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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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Het artikel van Gert V~1I1

Dijk uit de Humanist van
septemher is mij uit het hart
gegrepen. Het HV verzuimt
inderdaad een spiriruele
markt aan te horen en een
aanrrekkelijk dienstenpak-
ket re ontwikkelen, \vaar-
voor mensen lid willen \vor-
den van het HV (zie pag.
21 j. Er is namelijk een
enorm gat in die markt.
\Vant V(.'el kerkverlaters be-
seffen Jat niet GoJ het
hoogste wezen is dar ~'ij
kennen, maar de ,\lcde-
mens. Door ons godsdien-
stige verleden hebben wij
echter niet geleerd hOl' we
op een respectvolle wijze
met die medemens moeten
en kunnen omgaan, waar-
door kleine meningsvcr.
schillcn ongewild en onno-
dig uitgroeien tot verdrieti-
ge, ziekmakende ell rrlatic-
verstorende conflicten.
Denk bijvoorbeeld aan de
relatie tussen (groot)ouders
en kinderen, echtparen, ba.
zen en ondergeschikten, be-
stuurders van stichtingen en
verenigingen, artsen en pa-
tiënten, buurtbewoners ete.
Als u het humaniseren van
onze maatschappij, door
mensen te leren hoe ze op
t'en prenige manier kunnen
samenwerken, saml'nwoncn
en samen k'ven, een taak
vindt voor het HV, doe mij
dan een genoegen en schrijf
even een briefje naar onze
voorziner .\1arian Verkerk.
Bij voorbaat dank!
Jan Buys

Ge/el'11

In het kaderbbd Humus
van augustus lees ik dat on-
ze directeur, ~1arcel van
den Broecke, ons al heeft
verlaten. Enige tijd geleden
schreef ik een brief die werd
gepubliceerd in de Huma-
nist. Het ging over de duo-
nische nalatigheid van het
Bestuur om niet (of nooit
meer?) tl' reageren op situ-
.nies \vaar mensen zoals wij
in kunnen komcn te verke-
ren. Bijvoorbeeld het uitzet-
ten van asidzoekers op een
manier die menselijk (dat is
humanistisch) niet door de
beugel kan. Direkteur Van
den Broecke schrcef in die-
zelfde Humanist een sus-
semi briefje en beloofde dat
hct Bestuur voort.1an aktie-
ver zou zijn op dir gebied.
Hebr u iets gcmerkt? Ik
niet.
Er zijn kerken die Iraanse
uirgeprocedeerde asielzoe-
kers om de beun onderdak
en verzorging aanbieden.
En er zijn asielzoekers uit
hcrzelfde land die in hon-
gerstaking waren en Illis~
schien nu nog zijn. Omdat
zij vindell - en daar is Am~
nest}' International ht"t mee
cens - dat hun leven el1 dat
van hun gt"zin ni<.,tveilig is
wanneer zij als uitgeproce-
deerdc asielzoekers worden
teruggestuurd naar Iran.
Dus opnieuw stilte uit de
kamers van ons Hoofdbe-
stuur, nu in Amsterdam.
Terwijl vroegere besruren,
enkele jaren geleden, \vcl
degelijk persberichten uit
lieten gaan waarin ook het
HV voor zijn mening uit-
kwam. En die haalden vaak
de nationale pers.
Gordon Schaake
Vree/anti

De reddctie ontlJing ()nder~
staal1d gedicht l'(.111Robert
i'aH 5011. Hij schrijft: ..Hier-
bij zend ik ti eel1 gedicht
wat ik uit m'n hart geschre-
l'eu heb en wil opdrage1l
aan al/e Inl11t<1ltistendie
werkZdam zijn in gevange-
UiSSl'Uen inrichtingen. Ik
wil hen op deze 11td1lierbe-
dallke1l1'OOr lu,t vele goede
werk en de rust die deze
mensen hij je brengen (... )
Nu, na 20 maanden deten-
tie en met nog 28 mtlanden
te gaan zijl/ het de Immanis-
ten die mij bijstaan ...

Sommigen zeggen: al het
goede komt van boven

Dit geldt alleen voor die
mensen die geloven

J\laar zoveel nier.gclovigell
hebben pijn en verdrier

Waarvan wij willen dar een
ander dar niet ziet

Terwijl wij het wch zo
graag willen uiten

'Zij' zeggen dan: kom, gooi
het naar buiren!

