van
baan wisselt. De klanten maken daar geen punt van.
Natuurlijk, het zal best voorkomen dat mensen ons ook niet alles vertellen. Wij ma-
ken de aangifte op basis van de gegevens die we van de klant krijgen. Daar moet je
heel creatief in zijn, dat wil zeggen: er voor de klant uithalen wat erin zit. Maar zon-
der gesjoemel!
Daarnaast moet ik natuurlijk goed kwuzen inschatten wat voor mens ik voor me heb.
Dat ik weet: met hem hoef ik niet over zijn pensioen te beginnen, dat is een korte-ter-
mijndenker. Een compleet financieel plan voor iemand maken is een heel gepuzzel. Ik
zit dan soms uren achter mijn computer te rommelen. Als alle puzzelstukjes dan in el-
kaar vallell, is dat natullrlijk leuk.
Mijn eigen fantasie? Ooit een eigen zaak te beginnen. Niet voor een bepaalde doel-
groep, maar gewoon voor leuke klanten. "

Chr;sta Carbo

moest wachten. Toen tekende Abel een
paar AAtjes vol met spannende avon-
turen, plakte deze op de tv. Nam een
aantal aparte geluiden op op de casset-
terecorder van zijn moeder (een jazz-
muzikant was er niets bij!) en zette die
achter de tv. Vervolgens werd de af-
standsbediening van zijn politie-auto
van batterijen voorzien en voor de tv
gezet als besturing van z'n eigen ge-
maakte Ninrendo. 's Avonds wilde hij
met moeite naar bed. 'Ik moet nog
even Nintendo-en, mam.'

•

De fantasie van

i gen dat daarmee de fantasie is uitge~
:r schakeld. Het spel begint pas door het
~ opnieuw formeren van de gegevens,

door het uitspelen van de gebeurtenis-
: sen die ze hebben gezien, gehoord en
z bedacht.
~ Vroeger werd fantasie misschien on-
S dergewaardeerd, nu misschien overge-
« stimuleerd. Maar kinderen vinden er
~ altijd een uitweg voor. Neem bijvoor-
o beeld de 7-jarige Abel. Hij wilde graag
o Supernintendo hebben, omdat al z'n

vriendjes deze ook hadden. Zijn ouders
vonden dat hij daar nog maar even mee

Eén Sneeuwwitje
Fantasie laten stoppen, dat zal wel niet
gaan, tenminste voor zover het om ps)"-
cho-sociaal gezonde kinderen gaat.
Maar door het herhalen van steeds
maar dezelfde beelden kan deze wel zó
ingevuld worden dat er alleen nog be-
perkte fantasie mogelijk is. Hoe ziet
bijvoorbeeld een echte heks eruit?
Voor veel ouderen zal dat nogal uiteen-
lopen. Voor de kinderen die bij Geertje
en .Merel in de klas zitten is dat vrijwel
altijd hetzelfde: de stiefmoeder van
Sneeu\'/witje. Vroeger bestonden er le-
gio Sneeuwwitjes in legio kinderhoofd-
jes, tegenwoordig is er maar eentje de
echte, namelijk die van Walt Disney,
die alle archetypische lessen uit
sprookjes heeft teruggebracht tot gesti-
leerde en vootgeprogrammeerde beel-
den van goed en kwaad. Bij het woord
'hert' zien de meeste kindeten onmid-
dellijk de reebruine ogen van Bambi
voor zich. De details zijn misschien op-
gedrongen, maar dat wil nog niet zeg-

haar moeder vooral dár als 'speelgoed'
zag. Natuurlijk is het moeilijker om
fantasievol te spelen in een met hekken
omheind speelveldje met een wiebel-
kip. Kinderen moeten struiken hebben
om een huis in te maken, gras om zich
in te verstoppen, een donkere zoldet
die ruikt naar avontuur en geheimzin-
nige spullen, een schuurtje dat gevuld
is met de geluiden van alle levende \••..e-
zens die erin wonen. Maar als dat er
niet is, zijn de dekens de bergen waat je
op het moment tussen waken en slapen
in verdwaalt. Fantasie houdt nooit
op."
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Arbeid die past bij Je talenten

.,an het goede werk
Politici, wetenschappers, vakbondsleiders en managers dro-
men niet meer over de ideale maatschappij. Politici maken
wetten met het oog op de korte termijn - pragmatisch en
uiterst effectief. En ook vakverenigingen hebben hun oor-
spronkelijke beeld van de ideale samenleving losgelaten. Zij
kiezen gewoonlijk concrete, haalbare doelstellingen, die niets
met fantasie te maken hebben. Ondanks deze onwillige tijd-
geest schetsten vijf mensen uit het maatschappelijke veld hun
arbeidsutopie. Van computers die ons vrij maken tot zorg ver-
lof, van miljoenen privé-uitzcndbureautjes tot waardering
voor sociale activiteiten.

D 0:0 ft '5:1 M,O,M E\'fI.ot,YA'Npn.D £!R.7A:B'U ft a

"Het is geen tijd voor utopieën",
bromt filosoof, PvdA'er en humanist
Jos de Bcus. «De utopie van her com.
munisme is mislukt. Wie denkt er nu
nog na over de plaats van arbeid in Je
ideale maatschappij?" Het lijkt er in-
derdaad op dat de moderne mens niet
wil dromen over de ideale samenle-
ving. Hij is immers gewaarschuwd:
dromen kunnen streng en star worden
. zoals die van Kar! Marx, die menig
mens van zijn vrijheid heeft beroofd.
"Als je me nu dwingt om te fantase-
ren", zegt De Beus schoorvoetend,
"dan noem ik in eerste instantie een
paar dingen die afwezig zijn in mijn
ideale samenleving. Rotwerk bijvoor-
beeld: smerig, zwaar werk dat geen
voldoening geeft. Dat bestaat niet in
mijn droom. En er is geen uitbuiting. In
de ideale maatschappij mag niemand
worden gedwongen om iets te doen."
In het ideaal van De Beus bestaat volle-
dige arheidsvrijheid. "Iedereen moet de

Voortaan alleen maar naar kantoor
('oor de sociale contacten

mogelijkheid hebben om zijn wens te
realiseren. Als je in mijn utopie wille-
keurige mensen op straat zou intervie-
wen, dan zouden ze allemaal zeggen:
'Dat wat ik nu doe, zou ik ook het lief-
ste willen doen'. "
Han \X1ieringa van Milieudefensie is
het met hem eens. "Ik zou willen dat
iedereen hart heeft voor zijn werk. Dat
is belangrijk. Als je niet het gevoel hebt
dat je nuttig bezig bent, dan gaat al
snel de lol eraf. In mijn utopie heeft ie-
dereen leuk, afwisselend werk dat zij
zelf kunnen kiezen en indelen."

Pri vé-uitzendburea u
Uitbuiting en onvrijheid zijn de belang-
rijkste vijanden van de moderne uto-
pie. Daarin verschillen ze niet van
vroegere utopieën. ~-1aar de instrumen-
ten om deze vijanden te bestrijden zijn
heel anders. Voor moderne mensen
lijkt vergaande verzelfstandiging de
methode die leidt naar dat doel.
In het dromenland van Wieringa van
Milieudefensie heeft ieder individu de
volledige zeggenschap over de indeling
van zijn tijd. Ieder mens moet voor

zichzelf besluiten wanneer hij werkt en
voor hoe lang. Hij of zij kan ook een
tijdje stoppen met werken om te stude-
ren, te reizen, voor kinderen te zorgen
of om gewoon een beetje te niksen.
"Het lijkt me ideaal als iedereen in de
toekomst een soort eigen uitzendbu-
reau is", zegt Wieringa. "Dan leg je
vanuit je eigen huis via de computer
contact met werkgevers. Je zorgt voor
je eigen opdrachten. Voor veel kan-
toorbanen hoef je eigenlijk je huis niet
uit: bureauwerk kun je gewoon in je ei-
gen werkkamer doen. Dat is beter voor
het milieu, want je hoeft niet elke dag
naar kantoor te rijden."
Het ideaal van zo'n eigen uitzendbu-
reau, waarin iedereen baas is over zijn
eigen activiteiten, is volgens Wieringa
in principe voor iedereen bereikbaar.
"Je moet er natuurlijk nogal zelfstan-
dig voor zijn, maar een speciaal school-
systeem kan mensen denk ik helpen om
zelfstandiger te worden. Het Dalton-
onderwijs dat ik zelf heb gehad, lijkt
mij daarvoor heel geschikt."
De menselijke zucht naar gezelschap
lijkt voor \X1ieringa de belangrijkste re-
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"Iedereen moet kunnen zeggen: 'Dat
wat ik nu doe, zou ik ook het liefste

wille11doen '. "

den om er überhaupt nog kantoorge-
bouwen op na te houden. "Voor de so-
ciale contacten met collega's zou je af
en toe naar kantoor moeten gaan, om
met hen het werk te bespreken. Onder
een kopje koffie gezamenlijk over het
werk praten is toch anders dan infor-
matie uitwisselen per e-mail."

Homo ludens
Ook Greetje den Ouden-Dekkers,
VVD-politica en voorzitter van de
voormalige Emancipatieraad, vindt
zelfstandigheid een belangrijk goed. De
economische zelfstandigheid van ieder
individu staat voorop in haar utopie.
Maar daarnaast heeft arbeid bij haar
vooral een sociale functie. "Arbeid is dè
toegang tot een sociaal netwerk", zegt
zij. "Iedereen moet werken, want je
vereenzaamt als je niet werkt. In mijn
umpie mag daarom niemand buiten het
arbeidsproces worden gesloten. Ook
mensen met een handicap niet. Op dit
moment is het werk ongelijk verdeeld:
werkende mensen zijn vaak te gestressed,
en anderen hebben geen baan. In mijn
utopie werkt iedereen net zo veel als hij
wil en daarnaast moet er plaats zijn
voor de 'homo ludens', de spelende
mens. Mensen hebben naast hun werk
ook tijd om andere scheppende krach-
ten te ontwikkelen. Om bijvoorbeeld te
musiceren of te schrijven."
In de ideale maatschappij van Den Ou-
den-Dekkers hebben mensen meer
macht over de omvang van hun baan.
"Mensen willen in verschillende le-
vensfasen meer of minder tijd besteden

aan werk. Jonge mensen willen vaak
veel werken, maar als er kinderen ko-
men is er meer cijd nodig voor verzor-
ging. En als de kinderen het huis uit zijn
willen mensen soms weer meer werken.
In mijn droom houden personeelsfunc-
tionarissen rekening met deze wensen.
Zij kijken naar het aanbod van werkne-
mers dat zij hebben en snijden daarop
de banen toe. Dat betekent dat werkne-
mers die twintig uur willen werken ook
een baan krijgen van twintig uur en
mensen die bijvoorbeeld 45 uur willen
werken ook een 45-urige werkweek
krijgen. In mijn utopie passen de banen
bij de wensen van de mensen."