('n laat je emoties maar
gaan

Zij zullen je bijsraan en zor-
gen dat dat momelU

weer voorbiÎ zal gaan

Zij zoeken een gaatje in hun
drukke hestaan

zodar zij wch even bij jou
langs kunnen gaan

Om zo toch even bij jOll\v
pijn en verdrier sril re staan

En dar noem ik nou

h lillla (a )n( istisch)

Robert van Son
P.l. 'De IJsse/"
Krimpen olld Ijsse/

Na de aalldacht op radio en
t.v. aan medicus I-Ioutsmul-
Ier (en popiejopie Braak-
hekke) nog meer van her-
zelfde in dl' Ilumanist \'an
september. En nu kritisch.
mer hartstochr voor de
kwaliteit van het Icven van-
uit de optiek van de termi-
nale mens? \Vare dit maar
zo! Soms herstelt men van
kanker spontaan, soms van
chemorherapie. En Hout~
sllluller? Hij is zèlf hersteld,
zeker. J\.laar is dit alles vol-
gens sysreem (er kunnen
meerdere wegen Ilaaf Rome
leiden, meer systemen tot
dezelfde uitkomst leiden
misschien) of... puur roeval?
\Vic behaalt beduidcnd ho-
gere herstelscorcs na ver-
loop van vijf levensjaren,
her zogenaamde kankerin-
stituut K.\X'.F. of ~l()er~
manachtigen als HotUsmul-
Ier? Als mens met kanker
telt de uirkomst, en hier
dient dl' epidemiologische
tocrs re \vorden heroerd. Dit
is de kern van de zaak. Nu
oogt alles als gehakken
lucht, casuïstiek, zoals wij
al kennen uit de dure pro-
paganda van de in het Wil~
hdminafonds samenspan-
nende dogmarici: de regulîe~
re kanker- 'specialisten'. Ge-
bakken lucht, een gemistl'
kans voor humanisten die
hun tijd verstaan, jammer.
jammer!
F. Meuter
Gnmi1tgen
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Marial/ Verkerk
Diana

Nerveuze samenleving
Anil Ramdas, de bekende publicist en
radio. en televisiemaker, gccfr dir jaar
de Socrates-Iezing van het Humanis-
tisch Verbond. Voorlopige ritel: 'De
nerveuze samenleving: een beschou-
wing over multiculturalisme'. De le-
zing vindt plaats op donderdag 27 no-
vember om 20.00 uur in de Kleine Zaal
van het Amsterdamse Concertgebouw.
Kaarten kosten 122,50; leden vall het
HV betalen [17,SO. U kunt reserveren
door her verschuldigde bedrag over te
maken op giro 197930 van het Huma-
nistisch Verhond te Amsterdam onder
vermelding van 'Socrarcsk'zing 1997'
en het gewenste aantal kaartcilo Tijdig
reserveren is gewenst! I\1eer informa-
tie, 020-5219000 (Alldré Hie1kel11a).

Internationaal congres
HVO in Utrecht
Als docent krijg je vaak te maken met
levensvragen: vr<lgen over de zin van
het leven en de waarden in het mense-
lijk bestaan. Onder die vr<lgen schuilen
meestal problemen rond eenzaamheid,
\\'erkloosheid, gebrek aan waardering,
uitsluiting, et cetera. In Nederland
kunnen kinderen deze vragen aan de
orde stellen in het schoolvak Humanis-
tisch Vormingsonderwijs (HVO), dat
op verzoek van de ouders op openbare
basisscholen wordt gegeven. HVO be-
staat al twintig jaar in Nederland. In
veel andere Europese landen komt
niet-religieus levensbeschouwelijk on-
derwijs nu pas van de grond. Europese
leraren gaan dan ook vaak te rade bij
hun Nederlandse collega's.
Vanuit deze wetenschap heeft het Pe-
dagogisch Studiecentrum HVO een
congres georganiseerd met als titel 'A
dialogue on humanist ethical educa-
tion in Europe', dat van 8 tot 11 de-
cember plaatsheeft in Utrecht. Docen-
ten uit heel Europa kunnen hier erva-
ringen uitwisselen en tips opdoen. Het
seminar is in de eerste plaats bedoeld
voor HEE (HVO) leerkrachten, maar
staat open voor belangstellenden.
Meer informatie: 030-2341700.

Zijn er nog goden in ons midden? Een
n:chtgeaarde en goed in de leer getrok-
ken humanist zou zich schouderopha-
lend afvragen \vat dit nu weer voor ccn
onzinnige vraag is en tenslotte ant-
woordcn met een volmondig: "Nee,
gelukkig niet. Goden zijn van vroegere
tijden, daar hebben wij ons van be- ...
vrijd. ,. En toch, de reactie op de dood
cn ook op het leven (?) van de 'Quccn
of Hcarts' doet een ander antwoord
vermoeden: Ja, er zijn nog steeds go~ :
den, misschien van meer postmoderne •..
snit, vliegend van liefdadigheid naar ".,
jet set en weer terug, maar ze roepen 0

eenzelfde fascinatie op als de goden 0

van weleer. l\.lensen lijken verhalen
nodig te hebben om te kunnen leven,
om zin te ervaren in dat leven. Daar lij-
ken ook verhalen over goden roe te be-
horell.
De filosofe i\lartha Nussbaum bena-
drukt in haar werk het belang van het
verhaal voor de menselijke zelfont-
plooiing. Het lezen van een roman
voedt onze morele sensibiliteit, ont-
wikkelt onze morele voelsprieten op-
dat ons duidelijk wordt waar het in het
leven werkelijk om gaat. In een roman
leer ik de ander kennen als een mense-
lijk wezen net als ik, met dezelfde ge-
voelens en gedachten, maar toch weer
anders. Het laat mij zien dat wij niet
alleen maar leven uÎt eigenbelang.
maar ook omwille van schoonheid.
Het teert ons het leven in al haar facet-
ten te beschouwen en niet alleen maar
vanuit één enkele richting. Verhalen
die hun waarde hebben bewezen, heb-
ben de verbeelding en de harten van
mensen kunnen beroeren in verschil-
lende tijden en plaatsen.
,\Iisschien kenmerkt onze tijd zich
door een tekort aan dat soort van ver-
halen. Het verh<1al rond de 'Queen of
Hearts' is niet zo diepzinnig. n)<lar het
toont wel aan dat wij niet zonder ver-
halen kunnen. Zelfs niet zonder verha-

len rond de goden. \Vam om ivfartha
Nussbaum te citeren: "De talrijke ver-
halen over de Homerische goden zijn
van betekenis: antropomorfe wezens
met menselijke verlangens en voor de
mens kenmerkende bezigheden, maar
van de mens verschillend in hun macht
en bovenal door hun onsterfelijkheid.
Die verhalen eisen van ons dat we ons
voorstellen hoeveel van datgene \vat
we belangrijk vinden onscheidbaar is
van onze eindigheid en sterfelijkheid.
Ze stellen ter discussie in welke mate
liefde, vriendschap en de deugden een
pla<1ts zouden kunnen hebben in een
niet-eindig leven, een leven dat daar-
door bepaalde mogelijkheden voor ri.
sico, inspanningen en opofferingen
zou ontberen. Deze verhalen maken
ons duidelijk in welke mate onze be~
perkingen ons maken tot wie we zijn.
Ze laten ons het belang zien van de
praktijk en de waarden die uit deze be-
perkingen voortvloeien en die de voor-
waarden vormen voor een leven dat
wij ons leven kunnen noemen".

Columniste Maria1l Verkerk is
voorzitter van het Humanistisch
Verbond

Soirée van het Geluk
Op dinsdag 14 oktober houdt het Haagse HUJ11<1nistische
Platform een avond die geheel gcwijd is aan het geluk. In
theater Korzo vertellen Hagenaren over hun gelukservarin-
gen, RllUd Veenhoven (hoogleraar Humanisme) meet het
geluksgehaltc van het publiek en zal dit theoretisch onder-
bouwen en Jan Hofdijk. advocaat van asic!zoekerszaken,

speelt deze keer de advocaat van de duivel. Het program-
ma wordt muzikaal omlijst en voor een hapje en drankje
wordt gezorgd. Met de wijze woorden van François de
Chateaubriand in gedachten: 'Het ware geluk kost weinig;
als het duur is, is het niet van een goed soort', is de toegang
voor deze avond op 110,- gesteld. Soiréc van het Geluk,
van 19.30 tot 22.00 uur in het Korzotheater, Prinsestraat
42, Dcn Haag. Informatie: i-livos. telefoon 070-3636907
(Saskia ter Kuile).
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DUyl1dam: 'jammer dat compassie il1de softe hoek verzeild is geraakt'
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Filosoof Duyndam compassie heft eenzaamheid op

mogelijk verdriet

Een wetenschapper die over emoties schrijft. Een leraar van
geestelijk hulpverleners die waarschuwt voor al te veel inle-
vmgsvermogen. Een aanstaande doctor die een proefschrift afle-
vert zonder één enkele voetnoot. Joachim Duyndam, filosoof
aan de Universiteit voor Humanistiek, houdt duidelijk wel van
controverses. Een gesprek over prinses Diana, de waarde van
compassie cn het gevaar van de 'plamocn'.