Hans Blankert, voorziner van de werk-
geversorganisatie VNO/NCW, vindt
ook dat werkgevers beter moeten kij-
ken naar de wensen en capaciteiten van
de individuele werknemers, maar hij is
daarin radicaler dan Den Ouden-Dek-
kers. Zijn ideale maatschappij is een
echte individu-maatschappij, waarin de
beschermende vleugels van collectieve
overheids-regelingen drastisch worden
gekortwiekt.
"We moeten af van dat groeps-den~
ken", zegt hij. "Individuen komen niet
goed tor hun recht in een maatschappij
waarin de overheid een te grote plaats
inneemt. Nu bepaalt een collectieve re-
geling bijvoorbeeld dat iedereen op 65-
jarige leeftijd met pensioen gaat. Maar
niet iedereen wil dat. Sommige mensen
van 65 zijn heel actief, anderen willen
het liever wat rustiger aan doen. In
mijn utopie moeten mensen kunnen

werken op een manier die bij hun per-
soonlijke wensen en mogelijkheden
past. Dat is ook goed voor bedrijven.
Het zou ideaal zijn als je als organisatie
langer gebruik kunt blijven maken van
de hersenen van mensen. Kennis is be-
langrijk in de maatschappij van de toe-
komst."
In Blankerts utopie leven we niet in een
verzorgingsstaat, maar in een verzeke-
ringsstaat. Ieder persoon moet zelf ZOf-

gen dat hij verzekerd is voor bijvoor-
beeld arbeidsongeschiktheid, pensioen
of vervroegde uittreding. "Ik denk dat
we terug moeten naar de situatie waar-
in mensen primair voor zichzelf zor-
gen", zegt hij. "Een systeem van verze-
keringen sluit beter aan bij individuele
behoeften: iedereen kan intekenen op
een verzekering die bij zijn situatie
past. Zo'n systeem maakt mensen ook
zelfstandiger: als je alles collectief aan-
biedt, dan zeggen mensen 'ook goed',
en doen ze helemaal niets meer zelf."
"In mijn ideale maatschappij werken
mensen ook op een andere manier sa-
men. De relatie tussen werkgever en
werknemer zal zich meer op projectba-
sis voltrekken; werknemers maken zelf
een afspraak met een werkgever voor
een project of voor een bepaalde perio-
de. Daarmee krijg je een minder stati-
sche werkstructuur. Werknemers krij~
gen de mogelijkheid om te werken
wanneer zij dat willen, waardoor zij
minder gcstresscd worden, en organi-
saties kunnen het werk beter laten aan-
sluiten bij de talenten van hun werkne-
mers. De techniek maakt het ook mo-
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gelijk om in de toekomst van die strak-
ke werktijden af te komen. Je hoeft dan
niet meer van negen tot vijf te werken,
maar je kunt ook eens 's avonds tot een
uur of elf werken en overdag vrij ne-
men. Dat zal de stress verminderen."

Warme techniek
In de droomwereld van René Tissen.
directeur van een vestiging van accoun-
tancy-multinational KPMG, heeft ie-
der persoon de wereld in zijn hand-
palm via de muis van zijn computer.
De computer vervult een essentiële
functie in zijn ideale organisatie van ar-
beid, en ook in de contacten tussen col-
lega's. "Technologie maakt het moge-
lijk om in de toekomst arbeid over de
hele wereld te herverdelen", zegt Tis-
sen. "Een organisatie kan daar gebruik
van maken en de arbeid laten uitvoeren
op de plaats waar dat het goedkoopst
is: lichamelijke arbeid wordt dan bij-
voorbeeld in Rusland gedaan en de ad-
ministratie in New Delhi."
De toekomstige technologische ont-
wikkelingen bieden volgens Tissen ook
grote voordelen voor werknemers. In
zijn utopie zal routine-arheid groten-
deels door robots worden gedaan,
waardoor mensen zich kunnen wijden
aan creatiever en interessanter werk.
"l\lensen doen in mijn droom allemaal
werk dat past bij hun talenten. Veel
mensen zeggen nu: 'Niet iedereen heeft
talent', maar ik denk dat dat meevalt.
In mijn utopie krijgt iedereen de moge-
lijkheid om zijn capaciteiten te ont-
plooien."

Een bewoner van Tissens droomland
kan 's morgens achter zijn computer
een 'pakketje arbeid' doen en 's mid-
dags met collega's in Brazilië, Soedan
en Polen overleggen over het werkpro-
gramma van de volgende maand.
Computer-vergaderingen hoeven vol-
gens hem niet ongezellig te zijn. "Er be-
staat warme technologie", zegt hij.
"Het is nu al mogelijk om via de com-
puter met mensen aan de andere kam
van de wereld te vergaderen, waarbij je
hen op een klein schermpje kum zien.
Als je de huidige technologie verbetert,
dan is het in de toekomst mogelijk om
een levensecht beeld van elkaar op de
muur te projecteren. Dan lijkt het of
een collega aan de andere kant van de
wereld echt in de kamer aanwezig is.
Het enige verschil is dat je elkaar niet
kunt aanraken."
Tissen denkt dat zijn computerutopie
werknemers vrijer maakt. "In mijn

'" droom is niemand slaaf van arbeid,
... omdat hij zelf zijn werk kiest. Iedereen

kan per computer Întekenen op werk.
~ Daarnaast moet er een soort basisinko-
~men zijn, waarop je terug kunt vallen

als er even geen werk is."

Arbeidsethos
Zelfs in de drómen van Tissen en alle
andere geïnterviewden blijft Îedereen
streven naar werk. "In mijn utopie
moet iedereen de vrijheid hebben om
niet te \••..erken .•, zegt De Beus. "Maar
tegelijkertijd vind ik dat er een maat-
schappelijk debat moet zijn over de
waarde van arbeid, en tijdens zo'n de-
bat zou ik zeggen dat iedereen aan de
slag moet gaan. \Verk is belangrijk
voor een gevoel van eigenwaarde en
het biedt een belangrijk sociaal kader."
Den Ouden-Dekkers onderstreept ook
de waarde van arbeid, om dezelfde re-
denen als De Reus, maar zij waar-
schuwt voor een te streng arbeidsethos.
"In mijn utopie worden mensen niet
beoordeeld op hun werk, maar op hun
mens-zijn", zegt zij. "In onze huidige
maatschappij is het inkomen Jat ie-
m;md verdient ook vaak de waardering
voor die persoon, maar zo moet dat
niet gaan. Het is even belangrijk voor
Nederland dat het afval \••..ordt opge-
haald, als dat Philips winst maakt. Ik
vind dat de vuilnisman dezelfde maat-
schappelijke waardering verdient als
een manager van Philips. Bovendien:
werk is niet de enige waarde. J\1cnsen
moeten ook \vorden ge\vaardeerd van-
wege de activiteiten die zij ontplooien
in hun sociale leven of binnen een ver-
eniging. Dat is ook heel nuttig voor de
samenleving ...

•

De fantasie van
een blowende

tiener
Nicls Petersen (15): "Als ik uitga, wil
ik graag een beetje onder invloed zijn.
Ik wil dan dansen. Als ik geblowd beb,
beb ik bet gevoel dat ik dat heel goed
kan, terwi;1 ik als ik nuchter ben ;uist
denk: oeps, iedereen kijkt naar me.
Blowen hellJt me ontspannen en het
stimuleert mijn fantasie, zeker. Maar
het is geen fantasie waar je iets aan
hebt, het is ongecontroleerd. Je brein
neemt de macht over. Je krijgt waml-
ideeën. Ook hoor je dingen mlders, ge-
luid is voller, het Ii;kt wel of er meer
toon in zit.
Stoned zijll geeft een soort verheviging
van allerlei sensaties. Dat kan heel uer-
schillend uitpakken. Ik kan bi;voor-
beeld bang worden, omdat ik denk dat
iemand heel eng naar me lacht. Ik kan
dingen ook mooier zien dan ze in wer-
keli;kheid zi;n. Dat heb ik een keer
sterk meegemaakt met een vriendin.
\Ve hadden wiet gerookt en liepe1lbui-
ten. Zij riep opeens: kijk eens wat een
prachtige steen, moet je zien wat een
kleuren! Nou, het was een tamelijk ge-
wone, witte kiezelsteen.
Hier in de bUlirt is een hofje waar ik
's zomers vaak met een paar mensen
ga zitten om een joint te roken. Daar is
het me eens overkomen dat die ande-
ren met steentjes begonnen te gooien
en ik dacht dat de oorlog was uitge-
broken. Gek genoeg moest ik er wel
om lachen. Je lacht meer en harder
als je stoned bent. Je kImt er ontzet-
tend vrolijk van worden.
\\'lat ook leuk is: het Ii;kt wel
of ie, aIs;e blowt, een
hechtere band met elkaar
hebt. Van iemand die je
normaal
niet zo
aardig
vindt,
weet je
dan ineens dat hij toch
grappig kan zi;n. Je
moet hasj wel met
mate gebruiken. Als
;e het iedere dag
doet, is het niet
lellk meer.
Voor mij
hoort blo-
wen bij het weekend en de vakantie."

Christa earbo
Nids Pell.~rscnheet in werkelijkheid anders
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Droomkas
De kloof tussen fantasie en werkelijkheid

Wie verlangt er niet naar: voorgoed neerstrijken op die heerlijke vakantieplek en er nog
lang en gelukkig leven. In de schaduw van het ritselend lover, in de zoele avond wind ,
met een koekoek in het bos, met wijn in de kelder en een kast vol boeken die je nu ein-
delijk kunt gaan lezen. Getaande, maar glimlachende boeren tikken aan hun pet in het
voorbijgaan. Weg Randstad, weg stress. Nooit meer een stap in de bedrijfskantine met
bloedeloze collega's en verlepte kroketten. Wilde rozen tegen de gevel! Zo zou het wor-
den, toen Alice Broeksma die Franse ruïne kocht. Maar zo werd het niet. Want tussen
fantasie en werkelijkheid gaapt een diep ravijn.

DOOR ALleE BROEKSMA

Wennen aan de nieuwe buren
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~elin Frankrijk
Het leven deelde een paar rake klappen uit, maar bracht ook
een bescheiden erfenis. Nu wc definitief werden doordrongen
van het feit dat een mens op aarde slechts een beperkte rijd
krijgt toegemeten, zeiden wc 'ja' tegen onze fantasie. De Brit-
se komiek Joho Cleese had toch gelijk toen hij zei dat een
mens op zijn sterfbed nooit zucht: "Had ik maar meer tijd op
kantoor doorgebracht"?
Kennissen wilden met ons een vervallen huis kopen in een
overdonderend mooi Frans gebied. Het huis moest wèl voor
een groot deel worden herbouwd . .\tIaar de bouwtalenten vall
onze manoen overstegen ruimschoots her doc*het-zelf ni-
veau, en volgens hen was her allemaal goed mogelijk. Het be-
langrijkste was er tenslone: het huis lag op een zonnige glooi.
ing op een open vlakte in het bos, door de aamvezigheid van
twee buurhuizen waren er al electriciteitskabels en een water-
aansluiting en zelfs al palen met een lijn voor de telefoon.
Wat wilden we nog meer. Voor een Hollander was het stuk
land van 6000 vierkante meter al een droom. Een veld met
korenbloemen voor het huis, een veld met klaprozen en ka-
mille achter. De prijs was laag want Fransen waren niet geïn-
teresseerd; die bouwen liever iets helemaal nieu\' •...En boeren
hadden er niets aan omdat er te \veinig grond bij zat. Die
moeten lappen hebben tot aan de horizon om een beetje te
kunnen verdienen. Voor ons was het perfect. De koopakte
werd getekend in het mooiste dorp op aarde, met een notaris
die tot onze vertedering geruite pantoffels droeg.