DOOR MARJAH SLOB

..•.\Ve doen het dagelijks. We weten uit
ervaring dat her kan. Het blijkt uit een
knipoog of een grap, uit de woorden
die \ve spreken, soms uit ons zwijgen:
we leven met elkaar mee. Toch Îs het
moeilijk te begrijpen hoe wc ons inle-
ven in een ander. Als we allemaal apar-
te individuen zijn, hoe kunnen we ons
dan de ervaringen van een ander eigen
maken?"
Joachim Duyndam (1954) schreef een
boek over ons vermogen tot inleven,
over compassie. Zijn conclusie: COI11-

passie maakt ons minder eenzaam.
Doordat we met elkaar kunnen meele-
ven, worden wij mensen een gemeen.
schap in plaats van een losse verzame.
ling individuen.
Het is volgens Duyndam wonderlijk
gesteld met compassie. Om je goed in
iemand te kunnen inleven, hoef je bij-
voorbeeld niet eens te hebben meege-
maakt wat de ander is overkomen. "Ik
heb zelf geen kinderen, maar ik kan me
bij benadering het verdriet indenken
van een vriend die zijn kind heeft verlo-
ren. Op zo'n moment voel ik als móge.
lijkheid wat mijn vriend op dat mo-
ment daadwerkelijk voeh. Zelfs al
krijg je je hele leven nooit kinderen, je

weet wch dat jou ook zoiets had kun.
nen overkomen. Omdat je een mens
benr. Omdat je op dezelfde manier
kwetsbaar bem. Je voeh met je vriend
mee hoe broos het leven eigenlijk is.
Door die kwetsbaarheid te voelen,
maak je eigenlijk een soort tijdreis naar
mogelijk verdriet in het verleden of de
wekoll1st. "
Duyndam is een grote man, die impo.
sant in zijn stoel zit. Hij lijkt roerloos,
maar als hij spreekt is het snel en gretig
en beginnen zijn wangen te blozen.
"Compassie is een belangrijk menselijk
vermogen. Ik vind het daarom jammer
dat het begrip in de softe hoek verzeild
is geraakr. Compassie wordt een beetje
op één hoop gegooid met medelijden
en dus neerbuigend gevonden. Begrij.
pelijk: als je medelijden hebt, kun je je
lekker beter voelen dan een ander.
Maar compassie is hreder, het gaat ook
over vreugde en plezier. Compassie is
wezenlijk verbonden met het hele arse-
naal aan menselijke emoties."

Opstuiven
Emoties: eeuwenlang beschouwde het
\vesterse denken ze als iets minder-
waardigs of zelfs als iets slechts. Erno-

ties benevelen het verstand. Ze maken
dat je je waardigheid verliest, dat je de
dingen niet meer helder ziet. Nu weten
we inderdaad uit eigen ervaring dat we
ons gruwelijk kunnen vergissen in onze
emoties - wc stuiven op in woede, ter-
wijl later blijkt dat we daar geen goede
reden voor hadden, bijvoorbeeld.
Emoties kunnen dus maar beter niet
het laatste woord hebben.
Toch hebben filosofen de emoties deze
eeuw in ere hersteld. Emoties oordelen
misschien een beetje snel, maar ze zijn
niet de vijand van het verstand. Emo-
ties zijn niet dom. Ze zijn zelfs heel
nuerig. Immers: woede duidt erop dat
iets je dwarszir. Als je bang bent, wil
dat zeggen dat cr waarschijnlijk ergens
gevaar dreigt. Zo bezien zijn emoties
heel functioneel; ze geven ons korte
termijn informatie waar we snel naar
kunnen handelen. En snel handelen is
handig als er daadv,rerkelijk gevaar
dreigt.

Spin

Het huidige denken over emoties
vraagt vooral aandacht voor de functie
van onze gevoelens, voor de manier
waarop emoties zorgen dat we goed,
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Ik dacht meteen: 'dat is een doorgeschotell
aeeste!i,'k werker'.,

passend handelen. Duyndam vindt Je-
ze aandacht terecht, maar eenzijdig.
Voor hem hebben emoties naast die
'uiterlijke', functionele kant ook een
'innerlijke' kant. "Over de uiterlijke
kant van emoties kunnen \ve goed pra-
ten. Anderen kunnen die kant van
emoties zelfs corrigeren. Ze kunnen
zeggen dat mijn angst voor een spinne-
tje onredelijk is. Of ze kunnen vinden
dat ik overdreven reageer op wat toch
eigenlijk maar een piepkleine beledi-
ging \\'as. Kortom: over die uiterlijke
kant van emoties kun je zinnige ge-
sprekken voeren.
.\laM er is een andere kant aan emo-
ties, een innerlijke kant, waarin emo-
ties absoluut zijn. Als je een emotie
hebt, ga je helemaal op in je gevoel. Re-
lativerende opmerkingen komen niet
aan. Op het moment dar je bang beO[
voor een spin, doet het cr eVt'n niet toe
of die angst rcdelijk is. Als je jaloers
bem, is hct onmogelijk om daar vanaf
te zien. Jc bent verliefd en die ander
neemt je helemaal in beslag - wat allde-

ren ook zeggen. De innerlijke emotie
wect het altijd zeker. In die innerlijke
emotie ben je dan (lok per se eenzaam,
daar sta je helemaal alleen in . .luist om-
dat je er helemaal in opgaat. Er is geen
afstand meer.
Een emotie is zoals wind cn \vater. Je
bènt crin. Als een storm die om je
hoofd blaast. Je kunt er niet omheen
lopen. Een storm gaat altijd een keer
over, maar als je middenin de storm
zit, heb je geen idee wanneer. Want een
storm kun je niet overzien. Zo is het
ook met ecn emotie. Dus ja, je kunt ze-
ker praten over emoties, maar allecn
over de 'uiterlijke' kant ervan, over de
gepastheid van die emotie op dat mo-
ment. En die innerlijke kant van emo-
ties is ook belangrijk. Die moet ook cr-
kend worden."

Tefalpannetje
Dat gebeurt volgens Duyndam wel
eens te weinig, zeker als het niet zulke
fraaie emoties betreft. "Veel ouders
proberen redelijke discussies te voeren
met een jaloers kind. Daar is niets op
regen, dat moer je als ouders misschien
ook docn. Als je die jaloezie zèlf maar
niet probeert weg te moffelen. Die
moet je ook serieus nemen. Je zou kun-
nen zeggen: 'Ik zie dat je jaluers bent,
dat is niet prettig he'. Zodat het kind
weet en voelt dat het jaloers is. Zo leert
het zijn emoties te benocmcn - óók de

onprettige emoties.
Als een kind dat niet leert, gaat het
twijfelen aan wat hct voelt. Het kapselt
zijn gevodens :l.f, vindt ze verwarrend,
kan cr geen kant mee uit. Zo'n kind
voelt op een gegeven moment maar
heel weinig meer. liet wordt een soort
tefalpanlH..'tje \vaarlangs alles afglijdt.
.Ic ziet Ll3t bij sommige mensen: die zijn
niet boos of jaloers te krijgen, lll:l.ar ze
zijn ook nooit echt blij .. \lisschien gaan
ze \Tij makkelijk door het leven, maar
hun leven is vlak. En dat kan niet ons
ideaal zijn."

Ben ik nou gek?!
Volgens Duyndam hebben volwasse-
nen, net als kinderen, ànderen nodig
om hun gevoelens realiteit te geven.
Niet steeds natuurlijk, ell niet voor alle
huis-, tuin- en kellkengevoclens. Toch
is het uiteindelijk dankzij anderen dat
we leren wat onze emoties zijn en hoe
wc ze een plek kunnen geven. Hij heeft
een vergelijking: "Als jij dl' enige beO[
die gevaar voelt ell alle mensen om je

heen snappen niet waar je het over
hebt, dan begin je al snel te denken:
'ben ik nou gek?!' Je gaat aan jezelf
twijfelen, je gevoel van gevaar krijgt
minder realiteitswaarde.
Als je geliefde dood is, dan rouw je.
J\laar als die emotie onbestemd blijft
doordat anderen je rouw stelselmatig
niet t'rkcnnen, dan weet ik zeker dat je
gek kunt worden. Door daarentegen
mee te voelen mct een rouwende
vriend, geef je hcm een houvast in zijn
verdriet. Daardoor hoeft zijn emotie
niet langer alleen maar innerlijk te zijn.
Jouw cum passie heft zijn eenzaamheid
op. Door jouw t'ompassie zit hij niet
langer uitsluitend middenin die
storm.