Kadaster
Ja, hij hield van gemak, die notaris. Hij overhandigde met
een sierlijke zwaai grote oude sleutels, die misschien geschikt
waren voor een kasteel, maar bij ons op geen enkele deur
bleken te passen. Hij vergat een paar percelen van ons nieu-
we land bij te schrijven in de registers van het kadaster, om
de koop snel door te duwen. Hij ging bijna met pensioen en
had meer oog voor een snelle procedure die hem provisie op-
leverde, dan in het nauwkeurig afhandelen van de verkoop.
Na hem de zondvloed. En die kwam.
Na een sessie vrij worstelen met de Franse bureaucratie
kwam de regen. Regen? 'Natuurlijk', glimlachten kennissen
in het gebied. 'Waarom denk je anders dat het hier zo mooi
groen is?' Het toeval had ons aanhoudend fraai weer gepre-
senteerd in de tijd vóór de koop. We hadden in het gras in de
zon gelegen in december. Maar nu voorspelden de boeren
dat dit het eerste jaar van zeven slechte jaren zou worden.
'Dat komt eens in de zoveel tijd voor', zeiden ze, 'en Man
Dieu, dan hoost het'. En dan het onweer hier: daverende
donderklap pen en laaiende bliksemschichten, die oude eiken
in tweeën splijten.
Het andere stel haakte op de valreep af, omdat één van hen
al te gecharmeerd was geraakt van de inhoud van de Franse
tonnen wijn. Hij dronk 's nachts door tot de hanen kraaiden,
sliep overdag en werd binnen korte tijd failliet verklaard. Nu
waren dus alleen wij nog over met z'n twee, we keken elkaar
aan, we keken naar de ruïne en schoten in de lach. ~1aar in
die lach klonk de eerste aarzeling.
We hadden de ladders, de kruiwagens en de betonmolens al
gekocht. We waren verliefd op de plek en hadden besloten

om door te gaan. Dan maar een tielljarenproject. We zouden
zo vaak naar Frankrijk gaan als onze programma's toelieten.
We kwamen aan met een tent, want onze Franse droom had
nog geen dak. Dus daar stonden we, in het toch niet late na-
jaar, met het ijs van de nachtvorst op onze tent, met condens
door de kou als een natte laag over het dekbed. We maakten
de stenen schuur min of meer waterdicht, schepten de tot
poeder verworden mest weg en zetten binnen de tent op. We
werkten onze ruggen krom en woonden er een jaar. Een jaar
in een lekkende schuur, die wij bleken te delen met slangen
en muizen. 'Muizen', zeiden de boeren, 'natuurlijk zijn er
muizen in het bos. En slangen wonen in ruïnes, dat \\'eet ie-
dereen. Maar ze bijten niet.'
We raakten aan ze ge"..rend. En ook aan de mollen, padden,
boerderijratten, salamanders, hagedissen, de woedende wes-
pen en de motten, die zich in recordtempo door onze truien
en dekens heen vraten. De gaten in mijn jas, door het zuur
van een lekkende bougies voor zwakstroom, vielen nauwe-
lijks meer op.

Achterklap
Het is voor achterblijvers telkens weer erg fijn, merken wc,
om te horen hoe cr van alles mis kan gaan als je je fantasie
om wilt zetten in werkelijkheid. Buren die land gapten door
de palen te verzetten. Aanhoudend noodweer. Argwaan, op.
lichterij en achterklap van omwonenden en plaatselijke leve-
ranciers. Bouwellende ... ja, hoogmoed komt voor de val,
spreekwoorden zijn er niet voor niets.

Het is voor achterblijvers telkells
weer erg fijll 0111 te horelI hoe er vall

alles lIIis kali gaall

En inderdaad. Op een gegeven ogenblik werd ik hysterisch
in dat bos. Het was op de dag dat de bliksem in de fax sloeg.
Het contact met de bewoonde wereld was morsdood. Het
apparaat rookte nog wat na. Toen kon ik er niet meer tegen.
Ik kon niet meer tegen al dat afzien, die latrine onder dat af.
dak naast een struik brandnetels, die eindeloze vraag van die
getaande, maar glimlachende boer, die iedere dag om twaalf
uur in het voorbijgaan aan zijn pet tikte en zei: "Zo, ben je al
op?", omdat hij om vijf uur uit de veren komt en wij om half
acht.
Toch blijft het een mooie levensles. En we hoeven op ons
doodsbed niet meer te zeggen: 'och, hadden we maar'. Het
heeft ons bestaan een belangrijke duw gegeven naar grotere
onafhankelijkheid van het geëigende pad. Toegegeven, op de
plaats van ons droomkasteel staat een halve ruïne. Maar mét
een dak, en met een veld voor en een veld achter, vol klapro-
zen, en die velden zijn van ons. Trouwens, dat huis komt er
natuurlijk nog. Want we hebben dat beeld in ons hoofd en
we missen de koekoek. Het is gewoon een kwestie van 'ré-
cupérer pour mieux sauter'. Straks springen we weer.

•
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Asielbeleid gebruikt achterhaalde begrippen

Terug naar
hok!

Iedereen hoort op zijn eigen plek. Daarom moeten vluchte-
lingen zo snel mogelijk terug naar hun eigen land. Alleen
'echte' vluchtelingen krijgen asiel - mensen die vanwege hun
politieke opvattingen door hun eigen regering met gevangen-
schap of de dood worden bedreigd. Alle andere vluchtelingen
horen niet in Nederland thuis. Met deze ideeën verdedigt de
overheid het Nederlandse asielbeleid. Antropologe Karin
Geuijen plaatst daar stevige vraagtekens bij .

•1[;.J:"t;.I't;.:EH[l;]!i\\i1-I:lDI:l-AEiMm'Il.•':l'Il,N•. ::I'I.::I11[I,il!l,iill3i6!1l1'r.J'II.Ji-l[I; UI

"Kapitaal, diensten en goederen kun-
nen vrij de wereld overgaan. Dat is een
soort globalisering waar veel mensen
van profiteren", zegt antropologe Kar-
in Geuijen, "maar als mensen over hun
landsgrenzen heen gaan, dan klinkt er
protest: alleen bepaalde mensen mogen
de wereld oyer." Op haar vingers telt
Geujil;:l1 na: "Zakenlui, wetenschap-
pers, voetballersl toeristen. Zij mogen
reizen. ~taar arme fllcnsen en vlucht~-
Hogen niet. Dat klopt niet."
Karin Geuijen onderzoekt aan de Uni-
versiteit Utrecht het Nederlandse asiel.
beleid. Ze is speciaal geïnteresseerd in
de vooronderstellingen van dat beleid.
Welk mensbeeld hanteren politici en
beleidsmakers als ze het over vluchte.
hngen hebben? En klopt dat beeld wel
met de werkelijkheid? Gecompliceerde
kwesties, waar Geuijen nog dit jaar op
hoopt te promoveren.

Op dit moment verblijven er mondiaal
vijftien miljoen vluchtelingen buiten
hun land. Nog eens twintig miljoen
vluchtelingen zwerven binnen 'hun'
landsgrenzen, maar krijgen geen enkele
staatsbescherming. Tien procent van
alle vluchtelingen wordt opgevangen in
Europa. Tien procent daarvan komt
uiteindelijk in Nederland terecht.
De Nederlandse regering wil in haar
asielbeleid de echte van de onechte
vluchtelingen onderscheiden. Grofweg
komt d~H on~erschei~ pp het volgende
neer: ~chte vluchtç'liflg~n zijn dç men-
sen van wie de politieke en burgerrçch.,.
ten door de staat ernstig zijn geschon-
den. Ze zijn gedwongen om uit hun
land te vertrekken. Onechte vluchtelin.
gen zijn migranten die een beter leven
zoeken en - vrijwillig - hun geluk in
Europa komen beproeven. Geuijen
stelt dat het onderscheid tussen echte
politieke vluchtelingen en andere
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Welk bureaucratisch hokje je ook
verzint, steeds vallen er mensen
buiten die je eigenlijk toe moet

Ia te n

migranten niet meer te handhaven is.
Ze geeft daarvoor een aantal redenen.
Waaronder: de wereld is zo veranderd
dat het onderscheid tussen 'politiek' cn
'economie' is vervaagd, waardoor ook
het verschil tussen economische en po-
litieke ('onechte' en 'echtc') vluchtelin-
gen moeilijker te maken is.
Conflicten zijn de belangrijkste reden
om te vluchten. Maar sinds het eind
van de koude oorlog zijn conflicten
schimmiger geworden. Het is niet lan-
ger meer duidelijk wie de vervolger is
cn wie de vervolgde. Neem Afghani-
stan. Nadat de supermachten zich uit
het land hadden teruggetrokken, heb-
ben verschillende groepen elkaar lang-
durig hcvochten (totdat de Talibaan de
macht greep). Dergelijke burgeroorlo-
gen brengen op dit moment de grootste
vluchtelingenstromen op gang. Deze
vluchtelingen kunnen vaak moeilijk
aantonen dat ze persoonlijk vervolgd
worden door 'hun' regering.

Daar komt bij dat in politiek onrustige
landen, zoals Albanië en Rwanda, on-
voorspelbare processen tussen verschil~
lende facties spelen, waardoor mensen
nauwelijks hun brood kunnen verdie-
nen. Geuijen: "Zowel politiek als eco-
nomisch is dit soort landen instabiel. Je
kunt veel mensen uit deze landen dus
evengoed politieke als economische
vluchtelingen noemen." Maar voor een
individu is die benaming van levensbe-
lang: wie politiek vluchteling wordt ge-
noemd, heeft kans op asiel. Economi.
sche vluchtelingen komen Nederland
niet in.

MiIieuv luchte Iin9
Niet alleen staat het onderscheid tus-
sen politiek en economie op de helling,
ook het verschil tussen politiek en mi-
lieu is de laatste jaren vervaagd. Naar
verwachting zullen de komende decen-
nia steeds meer mensen uit een gebied
vluchten vanwege extreme aantasting
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ingezonden mededeling

Ons nieuwe programmaboekje is uir!

Een greep uit de cursussen voor het volgend
half jaar:

•

ontwerpen. ~lijn promotor bracht me
snel van dat idee af. Hij zei: 'Als je een
alternatief weet, word je morgen mi-
nister-president!'. "
Dan, serieuzer: "Toelating blijft een
oneindig tragische zaak. De overheid
moet selecteren, maar ieder criterium
deugt bij voorbaat niet. Kijk maar naar
de ontwikkeling van het asielbeleid.
Eerst was cr alleen de A-status, voor de
echte politieke" vluchtelingen. Een
groep vluchtelingen waarvan iedereen
voelde dat ze ook 'echt' waren, viel
hierbuiten. Voor hen kwam de B-sta-
tus. Vervolgens werd de C.status ont-
wikkeld voor individuen die op huma-
nitaire gronden mogen blijven. En dan
heb je de ontheemden en gedoogden
met een tijdelijke verblijfsvergunning.
Er zijn alweer nieuwe plannen om de
categorieën aan te passen voor vluchte-
lingen die buiten Je huidige vallen."
Een zucht: "Het is een gebed zonder
eind. \X1e1kbureaucratisch hokje je ook
verzint, steeds zullen er mensen buiten
vallen die je gezien de veranderingen in
de wereld toe moet laten: mensen van
wie de sociale, culturele en economi-
sche rechten zijn geschonden."
Na een korte stilte: "l\laar ik besef dat
dit politiek moeilijk ligt. Het toela-
tingsbeleid is extreem terughoudend.
Zelfs politieke vluchtelingen die in ei-
gen land de kans lopen vermoord te
worden, krijgen op dit moment heel
moeilijk toegang tot Europa."

WOODBROOKERSHUIS.
\Voodbrnokcrswe~ I,
7244 RB Barchem,
Tel. 0573-441734

en

- De Achterhoek, een kennismaking waard
(30 juni-4 juli)

- La Divina Commedia
- De mens, een wonder of een feit?