Emotieroof
Duyndam is overtuigd van het belang
van t'ompassie. Maar compassie kan
ook ontaarden. Bijvoorbeeld in pro;cc-
tie, waarbij je aan anderen emoties en
behoeftes toeschrijft die eigenlijk van
jezelf zijn. DUYlldam: "Je projecteert
als je tegen iemand zegt: 'Je bent een
Ix'etje boos hè', terwijl je zèlf kwaad
bent. Dat zijn hele irritante opmerkin-
gen, ja. Projectie is kwalijk, en elke op-
leiding voor hulpverleners besteedt te-
rt.'cht aandacht aan dit verschijnsel."
Compassie kan volgens Du)'ndam ook
ontaarden in het tegcnovergestelde van
projectie. Dan word je wat hij bij ge-

brek aan een bestaand woord een 'pla-
moen' heeft genocmd. De plal1lOen
komt voor in een verhaal van .\Iarten
Toonder, de schepper van Ollie R.
Hommel. Dllyndam: "Ik ben een lief-
hebber van de Hommel.verhalen, en
toen ik over dl' planlOen las, dacht ik
meteen: 'dat is een doorgeschoten gt'es-
tdijk \verker' .•.
Een plamoen zuigt de emoties en ge-
voelens van een ander op en neemt ze
helemaal over. Dat zie je volgens
Duyndam soms ook bij hulpvcrleners,
'of het nu therapeuten, dominces of
humanistische raadslieden zijn'. Ze
hebben de emoties van anderen nodig
om zclf emoties te kunnen ervaren.
Duyndam: "Het is een volkomen be-
kend verschijnsel, iedereen waarmee ik
erover spreek herkent het, maar in op-
leidingen is cr gek genoeg geen aan-
dacht voor."
Een plamoen als hulpverlcner biedt
geen ondersteuning, maar kopieert de
emotie van icmand in nood. Zegt: 'Oh,

Pas oP! De
pJamoell g,wt er

met ;e l'erdriet
/.itmdoor
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ik begrijp helemaal wat je voelt!' en
pakt ondertussen je emotie van je af.
Gaat er met je verdricr vandoor en laat
je achter met een beroofd, akelig, kat-
terig gevoel. Duyndam: --Van een "la-
moen krijg je helemaal geen compassie,
want een plamoen probeert samen te
vallen met jouw emotie. En dan blijft je
emotie dus innerlijk, eenzaam, zonder
perspectief \'al1 buiten." In cxtreme
vorm is de planlOcn dan ook mecdo-
genloos, vindt Duyndam.

Bizar verdriet
Compassie heeft volgens Duyndam al-
tijd iets van projectie en van 'plamoeni-
teit' in zich ... Als je je in een ander ver-
plaatst. zul je altijd wel een beetje pro-
jecreren, dar is onvermijdelijk. En als
een ander verdriet heeft, schiet je zelf
ook snel vol. Dat is een natuurlijk 'pla-
moenerig' verschijnsel. Niers mis mee.
.Ie moet het alleen weten. Compassie
werkt alleen als je het juiste midden
weet te be\varen."

En dat juiste midden is weleens zoek,
Zo had de hele geschiedenis rond de
dood van prinses Diana voor Duyn-
dam bepaald iets plamoenerigs. "Blijk-
haar hadden mensen l'en enorme be-
hoefte om de emoties rond haar Jood
te delen. Dat is op zich niet zo vreemd-
emoties vragen er uit zichzelf om om
gedeeld te worden. Ik geloof ook zeker
dat het verdriet van die miljoenen au-
thentiek is. "''laar ik vind het (lok bizar.
Ik vraag me af: waar gaat dit verdriet
eigenlijk over? Iemand heeft te hard ge-
reden en is dood - dat is heel erg voor
de betrokkenen, maar is het niet een
beetje raar dat miljoenen mensen over
de hele wereld daarom huilen? Zo'n
buitensporig verdriet om hct overlijden
van iemand die je voor 99 procent niet
kent ... verdriet om een vrijwel fictieve
figuur. Daar klopt iets niet."
"Het is niet de massaliteit van Je emo-
tie die me bevreemdt. De emoties rond
de witte mars in België vorig jaar wa-
ren ook massaal. De Belgen toonden in