Benadering vanuit de kosmologie,
de neuro-biologie en de antropologie

- Keuzes in de gezondheidszorg
- Oud en Nieuw vieren in Barchem

VERENIGING
WOODBROOKERS
BARCHEM

lnlicl,ringen
en programma-
boek"e bï

past niet meer bij deze tijd. De wereld
IS kleiner geworden: globalisering
zorgt ervoor dat culturen met elkaar
mengen. De macht van multinationals
maakt dat staten hun nationale mark-
ten niet meer goed kunnen bescher-
men. En ook op het politieke wereldto-
neel verliezen ze aan invloed. "Niet-
gouvernementele organisaties als
Greenpeace hebben grote politieke in~
vloed, evenals multinationals en regio~
nale organisaties. Zelfs Shell wil zich
gaan houden aan mensenrechtenver-
dragen - terwijl die verdragen in feite
gesloten zijn door nationale staten. Dat
geeft aan hoe de wereldpolitiek aan het
veranderen is. Sommige grenzen verva-
gen en andere worden steeds belangrij-
ker. !\1aar in het vluchtelingenbeleid
wordt dit tot nu toe genegeerd. "

Tragische zaak
De kortste samenvatting van Geuijens
proefschrift luidt: het Nederlandse
asielbeleid is achterhaald. De criteria
voor 'echte' vluchtelingen functioneren
niet. "Maar dat is een analyse van de
problemen", haast Geuijen zich te zeg-
gen. ""Ik heb geen alternatief." La~
chend: "In het begin van mijn promo~
tie wilde ik ook een bcleidsalternatief

Het onduscheid tussen politieke vluchtelingen
migranten is niet langer te handhaven

van hun natuurlijke omgeving. Gcuijen
geeft een voorbeeld: "Een regering wil
een dam aanleggen, waardoor het ge-
hele achterland verstoken raakt van
water. Een grove nalatigheid van de re~
gering. De bevolking vlucht weg: het
land is onleefbaar. Zijn die mensen nu
politieke vluchtelingen of milieuvluch.
telingen?"
Het onderscheid tussen vrijwillige en
gedwongen migratie is door de komst
van verschillende soorten vluchtelin-
gen niet langer hard te maken, vindt
Geuijen. "Wanneer is migratie nu vrij-
willig? Als iemand geen werk kan krij-
gen? Als iemand geen water meer
heeft? Vrijwillig betekent heel vaak ge-
deeltelijk gedwongen."
De vraag wie je nu tot Nederland moet
toelaten, wordt steeds moeilijker, nu
steeds meer vluchtelingen asiel aanvra-
gen. "Vroeger, voor 1985, kwamen er
weinig vluchtelingen naar Europa",
vertelt Karin Geuijen. "Ze kregen de
A~status op grond van de schending
van hun politieke en burgerrechten. In
de loop der tijd zijn er steeds meer
vluchtelingen gekomen. Hoe dat
komt? Het aantal conflicten in de we~
reld is toegenomen. Maar ook het
transport is tegenwoordig veel goedko-
per. En onderschat de invloed van de
televisie niet. Hierdoor weten veel
meer mensen dat asiel in andere landen
mogelijk is."

Opvang in de eigen regio
leder mens hoort op zijn eigen plek.
Dit idee vind je nog steeds terug in het
asielbeleid. Politici pleiten voor 'op~
vang in de eigen regio'. Ook willen ze
dat vluchtelingen terugkeren naar hun
eigen land zodra de situatie daar weer
enigszins stabiel is. Geuijen: "Je hoort
het in het taalgebruik. Het idee is: men-
sen hebben één cultuur, die samenvalt
met één bepaald grondgebied. En als ze
vluchten, dan raken ze ontworteld."
Sommige vluchtelingen zelf denken
daar anders over. Geuijen verhaalt van
de Iraanse vluchteling die tijdens een
bijeenkomst commentaar leverde op
het idee van 'opvang in de eigen regio'.
"Hij zei: 'lk hoor thuis in grote steden.
Daarmee ben ik sterker verbonden dan
met het platteland in de landen rond-
om Iran'."
Mensen ontlenen hun identiteit steeds
minder vaak aan de grond waarop ze
ge horen zijn, concludeert Karin Geuij~
en. Het idee dat ieder mens in zijn ei-
gen land, in zijn eigen cultuur hoort,
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'Tegenwoordig kan alles
een politiek motief zijn'

Farhad Golyardi (1962) vluchtte dertien jaar geleden uit Iran over de
bergen naar Turkije. Vandaar vloog hij naar Nederland, waar hij
sociologie studeerde. Farhad over zijn band met de Nederlandse
samenleving: "Je kunt niet blijven denken: ik hen anders, ik ben
Iraniër. Als je in Nederland leeft, de taal spreekt en schrijft, dan
word je een ander mens."

••••••• j ••• ; ••• '••••• ,.: ••• ;.'.;.

"Als ik '5 avonds in bed lig, dan krijg ik
heimwee. Dan denk ik aan mijn straat,
aan mijn familie, aan Teheran. Dat
verleden draag je bij je. Daar kun je
niets aan doen. Maar je moet van je
verleden geen obsessie maken. Op dit
moment leef ik hier, in Amsterdam. En
dar gaat prima", zegt rarhad Golyardi.
Farhad komt uit Teheran - 'een gek-
kenhuis, ontzettend druk, met ticn mil-
joen inwoners en drie miljoen auto's'.
Hij werd geboren in een middenklasse
gezin, zijn moeder was toen 35, zijn va-
uer 72. Farhads vader stierf wcn hij
twee jaar oud was. Hij \verd opgevoed
door zijn moeder en zijn zussen.
In Iran was Farhad al jong lid van een
anarcho-marxistische organisatie.
!vlaar in het begin van de jaren tachtig
werden de bedreigingen hem te veel.
"In 1980 werd de oorlog verklaard aan
alle oppositionele bewegingen. Er ont-
stond een repressief klimaat. Er kwa-
men huiszoekingen en openbare execu-
ties. Iedere dag publiceerden de krant
lijsten van mensen die geëxecuteerd
waren. Daar waren schoolgenoten bij.
en vrienden. Samen met een groepje uit
dezelfde club besloot ik te vluchten.
Smokkelaars zouden ons over de ber-

gen naar Turkije brengen. Dat was in
de winter van 1983. Het eerste stuk
ging te paard. Daarna moesten wc.lo-
pen."

Gympen
Farhad vertrok in een spijkerbroek en
op gympen, zijn spullen zaten in een
plastic tasje. "Ik was ontzettend
naïef", grinnikt Fouhad nu. "Het was
vreselijk koud, de sneeuw kwam tot
borsthoogte. Ik liep hand in hand met
een vriend. We trokken elkaar voort.
Totdat we in een Koerdisch dorp kwa-
men in Turkije. Daar werden wc opge-
vangen. Vergeet niet: iedereen doet al-
les voor geld. Voor de dorpelingen wa-
ren we eenvoudig een bron van inkom-
sten ..•
Na enkele maanden in Turkije - 'van-
wege het militaire regime konden we
daar niet blijven' - vloog Farhad met
zijn groep naar Nederland. "Eigenlijk
wilde ik naar Amerika, maar daarvoor
hadden we te weinig geld. Hct werd
Amsterdam. \Vat ik voelde in het vlieg-
tuig? Niets, ik wist niets van Neder-
land. Ik wist niet eens waar het lag. Ik
hoopte dat Amsterdam net zo groot, zo
druk zou zijn als Teheran."

Eenmaal op Schiphol aangekomen,
moest Farhad enkele dagen blijven.
"De rechtbank besloot dat wc terug
moesten naar Turkije, totdat er een be-
sluit zou vallen over onze status. Ne-
derland wilde ons eigenlijk niet bin-
nenlaten. Maar wij wilden niet terug.
Via via zijn we toen ondergedoken in
Haarlem." Daar zaten ze acht maan-
den, totdat besloten werd dat de asiel-
zoekers wel in Nederland mochten
wachten tot er een beslissing over hun
status was gevallen.
Farhad: "We mochten blijven, maar in
feitc mochten wc niets. Wc mochten
werken noch studeren. Vergeet nier, er
bestonden begin jaren tachtig nog geen
asielzoekerscentra. Er was geen taal.
cursus. of inburgeringsprogramma
waarin je iets over Nederland leert. We
waren volkomen vrij. Ik had cr niet
zo'n last van, want ik had het druk. We
wilden vanuit Nederland oppositie
vocren tegen het Iraanse bewind. Ik
was bezig met vergaderingen en de-
monstraties. "
Farhad over de reden dat een definitie-
ve uitspraak zo lang uitbleef: "Het be-
leid was nog niet erg verfijnd. Neder-
land eiste een schriftelijk bewijs dat we
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De vloeiende identiteit van een vluchteling

lid wa feil van de oppositie - en dus po-
litiek vluchteling. .r..1aar we hadden
geen lidmaatschapskaart of iets derge-
lijks. Daarom duurde het zo lang."

We zijn binnen
Inmiddels kwamen er steeds meer
groepen Iraniërs naar Nederland. "Dat
is de invloed vall de technologie", ana.
lyseerr f'arhad. "We konden bellen
naar Turkije, waar meer Iraniërs zaten.
En we zeiden: '\Ve zijn binnen, hier is
het veilig'. Inmiddels heb je ook de weg
leren kennen. Je kent de advocaten, de
groepen die actief voor vluchtelingen
zijn." Farhad constateert dat het steeds
moeilijker is om vast re stellen war eell
politiek vluchteling is. "Je moet politie-
ke motieven hebben om asiel aan te
vragen. Maar tegenwoordig kan alles
cen politiek motief zijn! Neem de
vrouw die de vrijheid wil hebben zich
re kleden zoals ze wil. Is dat een per-
soonlijk motief? Cultureel? Politiek?
Of neem de Pakistaanse kinderen die in
slavernij leven. Dat is zo afschuwelijk!
Voor mijn part mogen ze allemaal hier-
heen komen. Het ideaal is dat iedereen
zich vrij moet kunnen bewegen .• \1aar
de realiteit staat daar ver van af."

'Ik hoopte dat
Amsterdam net zo

groot, zo druk zou zijn
als Teheran'

Hard, droog, strijdlustig
Na enkele jaren verblijf in Nederland
kregen Farhad en zijn medevluchtelin-
gen erkenning als politiek vluchteling.
Maar eigenlijk wilde niemand in Ne-
derland blijven. "\X1e dachten eerst:
binnen twee, drie jaar zijn we thuis'"
legt Farhad uit. "We waren een harde,
droge, strijdlustige, gesloten ideologi-
sche beweging. En heel naïef; we wil-
den ons land bevrijden, evenals de ka-
meraden die gevangen zaten."
Maar het ideologische vuur verd\veen.
Gelukkig, zegt Farhad nu. Waarom ge-
lukkig? "In Nederland word je gecon-
fronteerd met politieke tolerantie, met
de voordelen van een democratie. Je
ontdekt dat er méér is dan de strijd te-
gen het kapitalisme. En dat je Iran niet
in je eentje kunt veranderen. Dan krijg

je meer aandacht voor je eigen leven."
De groep waarmee Farhad uit Iran ver-
trok, is inmiddels verspreid over het
land. Farhad is in Amsterdam gaan
wonen. Hij heeft met behulp van een
stichting voor vluchteling-studenten
sociologie gestudeerd en zoekt nu naar
een baan. Onderwijl is hij free-lance
actief In cultuurcentrum De
Balie en in het Rushdie-comité. Zijn
mede-vluchtelingen ziet hij nog wel,
maar zijn politieke beweging is dood.
Zijn leven is hier, in Amsterdam. "Je
kunt niet langer omgaan met je oude
idealen. Je ontwikkelt een band met de
Nederlandse samenleving. Die kun je
niet negeren. Je kunt niet blijven den-
ken: ik ben anders, ik ben Iraniër. Als
je de taal hier spreekt en schrijft, dan
verander je."

t'arhad noemt het schandalig dat asiel-
zoekers soms na een verblijf van jaren
weer worden teruggestuurd. "Neem de
850 Ethiopiërs die nu Nederland wor-
den uitgezet. Ze hebben hier vier jaar
gewoond. De kinderen gaan hier naar
school, sommigen zijn hier zelfs gebo-
ren. Laat ze hier roch leven. Terugstu-
ren past niet in een humaan beleid."