grote getale hun •...erdriet, \vocde en
verontwaardiging over Dutroux. Dar
vond ik kloppcn: Durroux had iets ver-
schrikkelijks gedaan, hij hau kinderen
misbruikt en uitgehongerd, en politie
en justitie hadden daar laks op gere-
agl'crd.
Dus, nu ik cr zo over denk .. het gaat
me uiteindelijk om de gepastheid V<ln
de emotie. Nogmaals, over die innerlij-
ke kant kan ik natuurlijk \\leinig zeg-
gen. i':iemand kan be\veren dat de ge-
voelens rond de dood van Diana niet
'echt' waren. ~laar over de uiterlijke
kant is wcl wat te zeggen, die kant
staat immers open voor discussie. En in
het geval van Dutroux klopt het ob;ect
van elllotie meer, vind ik. Dat maakte
die emotie passender ...

•
Joachim Du)'ndam, 'Denken, passie en
compassie: ti;dreizen na,lr gemeen.
schap'. Kok Agora, [39,90.
ISBN 90 3910727 O.
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Gewoonte vaak sterker dan principes

Dilemma's
van de vleeseter
Dankzij gekke koeien ziekte en varkenspest hebben wc inmiddels allemaal
een kijkje kunnen nemen in de keuken van de bio-industrie. De schok-
kende beelden stellen het geweten van ons consumenten danig op de
proef. Maar praktische conclusies trekken blijft nog wat anders. "Ik ga
niet met een koeltasje helemaal naar de andere kant van de stad."

DOOR ALETTE VAN DOGG£NAAR

Scharreleieren zijn goed voor het gewe-
ren. lviaar of scharrelkippen nu werke-
lijk zo'n prettig leven hchhcn, is nog
maar de vraag. Ze lopen met duizen-
den soorrgenorcn in grote schuren en
blijven elkaar maar pikken omdat de
pikorde in zo'n grote groep nooit vair
te bepalen. Om al te grote verwondin-
gen te voorkomen, worden de punten
van hun snavels weggebrand. En dan
zijn cr de kalfjes die in hun korte leven
niets anders zien dan de \vanden van
een kist waarin ze nauwelijks kunnen
bewegen. Of koeien die na IVF moeten
bevallen van een veel te groot super-
vleeskalf, waardoor ze keer op keer een
keizersnede moeten ondergaan. Of
varkens die op betonnen platen staan
en niets hebben om lekker in te wroe-
ten en elkaar van pure ellende begin-
nen te bijten. De lijst met misstanden is
aanmerkelijk langer dan veel mensen
weten. want de bio-industrie onttrekt
zich goeddeels aan het gezicht. En dat
is wel zo makkelijk. anders zou de lust
tot vlees ons maar vergaan.
Totdat het mis gaat en de pest uit-
breekt. Ineens zijn er beelden in over-
vloed. Gedode varkens die met grote
grijpers in een comainer werden ge-
smeten. Overvolle stallen. Een stapel
levenloze biggetjes. Bio-industrie: ge-
woon verbieden. denkt de schrijver J.J.
Voskuil. Hij plaatste onlangs een op-
roep in verschillende kranten waarin
hij menscn vraagt cen paginagrote ad-

vcrtentie van die strekking mede te on-
dertekenen. Ik twijfel, want is dat niet
veel te naïef? Verbieden - dat zal toch
wel nooit gebeuren. i\laar wat doe je
wel?