•

Met dank l-'oorde bemiddeling van het
UAF, stichting voor vluchteling-stu-
denten in Utrecht.
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Idealen aan hel werk
Idealisme. hebben mensen dat nog? Is het niet achterhaald, iets uit
de tijd van de grote ideologieën? Het tegendeel blijkt waar: heel veel
mensen geven hun idealen concreet gestalte in hun streven naar een
menselijker en rechtvaardiger samenleving. Dat doen ze niet hoogdra-
vend maar heel praktisch. in hun werk. in hun beroep of in activitei.
ten die daar sterk een raakvlak mee hebben. Het zijn idealen waaraan
mensen veel van hun motivatie en inspiratie ontlenen. In deze serie
komen enkele van deze 'idealisten' aan het woord.

'Inspiratie is het
sleutelwoord voo

Het aantal jongeren dat na de middelbare school niet kan kiezen neemt met de dag toe, zo
blijkt uit diverse onderzoeken. Ontwikkelingspsycholoog en pedagoog Hans Dijkstra
besloot cr iets aan te doen. Hij tilde in Groningen onlangs een verkenningsjaar voor jonge-
ren van de grond. Hierin hoeven ze nu eens niet voor toetsen en cijfers te blokken, maar
mogen zich bezighouden met wat hen echt raakt. "Pas als ze weten wie ze zelf zijn en wat
ze echt willen, kunnen ze de weg kiezen die bij hen past."

.,''.,-.•-..•",.•-..:.•..•..,.•..,.."".-",.•....••..•....,•.
Zo'n verkennings- of oriënteringsjaar
na het voltooien van de middelbare
school is geen overbodige luxe, vindt
Hans Dijkstra, want door ons huidige
ondcf\\'ijs- en srudiefinancieringssys-
teem voelen veel jongeren zich opge-
jaagd. "Ze zijn meer bezig met preste-
ren en het verzamelen van kennis dan
dat ze zich af mogen vragen wie ze
werkelijk zijn. Tijd om te experimente-
ren of zich bezig te houden met levens~
vragen is er niet. De taal van ouders en
overheid is dat je snel en goed moet
kiezen, anders val je buiten de boot.
Dat geefr eell enorme druk, waardoor
veel jongeren helemaal niet meer dur-
ven te kiezen."
Kiezen is een groot probleem. Zo weet
zestig procent van de jongeren met een
HA VO- of VWO-diploma op zak geen
ant\ ••..oord te geven op de vraag welke
studie of beroepsopleiding ze zouden
willen volgen. Dijkstra: "Dat is een
schrikbarend hoog aantal. Het is niet
alleen jammer voor de leerlingen zelf,
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die hierdoor nogal eens aan het dolen
slaan of de verkecrde studiekeuze ma-
ken, maar ook voor de maatschappij.
\X'anr het zijn vaak schitterende jonge-
ren met (,.'enhoop kwaliteiten. ,.
Dat daar zo weinig oog voor is, trok
Hans Dijksrra, zelf vader van vier op-
groeiende kinderen in de leeftijd van
15 tot 19 jaar, zich aan. "Het idee om
jongeren in de adolescenten leeftijd
meer te begeleiden bij hun ontdek-
kingstocht sprak me al langer aan. Zelf
heb ik de middelbare school crg verve-
lend gevonden. Ik was op mijn acht-
tiende graag naar een school gegaan
waar je bezig mocht zijn met wat je
echt raakte. Bovendien merkte ik in
mijn eigen thcrapeutische prakrijk hoc-
veel jongeren met faalangst er zijn en
hoe allcen ze er in onze maatschappij
op de drempel naar volwassenheid
voor staan. Er is een grote behoefte aan
volwassenen die hen inwijden cn
coachen, meer dan aan schoolse docen-
ten. "

Dat ziet de overheid inmiddels ook in,
want de voorbereidingen voor het stu-
die huis, zoals de laatste klassen van het
voongezet onderwijs voortaan ge-
noemd zullen worden, zijn in volle
gang. l.eerlingen worden hierin geacht
zelfstandiger rc werken. Hoewel het
een stap in de goede richting is, gaat
deze omvorming Hans Dijksrra niet
ver genoeg. "Zolang de nadruk op het
mentale blijft liggen en gevoelens, in~
ruïtie en waarden nauwelijks een plek
innemen in het onderwijs, veranden er
niet wezenlijk iets en zullen jongeren
moeite blijven hebben om te kiezen. De
basis voor kiezen is, dat je weet wie je
zelf bent. De keuzemogelijkheden en
informatiestroom mogen in deze tijd
groter zijn dan ooit, je kunt ze pas be-
nutten als je weet waar je zelf staat.
Jongeren moeten de enorme informa-
tiestroom die op hen afkomt kunncn
beheren, zuiveren én met hun gevocls-
wereld verbinden. Pas dan krijgen ze
zicht op de weg die bij hen past."



er

Weten wie je zelf
bent is de basis

voor kiezeIl

Inspiratie ziet Hans Dijkstra als het
sleutelwoord voor leren. "Vandaar dat
wij in dat jaar voortdurend aan de jon-
geren vragen: 'wat raakt je?' Wij willen
dat ze nu eens niet te veel naar hun vec-
stand luisteren, maar naar dat wat hen
raakt of ontroert. Daarbij kan het net
zo goed om een film of boek gaan als
om een land. \Var wij zeggen is: doe
iets met die geraaktheid! Voel je je
gefascineerd door Stonehengc, ga er
dan heen. ~taar doe het niet onvoorbe-
reid. Haal er voor jezelf zoveel moge-
lijk betekenis uit."

Hans Dijkstra wil jongeren in het ver-
kenningsjaar de ruimte bieden om even
pas op de plaats te maken. "Ze hebben
vaak hard gewerkt om hun diploma te
halen en ook de studie vergt meteen
een behoorlijk tempo. Het jaar biedt
tijd om antwoord te vinden op vragen
als: wie ben ik? Wat zijn mijn vaardig-
heden en talenten? Welke unieke kwa-
liteiten heb ik de wereld te bieden? \'X'at

heeft de wereld mij te bieden? In de
eerste fase van het jaar, dat uit drie
keer drie maanden bestaat, gaat het
vooral om plaatsbepaling aan Je hand
van bovengenoemde vragen. In de
tweede fase komen ze aan het kiezen
zelf toe. In de laatste drie maanden
moedigen we ze aan om echt voor die
keuze te gaan staan. Hiertoe bieden we
hen allerlei faciliteiten, zoals een extern
netwerk van deskundigen, korte stages
en de mogelijkheid tot begeleid reizen.
Het is geen schools systeem. Ze bepa-
len hun eigen routes. Voor jongeren die
dat willen is er eventueel een korter
traject mogelijk."
Jongeren komen ofwel op eigen initia-
tief oh .•..e1op dat van hun ouders op het
verkenningsjaar af. Dijkstra: "In dat
laatste geval moeten ze het natuurlijk
wel zelf willen, anders gaat het niet
door. Van de deelnemerskosten van
honderd gulden per \veek moeten de
jongeren cr zelf ook vijftig opbrengen.
Dat waarborgt hun betrokkenheid."

Dat het, als je zo'n jaar op grote schaal
zou willen gaan invoeren, veel duurder
zou zijn, vindt Hans Dijkstra onzin.
"Het hoeft allemaal niet zoveel geld te
kosten. Er zijn genoeg mensen van vijf-
tig jaar en ouder die je erbij kunt be-
trekken en die gratis hun kwaliteiten
willen inzetten om jongeren de weg te
wijzen in onze gecompliceerde maat-
schappij. Dan bundel je meteen jong en
oud. Die kunnen een hoop van elkaar
leren." En al zou het meer geld gaan
kosten, dan ziet hij dat nog niet als een
onoverkomelijk probleem. "Als je
zorgt dat er een betere scholing komt,
kun je de helft van de RIAGG's wel
sluiten. Dat levert weer een hoop extra
geld op."
Wat hem betreft mogen er op onder-
wijsgebied veel meer alternatieven op
de markt komen. "Laat net als in de
gezondheidszorg de strijd tussen regu-
lier en alternatief maar losbarsten.
Daar wordt iedereen beter van."

•
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Een selectie van radio- en t. v.-programma's verzorgd door de Humanistische Omroep

Dossier Deborah
Een coproductie van de Hu-
manistische Omroep en het
RO-Theater.
Een vrouwen een gerechte-
lijke onderzoekscommissic.
Deborah wordt aangeklaagd
voor doodslag op haar baby
Michael. De moeder wilde
haar kind niet door de medi-
sche staf in het ziekenhuis
laten sterven, maar daar-
voor zelf de verantwoording
nemen. Wettelijke normen
botsen met persoonlijke di-
lemma's. \Vaar ligt de
grens?

Bierkampf im Osten
De makers van deze docu-
mentaire observeerden ge-
durende zes maanden de
Sternburg brouwerij, geves-
tigd nabij Leipzig, in haar
overgang van de geleide
staatseconomie naar de vrije
markteconomie. 'Bierkampf
im Osten" is een sprekend
voorbeeld van hoe het be-
drijven nu vergaat in het
voormalige Oost-Duitsland.
Centraal staat de manager
van de brouwerij, geworteld
in de oude hiërarchie. In
hem worden de conflicten
duidelijk russen het oude en
het nieuwe denken. De do-
cumentaire laat zien hoe het
management en het bedrijfs-
personeel leeft in een nieuw
tijdperk; met hoop, met
energieke inspanningen, en
met de conflicten die dit op
een of andere wijze met zich
meebrengt.
In een race tegen de klok be-
gint de worsteling om een
plaats te verwerven naast de
overweldigende Westduitse
concurrenten. Kan Stern-
burg overleven?

der wordt beschouwd als
een natuurlijke consequentie
van oorlog, dan als een do.
delijk wapen.

22.37 - 23.37 uur

Woensdag 25 juni,
Nederland 1
22.04 • 22.34 uur

Rape: a crime of war
.\-let het voormalige Joego-
slavië op de achtergrond,
legt deze beklemmende do-
cumentaire de verborgen
misdaad van verkrj,chting in
oorlogstijd bloot. 'Rape: a
crime of war" volgt een aan-
tal bijzondere vrou\ ••..en in
hun gevecht om verkrach-

ting als oorlogsmis-
daad op de agenda
van het Internatio-
nale oorlogstribu-
naal te Den Haag te
zetten. De film is
gecentreerd rond de
rechtszaak van Du-
san Tadic, beschul-
digd van misdaden
in Omarska, een
concentratiekamp
waar vrouwen sys-
tematisch werden
verkracht en ge-
marteld. Nooit te-
voren is verkrach-
ting als oorlogsmis-
daad berecht. Van-

uit het perspectief van
slachtoffers, aanklagers en
daders, wordt de kijker be-
trokken bij de verschrikkin-
gen van verkrachting als
oorlogswapen.
Door middel van interviews
en archiefbeelden wordt de
kijker aangezet te analyse-
ren \vaarom verkrachting,
historisch en cultureel, eer-

22.33 - 23.28 uur

de toneelmonoloog schreef
als aanklacht tegen de ge-
makzucht waarmee in de
Verenigde Staten over de
doodstraf wordt gepraat. In
'~'loordenaarskop' venelt
:vlazon over zijn leven en
over zijn grootste harts-
tocht: paarden. Zijn herin-
neringen worden verdron-
gen door bedden en gelui-
den van wat hij de laatste
dagen heeft meegemaakt.
Dagen die hij in de gevange-
nis heeft doorgebracht. Uren
die hem scheiden van zijn
dood. De man is een ter
dood veroordeelde, die
wacht op zijn executie.

lonesco aan het werk

Woensdag 18 juni,
Nederland 1
22.04 - 22.30 uur

Moordenaarskop
Televisiedrama in zwart-wit,
gebaseerd op 'Killer's Head'
van de Amerikaanse schrij-
ver-acteur Sam Shepard, die

"Moe van het geklater der
woorden; Eugène Ionesco
begint met schilderen". De
keizer van het absurdisme,
Eugène lonesco (1912-
1994), begon ruim dertien
jaar geleden aan een tweede
artistieke carrière als schil-
der. In dit ponret draagt hij
voor uit eigen werk, becom-
mentarieert openhartig zijn
eigen teksten en schilden in
zijn Zwitserse atelier in St.
Gall. "Ik hou van schilderen
omdat het de kunst van de
stilte is. Mijn visuele ge-
woonten probeer ik te ver-
geten, bovendien vind ik dat
je meer kunt zeggen met
vormen en met kleuren dan
met woorden."
Uitgangspunt van Ionesco is
hct feit dat de wederzijdse
reacties van mensen en din-
gen niet verlopen langs de
lijnen van rationcellogische
wetten. De absurditeit van
het alledaagse leven is de in-
spiratie voor zijn komisch
(;1lent dat tot uitdrukking
komt in non-communicatie-
ve taahvoekeringen.

23.04 • 23.44 uur

Oe Radio.5 documentaire
•M igra men huIpverlen ing:
Tussen \••..cns en \verkclijk-
heid'
Door de aam\'czigheid van
verschillende etnische groe-
pen in Nederland komt ook
de geestelijke gezondheids-
zorg meer in aanraking met
patiënten met diverse cultu-
rele achtergronden. Antro-
poloog Barbara J\luldcr gaat
in deze documentaire op
zoek naar de mogelijke ver-
banden tussen cultuur en
psychische stoornissen. Ze
bezoekt enkele RIAGG's en
praat cr met hulpverleners en
patiënrt'n. De hulpverlening
aan migranten is de laatste
jaren vaak onderwerp van
discussie geweest. !l.laar er
bestaat nog steeds een groot
verschil tussen \•...ens en wer-
kelijkheid. "De migranten-
hulp is nog steeds een dikke
dame in een te strak corset'",
zoals één van de hulpverle-
ners het verwoordt.

Pins and Needies
Een kijkje in de kunst van
het bodypiercen.
In deze gestileerde korte film
maakt de kijker een reis
vanaf de wortels van body-
piercing in etnische culturen
naar de hedendaagse wester-
se toepassingen, waaronder
piercing van de genitaliën,
waarbij weinig aan de fanta-
sie wordt overgelaten. Een
documentaire over het hoe,
wat, waar en waarom van
het bodypierccn.

Maandag 9 juni, Radio 5
13.08 - 14.00 uur

• TELEVISIE

Woensdag 11 juni,
Nederland 1
22.10 - 22.20 uur

lonesco
'Stille woorden, Sprekende
kleuren'

• RADIO

RTV
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Leven in de diepte
Hella Haasse
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Wat is het levensgevoel in de Nederlandse roman? In een serie
artikelen brengt Roelie Koning de ideeënwereld van onte
schrijvers in kaart. Deze keer: verbeelding bij HeJfa Haasse.

Geldt verbeeldingskracht als onmÎsbaar in de literatuur?
Nee. Er zijn schrijvers die beweren geen verbeeldingskracht
te bezitten en lezers die bij het eerste zweempje fantasie afha-
ken. Ze zweren bij 'de werkelijkheid', De rest vinden zij be-
dacht en daarmee tijd- en energieverspilling.
Zo niet Heila Haassc. Zij heeft zeer verschillende mensen in
uiteenlopende tijden en plaatsen verbeeld: de dichter Clau-
dianus in het vijfde-eeuwse Rome, de laat-middeleeuwse
Franse hertog Charles d'Orléans, het Rome van de Borgia-
pauzen en van Michelangelo. De achttiende eeuw is in haar
oeuvre goed vertegenwoordigd met romanpersonages als
Charlatte Sophie van Aldenburg en haar versmade gemaal
Willem Bentinck, onze patriot Joan Derk van der Capellen
tor den Pol en de onscrupuleuze markiezin De J\.'1erteuil. En
nog is deze historische lijst allesbehalve compleet. Daarnaast
heeft Haasse een hele lichting eigentijdse personages gcscha-
pen, met de Indische jongen Oeroeg als oudste en het reislus-
tige Amsterdamse meisje Xenia (lks) als jongste.
Die drang tot verbeelden is
ooit door Haasse als
'leven in de diep- ~I}/'I
te' gekatakte- ~. ',i~
f1seerd.
Het
bete-
kent

'lOOf haar méér dan in de verbeelding meerdere levens Icven.
Het is tevens een speurtocht naar patronen, samenhangen en
betekenissen die in het actuele leven veelal onzichtbaar blij~
ven. We kunnen met onze verbeelding ook onze werkelijk-
heid boetseren - ter versiering en verfraaiing of uit nood-
zaak. Verbeelding kan zingeving zijn, maar ook bedrog,
waaronder zelfbedrog. Ze is ccn machtig obstakel bij het
kennen van dc menselijke \verkelijkheid.
Haasse heeft aan het vermogen tot verbeelding een aparte
roman gewijd: De wegen der verbeelding (1983). Die zit vol
raadsels, vergissingen en verschuivende perspectieven. Veel
is nict wat het lijkt, en verbeelding blijkt in soorten en maten
te bestaan. Het mccst vcrstrikt in haar spinsels zit een litera-
tuurwetenschapper, Klaas Welling, die meent de dichter van
de eeuw ontdekt te hebben. Hij wil zich opwerpen tot pleit-
bezorger en kenner van diens oeuvre om zo de onbekende
dichter voor de vergetelheid te behocden. Zijn speurzin staat
roodgloeiend. Bij gebrek aan gegevens moet hij voortdurend
interpreteren. Steeds wcer meent hij de werkelijkheid te na-
deren, maar de echte gang van zaken verschalkt al zijn ge-
dachtenspinseIs in een grote muil.
Wellings fanatieke zoektocht steekt schril af bij andere be-

wegingen van de verbcelding in deze roman. Daar zijn
de verhalen van vrachtwagenchauffeur JooP

~~". mct wie Wellings vrouwen kinderen van~
~ wege pech-onderweg meeliften naar

'b.~~. hun Zuid-Franse vakantiebestem-
~ ming. Joops verhalen over de be-

levenissen van vrachtwagen-
~ chauffeurs starten langs be-

kende wegen, maar verbeel-
den steeds een ontmoeting
met iets irreëels. Joops
aardse postuur en onge-
kunstelde taalgebruik ma.
ken die ontmoetingen met
een dreigend schimmenrijk
geloofwaardig.
Heel Haassiaans is ret mo-
tief van mensen di~ ?pan.
nende gebeurtenissen be-
denken of analyseren, ter-
wijl zij absoluut niet door.
zien dat zich onder hun
ogen een (soms soortgelij-
ke) spannende gebeurtenis
voordoet. Want wat zag de
kleine Nijn in het wrakkige
bouwsel achter in de tuin
van het chique Zuid.Fran-
se vakantieverblijf?
Was de boom der kennis
de enige bijzondere boom
in het paradijs waarvan de
mens een vrucht gegeten
heeft?

Roe/ie Koning
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ingezonden mededeling

Deeltijd Opleidingen

Psycho-Sociale Wetenschappen
& Counseling.

In september 1997 begint een nieuw studiejaar;
inmiddels het 22-ste, waarvoor men zich kan
aanmelden.

De opleiding is bedoeld voor diegenen die de
hulpverlening of begeleiding op psych<rsociaal
vlak op een professioneel niveau willen brengen
en voor diegenen die op een effectieve en
humane wijze anderen hulp willen verlenen of
willen begeleiden.

Deze particuliere opleiding, met een gerenom-
meerd docenten-corps, kenmerkt zich door een
brede aanpak en een ccmbinatie van klassieke en
holistische benaderingen van psycho--sociaaJ
werk met een sterk praktijkgericht accent.

De 3 1/2 -jarige opleiding is op HBO-niveau.
In beginsel is een vooropleiding op HAVO I MBO
of vergelijkbaar niveau en een minimum leeftijd
van 21 jr. vereist.CoIleges I workshops
worden om de 14 dagen in Utrecht op de
zaterdagen gegeven (18 x). De trainings.
weekenden (6 x) worden op diverse
plaatsen in het land gegeven.

Daarnaast start de 4-jarige opleiding
psychologie. Het le (propedeutisch)jeer is
gelijk aan het 1e jaar psycho-sociaal werk.

De opleiding is bedoeld voor mensen die zk:h
diepgaand en op integrale wijze in de kennis
van het menselijk gedrag willen scholen.

Tenslotte zijn er specifieke opleidingen
ontwikkeld voor hen die zich nader willen
verdiepen in een bepaakl aandachtsveld :
- seksespecifieke counseling (1jr)

o.l.v. Anja Meulenbelt
- organisatiegerichte counseling (1,5 jr)

o.l.v. Carl van Hellemont
- kunstzinnige counseling (1jr)

o.l.v.Robertv.d.Tagt
• transpersoonlijke counseling (2 jr)

o.l.v. KoVos

Voor meer informatie enl of voor een
brochure enl of het volgen van een
open dag , kunt U zich op werkdagen
wenden tot onderstaand adres.

Stichting Psycho-Sociale Opleidingen
Wijne.teinlaan 4. 3525 AL Utrecht. telefoon 030 - 2803 81g

Het Europees Instituut, daar word je wijzer van.

De modulaire opleiding Psychosociaal
Werk van het Europees Instituut.

De opleiding Psychosociaal
Werk bestaat uit zes kort-
durende en afzonderlijk
naast de dagtaak te volgen
gec~r~!ficeerde modult.--s:
Wij J:>i~dentrainingslocaties
in heel Nederland.

Bel voor brochure tijdens
kantooruren (020) 6 250 251
of schrijf naar;
Het Europees Instituut voor
Psychosociale Educatie
Prinsengracht 747-751
1017 JX Amsterdam

Onze opleiding leert je
mensen professioneler te
begeleiden in uiteenlopende
situaties, bijvoorbeeld als
counselor. Bovendien ont-
wikkel je je persoonlijkheid
en leer je een brug te slaan
tussen het zakelijke en het
humane in je werk. Het
Europees Instituut werkt
met befaamde docenten en
staat garant voor hoog-
waardige kwaliteit.

BEGIN BIJ JEZELF en
schrijf nu in voor de

opleiding Psychosociaal
Werk van het Europees
Instituut! De opleiding
start weer september '97.
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Medusa, met slangenhoo(d, versteent de bezoeker met haar ogen

Griekse griezels voor kinderen
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Dwaal door het labyrinth van de Minotaurus, maak muziek met de
Sirenen, trotseer de verstenende ogen van Medusa en maak onder-
tussen kennis met de Oudheid. Op de tentoonstelling Fabelachtig!
Griekse griezels en wonderdieren in het Allard Pierson .Museum in
Amsterdam kunnen aardse stervelingen oog in oog staan met Griek-
se fabeldieren, griezels en helden. De tentoonstelling richt zich nu
eens niet op volwassenen, maar op de allerkleinsten, wat in een bij-
zonder speelse en toegankelijke opzet tot uitdrukking komt.
De bezoeker ontmoet mensen met slagtanden en slangenharen,
paarden met een menselijk bovenlijf en andere vreemdsoonige
schepsels. In de Griekse mythologie komen heel wat wezens voor
die half mens - half dier zijn, of die uit verschillende dieren zijn sa-
mengesteld. Het zijn geen goden, maar schepsels die aan de rand
van de beschaafde wereld wonen, in gebieden waar onbekende ge-
varen op de loer liggen: de zee, dichte bossen, onbegaanbare bergen.
Sommige fabeldieren en monsters gaan terug op godheden en demo-
nen uit een ver verleden, andere komen voort uit de verborgen ang-
sten van de mens.
Talrijke vitrines met daarin vaak adembenemend mooie voorwer-
pen uit de Griekse Oudheid tonen aan hoe rijk de cultuur eeuwen
voor Christus geweest moet zijn. De afgebeelde figuren op drink-
schalen, sieraden, beeldjes en grafvazen spreken tot de verbeelding
dankzij de goed gedoseerde informatie. Voor de geïnteresseerde leek
vallen hier sowieso nog genoeg mythologische feiten op te steken.
Wist u het verschil tussen de Oosterse, Egyptische en Griekse sfinx?
De bezoeker krijgt inzicht in de betekenis en achtergronden van zo'n
beetje alle uit die tijd stammende 'fabeldieren', onder welke noemer
monsters als Medusa en Scylla, verleidelijke Sirenen en stoere heI-
den als bokkengod Pan worden geschaard.

Sommige van de mythen zeggen ook weer wat over de Grieken zelf,
zoals duidelijk wordt in het aan 'Mannenverslindsters' ge\'y'ijde ge-
deelte van de tentoonstelling. De zee, zo leen de bezoeker, was de
bron van zowel voorspoed als ellende. Veel zeelieden kwamen niet
van hun reizcn terug en de overlevcnden vertelden over zeegoden
met vissenstaanen en verschrikkelijke monsters. Die monsters blij-
ken bijna altijd vrouwelijk te zijn; deze verleidsters en tovenaressen
waren erop uit om mannen te vernietigen, maar werden uiteindelijk
allemaal door een mannelijke held overwonnen.
Van de aankleding is duidelijk veel werk gemaakt. De special e(fects
zijn voor ouderen misschien niet meer dan aandoenlijk amateuris-
tisch, maar zullen met name kinderen uit de laagste klassen van de
basisschool aangenaam verrassen. De gevaarlijke Medusa is in
hoogst eigen persoon aanwezig en jaagt de argeloze bezoeker de
stuipen op het lijf met haar flitsende ogen die mensen kunnen doen
verstenen. Er is zelfs een doolhof gemaakt, zodat kinderen zich kun-
nen wanen in het Labyrinth waarin de Minotaurus zit opgesloten.
Een aanrader dus, vooral voor mensen met kinderen. Want het
mooist om te zien is toch de fascinatie op die soms nog heel jonge
gezichtjes.

Saskia van Loenen

De tentoonstelling 'Fabelachtig! Griekse griezels en wonderdieren'
is nog tot en met 21 september te zien in het Allard Pierson
Museum, Oude Turfmarkt 127 in Amsterdam. Geopend: dinsdag
tlm vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag (en op
feestdagen) van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag gesloten.
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Humanistisch Vormingsonderwijs
Humanistisch Vormingso1zderwijs (HVO) wil jmzge mell~
sen begeleiden bij het ontwikkelen van een eigenwaarden .
besef en een eigen lel'cnsovertuigil1g.

Het Humanistisch Vormingsondcnvijs behoort tot de vaste
aandachtspunten in de vergaderingen van het hoofdbe-
stuur. Her afgelopen jaar hebbcn HV bestuur en de beide
HVO besturen wat inrensicycr samengewerkt .
Her HVO bevindt zich in een wat paradoxale situatie.
Enerzijds zijn er veel positieve ontwikkelingen. Sinds 1989
wordt een groei geconstateerd van het aantal deelnemers
aan de lessen in het primair onderwijs van ca. 15 % en ook
in het voortgezet onderwijs begint de belangstelling aan te
zetten. Verder is recentelijk onder redactie van Dhyan Verw
melilen, \••..aarnemend directeur van het Pedagogisch Studie-
centrum HVO. een gedegen studie met een leerplan ver-
schenen onder de titel "Hedendaags humanÎsmc voor het
vervolgonderwijs". Anderzijds zijn cr ook zorgelijkc ont-
wikkelingcn: het aantal wcrkende HVO leerkrachten neemt
gestaag af, terwijl er meer leerkrachten worden opgeleid.
Een ander punt is dat scholen wettelijk verplicht zijn ruimte
en tijd in het lesrooster ter beschikking te stellen voor het
geven van levensbeschouwelijk onderwijs of godsdienston-
derwijs, zonder dat zij daar geld voor ter heschikking hOl'-
ven te stellen. Een gemeentelijke overheid kan kiezen om
voor het geven van dit onderwijs een subsidieverordening
in hct leven te roepen. In een toenemend aantal gemeenten
wordt de suhsidie op het HVO echter weg bezuinigd, en de
rijksoverheid wil er nog steeds niet aan haar verantwoordew
lijkheid te nemen om het HVO van overheidswege te beko-
stigen als onmisbaar onderdeel van het pluriform actieve
openbaar onderwijs. Verder moet het HV het wat zuiniger
aan gaan doen, waardoor de ondersteunende organisatie,
de Stichting Beheer HVO, nu zelf aan fondsen werving moet
gaan doen - en dat valt niet mec.
Binnen de eigen organisatie van het HVO verliep de afgelo-
pen tijd helaas niet alles naar \vens. Spanningen rond de
noodzakelijke modernisering van de organisatie en de op.
leiding leidden tot vertrek van enkele bestuursleden en van
de directeur van het Pedagogisch Studiecentrum. Gelukkig
was het aantreden van nieuwe mensen tevens aanleiding
om de vernieuwing grondig aan te pakken. We kijken naar
een nieuwe structuur voor de organisatie en voor het ma-
nagement, naar eventuele nauwere samenwerking met de
Stichting Beheer HVO. die voor de ondersteuning van de
lokale werkgroepen zorgt, en naar samenwerking n1(.'thet
Project Lerarenopleiding Vervolgonderwijs. Ook zullen we
het Ministerie duidelijk maken dat er veelmeer geld moet
komen voor opleiding en organisatie, gezien de gestage toe-
name van het HVO. En natuurlijk gaan ook aan het HVO
de ontwikkelingen op het gebied van Internet niet voorbij.
Samenwerking met de Humanistische Omroep is op dit ter-
rein al in gang gezet.
\V/ewachten met spanning af of dit paarse kabinet eindelijk
wèl zal kiezen voor landelijke bekostiging van het HVO, al
was het maar gedeeltelijk. Het zou het kabinet sieren!
Liesbeth Mulder

De Vrije Gedachte
Op zondag 8 juni vindt de
laatste bijeenkomst van dit
seizoen plaats van Vrijden-
kersvereniging 'De Vrije
Gedachte' voor de regio
Alkmaar. Doel is bevordew
ring van het vrijden ken: het
in beweging hrengen van je
gedachten door te prikkelen
over een thema op eigen
kracht door te denken. Het
denken over de werkelijkw
heid kan worden gestimu-
leerd en verdiept; daarom
draait alles om de dialoog
en het ontwikkelen van ei-
gen nieuwe inzichten. Veel
aandacht wordt besteed aan
kritische denkers en
thema's. Plaats: Buurthuis
'De Watertoren', Van Tey-
lingenstraat 20, vlakbij Alk-
maar CS. Aanvang 11.00
uur. toegang gratis.

Van Praag prijs
Op zaterdag 14 juni wordt
de Or. J.P. van Praagprijs,
een tweejaarlijkse prijs van
het Humanistisch Verbond,
uitgereikt aan de Spaanse fi-
losoof Fernando Savater.
Plaats: Concertgebouw Amw
sterdam. kleine zaal, aan-
vang 14.00 uur. Toegang is
gratis; vooraf aanmelden hij
het HV is noodzakelijk
(020-5219020, Loes
Thewissen of 020-5219022,
Gerben Potman). Meer in-
formatie ciders in deze Hu-
manist.

De mens achter het
delict
Op dinsdag 9 september
zullen Toos de Schutter en
Yvonne van Engers een in-
leiding houden over hun
werk als humanistisch gees-
telijk raadsvrouw in de Pe-
nitentiaire Inrichting in Bre-
da. Plaats: Gemeenschaps-
huis 'De Koe', Ambachten-
laan 1, Breda. Aanvang:
20.00 uur. ,'!eer informatie:
teL 076-5211966 (Riek
Kortland).

Regiobijeenkomsten ALV
In september staan weer en.
keil' regionale bijeenkom-
sten gepland. Deze zijn be-
doeld ter voorbereiding van
de Algemene Ledenvergadew
ring op 8 november en bie-
den de gelegenheid aan le-
den en hoofdbestuur om
over het beleid met elkaar
in gesprek te gaan. De data
zijn: 10 september in Am-
sterdam, 11 september in
Zwolle en 16 september in
Den Bosch .•"lcldt u zich ui-
terlijk 1 september aan bij
de receptie van het Huma-
nistisch Verbond, tel. 020-
5219000. U ontvangt dan
een uitnodiging met de
agenda en het adres waar de
bijeenkomst van uw keuze
gehouden wordt.

Kaderdag ook voor
leden
Op 26 en 27 september
vindt de jaarlijkse kaderonr-
moeting plaats. De dag is
bedoeld voor zowel het acw
tieve kader als voor geïnte-
resseerde leden. Het onder-
werp is de 'themawkeuze
voor de plaatselijke (pu-
blieks)activiteiten'. Uit-
gangspunten zijn encrzijds
de succesvolle plaatselijke
activiteiten, anderzijds de
landelijke thema's die gaan
komen of die nog bruikbaar
zijn. Het programma richt
zich op inhoudelijke ver-
kenning en verdieping en is
daarom ook voor niet-
kaderleden interessant. U
kunt zich aanmelden hij Di-
ni Boer, teL 020-5219040.

Sprekers gevraagd in
Limburg
In Limburg is dringend
vraag naar vrijwilligers die
een toespraak vanuit huma-
nistisch perspectief willen
houdcn bij niet-kerkelijke
uitvaarten. Het werk vraagt
inzet en geeft voldoening.
Belangstellenden krijgen een
korte opleiding van twee
weekenden en lopen enige
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Oproep kandidaten penningmeester
HV-hoofdbestuur

tijd stage. De opleiding richt
zich speciaal op de Lim-
burgse situatie. Bel voor
meer informatie: An Philip-
sen in Helden, 077-
3073837 of Pieter de Vtijer
op het landelijk bureau,
020-5219043.

Nieuw telefoonnum-
mer Humanitas
Het landelijk bureau van de
vereniging Humanitas heeft
een nieuwe telefoonnum-
mer: 020-5231100.
Het faxnummer blijft 020-
6227367.

Deze zomer start het HV
met de 'Zomerschool'.
Een aanbod \'oor leden
van het HV die in Aar-
denburg, ZCeuws- Vlaan-
deren vakantie kunnen
vieren in een aantrekkelij-
ke ambiance met een mix
van boeiende onderwer-
pen en recreatieve activi-
teiten. WIe zijn erin ge-
slaagd een uitstekend ho-
tel te vinden en deskundi-
ge begeleiding. Het ves-
tingstadje Aardenburg
ligt in de buurt van strand
en Vlaamse steden als
Brugge en Gent.
17 rJm 21 juli: 'Filosofie,
hier en nu', 28 juli rJrn I
augustus: 'Een andere

Nieuwe nummers HOS
De HOS heet voortaan Hu-
manistische Omroep. Het
nieuwe telefoonnummer is
035-6722020, het nieuwe
faxnummer 035-6722025.

werkelijkheid met creati-
viteit',4 tlm 8 augustus:
'Humanistische opvoe-
ding: Bloeien of snoeien?'
De prijzen van deze ge-
heel verzorgde HV-zo-
merschoolliggen russen
de /275,- en /500,- (af-
hankelijk van inkomen).
Voor kinderen geldt een
korting. Er zijn nog plaat-
sen maar wacht niet te
lang. De folder kunt u
aanvragen bij HV-vereni-
gingszaken, tel. 020-
5219040 (Dini Roer).
Her rapport van de werk-
groep, 'Je tijd of je leven',
is op te vragen bij Gert van
Dijk, tel. 020 - 5219000.

De huidige penningmeester
van het hoofdbestuur, Jan
Stringer, heeft besloten
zich in de komcnde ALV
van 8 november 1997 niet
herkiesbaar te stellen voor
een nieuwe bestuurster-
mijn. Het hoofdbestuur be.
treurt maar respecteert
dezc opstelling en zoekt
derhalve met ingang van
die datum kandidaten voor
het penningmeesterschap
binnen het hoofdbestuur.
Na selectie uit deze kandi-
daten hoopt het hoofdbe-
stuur op de ALV een voor-
dracht te kunnen doen.
Derhalve vraagt het hoofd-
bestuur opgave of aanmel-
ding van personen die ge-
schikt worden gcacht, of
die zichzelf geschikt achten
voor deze functie.
Brieven met opgave van
naam en beknopt c.v. kun-
nen worden gezonden aan
de Voorzitter van het Hu-
manistisch Verbond, Post-
bus 75490,1070 AL Am-
sterdam, graag met op de
enveloppe de aanduiding
'persoonli jk/vertrou\veli jk'.
Ten overvloede zij daarom
vermeld dat de opgaven
met uiterste discretie zullen
worden behandeld. l"lier.
onder een profielschets
voor de penningmeester.

Profielschets pen-
ningmeester

Functie-eisen voor het deel
uitmaken van het hoofdbe-
stuur
Nau\ve verbondenheid
voelcn met de doelstellin-
gen en het maatschappelijk
optreden van het Humanis-
tisch Verbond.
Inzicht hebben in maat-
schappelijke ontwikkelin-
gen die van belang zijn
voor (de toekomst van)

het HV.
Beschikken over bestuurlij-
ke ervaring in een com-
plexe organisatie en het
kunnen overzien daarvan.
Bij voorkeur ervaring heb-
ben met organisatorische
ve ra nde ri ngs processen,
doch tenminste zelf open
staan voor de invloed van
krachten die tot bijsturing
aanleiding geven.
Bereid en in staat om in
teamverband te functionc-
rcn (zowel binnen het be-
stuur als in samenwerking
met de directeur van het
landelijk bureau).
Voldoende tijd beschikbaar
hebben om gemiddeld twee
dagdelen per maand aan de
taak ten behoeve van het
HV te besteden.

Specifieke aspecten voor de
functie van penningmeester
Kennis van en ruime erva-
ring met alle facetten van
financieel beleid, zoals
budgettering, verslagleg.
ging en periodieke infor-
matieverschaffing. (N.B.
Het landelijk bureau be-
schikt over een professio-
nele administratieve staf
met ruime kennis van
geautomatiseerde adminis-
tratieve processen).
Ervaring met de bespreking
en toelichting van financië-
le (beleids)gegevens, ook
aan anderen dan vakdes.
kundigen.
Goede contactuele eigen-
schappcn met het oog op
principieel overleg met de
besturen van verwante
stichtingen, maar ook met
externe instanties, zoals
(potentiële) subsidiegevers.
Soepelheid in overlegsitu-
aties, waarbij resultaat
eerst op langere termijn
kan worden bereikt.
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Teletekst:
De Humanist staat regelmatig
aangekondigd op teletekst 325

Internet:
De Humanist wordt op Internet
aangekondigd op de HV-Homepage:
http://ww\v.omroep.nUhuman/
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Advertenti e-e)( ploitati e:
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Gespl'"oken Humanist
De Humanist wordt ook ingesproken
op cassette. Een jaarabonnement kost
f 30,~. Aan te vragen bij:
Centrum voor gesproken lectuur,
Tel. 0486-486486

Illustratie omslag:
Len .\1unnik

Vcnica;ll
I patent, 2 wapenrok, 3 lappenmand, 4 opha.
len, 5 geslacht, 7 verlaten, 11 kapsalon, 12
esp, 16 elan, 17 veldsla, 18 JoOSt, 20 verba-
zen, 23 azen, 24 \••..als, 25 botje.

Vertoning die men in de gedachte voor
zich ziet. (12)

2 De verliefde ziet het leven in die kleur. (4)
5 SIccIns in de droom openbaart zich het

zieleleven van de mens. (14)
7 \X'eer waarbij je iets ontbeert. (4)
8 Fantasia. (9)
9 Tegenstrijdig volk in hel hoge t"oorden.

(5)
10 Fanrasie-tuinmanncrje. (8)
12 Ongevaarlijk repriel. (9)
14 Kortweg neergeslagen jongen. (2)
15 Va. (2)
17 De zon. (9)
20 Gewoon gevangcniseren. (7)
22 Hierna komt het zoct, hoewel het er ook

wel voor kom£. (4)
24 \,(!ic dit het laatst doet, doet het 'f best. (6)
26 Ligt onder de doem der verandering. (4)
27 Die Europeaan bar een knal horen. (5)

3 Bij dir muziekstuk denken sommige
mensen aan een koek. (5)

4 De optimist ziet de zijde daarvan. (3)
6 Bedrog. (6)
8 Onrust op zee. (7)
11 De nieU\ve kleren van de keizer. (15)
t3 Eerst een boel rijst eten en daarna kun je

daar eten en drinken zoveel als je wilt.
( 13)

16 Beroep met een geheim. (4)
18 Aan het eind hiervan is licht. (6)
19 Oorlog voeren om te ontvangen. (6)
21 Daar danst men op een ontoereikende

brug. (7)
22 ... en niet anders. (2)
23 Behoeftig, maar uiteindelijk gelukkig. (8)
25 Steekt men in de grond en het \••..elt er ook

uir op. (3)
28 Fantasierijk. (6)
29 Dans die zo te horen tweemaal mogelijk

is. (6)
30 Verdampen op \veg naar Japan. (10)
31 Handvat aan het hoofd. (3)

Oplossing cryptogram meinummer

Hori/.ol1taal
6 granaatappel, 8 wespentaille, 9 eicel, 10 op~
maken, 13 as, 14 toto, 15 knoppen, 19 kada.
ver, 21 cowboy, 22 adder, 26 ezel, 27 amazo-
ne, 28 lichtpunt.
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Verras
iemand met
een cadeau-
abonnement
op de
Humanist!

Kent u iemand
die de Humanist
graag zou willen
lezen? En wilt u
hem of haar een
jaarabonnement van f 47,50
schenken? Vraag dan snel de
kaart aan waarmee u familie,
vriend(in), kennis of buur kunt
opgeven. Op de kaart is ook
ruimte voor een persoonlijke
wens of boodschap aan de
ontvanger van het cadeau. Eén
telefoontje naar het Humanistisch Verbond IS

genoeg: 020-5219030.

Abonnee op de Humanist
Een jaarabonnement kost u slechts f 47,50. Hiervoor
onrvangt u negen nummers per jaar, waarondcr een
dubbeldik thcmanummer (december/januari). \X'ilr u
eerSt kennismaken met de Humanist, dan is een proef-
abonnemenr ook mogelijk (3 nummers voor f 10,-).
Voor een abonnement in het buitenland betaalt u f 75,-
per jaar.

Lid van het
Humanistisch Verbond

U bent al donateur van het Humanistisch Verbond voor
f 35,- per ja~lf. Uw financiële bijdrage is van groor be-
lang nu de overheid elk jaar minder subsidie verstrekt en
andere inkomsten nict meer groeien. Als donateur ont-
vangt u tenminste twee keer per jaar informatie, waarbij
één keer een nummer van de Humanist.

Vrijheid, rechtvaardigheid en respect voor menselijke
waardigheid. Het Humanistisch Verbond draagt deze
waarden uit door zich sterk te maken voor het recht op
zelfbeschikking, voor gelijke behandeling, voor mensen-
rechten. Door het bevorderen van maatschappelijke dis-
cussies over medische ethiek, de vluchtelingenproblcma-
tiek en het consumptievraagstuk. Maar ook door bij-
voorbeeld in ziekenhuizen en gevangenissen geestelijke
verzorging te bieden.
Pasklare antwoorden heeft het Humanistisch Verbond
niet, wel een inspirerende visie en kritische vragen.
Hieronder drie mogelijkheden om kennis te maken met
het Humanistisch Verbond.

Donateur van het
Humanistisch Verbond

Met ingang van I januari 1996 bedraagt de minimum-
contributie f 95,-; een hogere bijdrage is natuurlijk wel-
kom! Leden met een minimum-inkomen betalen f 55,-.
Jongeren tot 27 jaar betalen slechts f 40,- per jaar. Bij
het lidmaatschap van het Humanistisch Verbond is de
Humanist inbegrepen. Per lid kan één persoon op het-
zelfde adres kiezen voor een gratis medelidmaatschap
(zonder Humanist). Als u eerst meer informatie wilt,
kan dat natuurlijk ook.

Wij hopen u als abonnee, donateur of lid te mogen be-
groeten!

De Humanist: een blad dat prikkelt
tot nadenken en inspireert tot keuzes

Het volgende nummer verschijnt begin
september. Kopij hiervoor moet voor 1 augustus

binnen zijn bij de redactie.
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• ElectrnS(.'OI)tcrs-------

• Veiligheid en topkwaliteit
van Practicomfort
• Gegarandeerd de laagste prijs
door rechtstreekse levering
• 3- en 4 wiel scooters
• Snelpeid 5-18 km/u.

Blij dat ik weer rij!

Fauteuils op ~aat!
• Sublieme rugondersteuning
.600 mogelijk-
heden en
kleuren
.30 dagen
retour-
garantie
• Levertijd
2-5 weken
• Op verzoek gratis
th u isdemonstrat ie
• Bel gratis
0800-0221818 • Ontspanfauteuil

• Sta-op fauteuil

• Badlift
.~

t\1ociteloos de trap op
• Do" ,rnalk trappen l(,O 1:111
hreedl
• V•.•rhuizcn o\crJ1.odig

Makkelijk opstaan
• T<,wlls oJ1lspallf;JUI<,uil

Gemak dient de mëös
met Practicomfort .

Veilig in en uit bad
• Wakl op wal<'TtlruJ...
gl'cn ~lro()m nodig

• l'as1 oJl cU••.•kraan

. G"" ,,,,,,,,wi,,•••,~i, Maakt het u gemakkelijk
Hel gratis 0800-0221818 VOOrcOlllpie<1illfonnali<pakk«.
Of vul de bon iJl. Of oclOck onze loorlIaallangs de A-W(AmsterJam- Wassenaar),
afsl:lg nr. 4. industriclcrn:in .Jagtlust' ..W:lsbcekerlaan 2-1;1.2171 AE Sasscnh •...illl.

~ F;x: 0252-221565. O)x'ningstijdcn: ma t/m vr9.00-17.(X) U.la JO.OO-l-l.OO u.~----------------DJ a, ik ontvang graag gratis en vrijblij- Gratis Infonnatiebon HU 067

vend uw kleuren brochure over het
volgende product: Naam MN

Adres .
~ .

Postcode . . P.laats .

Stuur deze bon op OF bel GRATIS:
0800-0221818


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072