Panklaar

Niet veel, zo blijkt. Volgens het pro-
ductschap voor vee. vlees en eieren is
de vleesconsumptie de eerste helft van
dit jaar stabiel geblevcn. Ondanks
'gekke koeienziekte' BSE en ondanks
de varkenspest. Iets minder varkens-
vlees werd er gegeten. Maar weer meer
kip, gehakt en panklare producten. Na
een terugval begin vorig jaar in ver-
band met BSE zit rundvlees ook weer
in de lift. Kortom: de meeste mensen
doen niet vcel anders dan ze altijd al
deden. De macht der gewoonte waar-
schijnlijk.
Toch laat het dierenleed veel mensen
niet geheel onverschillig. "Die ellende
met die varkenspest? Het is el:n beves-
tiging dat de vleesindustrie niet deugt",
vindt Suzanne Brink (30). "Ik vind het
echt een uitwas van onze maatschap-
pij." Toch ziet ze er niets in om vegeta-
riër te worden. "Ik heb geen zin om zo
calvinistisch te zijn en mezelf dingen te
omzeggen. Ik wil niet volgens principes
leven." Zo was het vroeger thuis en
daar heeft ze genoeg van. "Er moet ge-
voel bij komen''. vindt Brink nu. "Ik
laat vlees pas staan als ik echt een ge-
voel van weerzin krijg. En dat is nu niet

zo. \X1e1ben ik mcer doordrongen van
het probleem, waardoor ik minder
vlees eet. Het is zeker geen prettig ge-
zicht, die beelden op de televisie. Maar
zolang ik met mate vlees eet, kan ik het
verdragen. Het heeft ook met tijd re
maken. Als ik meer tijd heb, ben ik
over het algemeen wat liever voor Je
wereld." Als de supermarkt biologisch
vlees zou verkopen. zou ze Jat nemen.
":Vlaar ik ga nict met een koeltasje he-
lemaal naar zo'n winkel aan de andere
kant van Je stad."
Rein HaIlIlik (38) heeft er wel een flin-
ke fietstocht voor over. Alles liever dan
'marrelvlees', zoals hij niet-biologisch
vlees noemt. Hannik vindt het princi-
pieel fout om dieren te doden, maar hij
eet toch vlees. Biologisch vlees. om zijn
geweten te ontlasten. Hij is ook een
tijdje vegetariër geweest, maar dat was
te ingewikkeld. In een restaurant of bij
vrienden kiest hij wel voor vegetarisch.
Mirke Beekers (32) herinnert zich nog
uit haar studententijd hoe ze dichtbij
de Unoxfabriek in Nijmegen woondc
en hoe daar op gezette tijden een wa-
gen mer krijsende varkcns werd afgele-
verd. "Er was altijd wel een student die
in die fabriek \\'erkte en wc hadden het
daar regelmatig over." !\laar conse-
quenties trok ze er niet uit. "Toen die
BSE in het nieuws kwam. zat ik erg te
twijfelen", zegt ze. "Omdat het niet
echt gevaarlijk leek. ben ik gewoon
vlees blijven eten. !\laar bij die varkens

HUMANIST 10 OKTOBeR 1997



jojo. negen ja,lr

geheel geen dierlijke producten
meer wil gebruiken. Dierlijk vet
in bijvoorbeeld koekjes, honing,
melk. Ieren schoenen: het is alle-
maal taboe. "Her is een soort af-
keer geworden voor alles wat
dierlijk is", zegt Van Geest.
"Terwijl ik het in eerste instantie
deed uit liefde voor dieren, dat is
,vel vreemd."
Zo principieel als Van Geest is
bijna niemand. De meesten ~aan
niet verder dan uit schuldgevoel
wat halfbakken maatregelen ne-
men. Zo doe ik het zelf ook.
Sinds de varkenspest koop ik
biologisch vlees. Volgens Jaap
Visser, directeur van de slagerij-
groep De Groene Weg. ben ik
nict de enige. "Het aantal klan-
ten en de gemiddelde besteding
is de laatste tijd tocgenomen".
zegt hij. Vooral uit gezondheids-
oven ••..egingen. is zijn indruk.
j\bar mij gaat het vooral om het
idee dat de dieren een beter le-
ven hebben, al weet ik niet eens
precics hoeveel beter dat leven
daadwerkelijk is. ~1isschiel1 wil
ik dat wel zo houden ook, want
stel je voor dat het tegenvalt,
wat moet je dan? Daar komt bij
dar de biologische slager vlak
naast de dichtstbijzijnde super-
markt ligt. Zou ik ook ••..eertig

'Ik laat vlees pas
staall als ik echt
eell gevoel vall
weerzill krijg'

vond ik het ineens zo schrijnend. Af-
grijselijke beelden. Vooral dat dat
maar doorgaat, dat ontzettende ge-
fok."
Beekers is overgestapt op biologisch
vlees. Dat heeft ze een paar maanden
volgehouden, maar nu is dat helemaal
afgezwakt. "~tisschien omdat het uit
het nieuws is", denkt ze.

Halsbrekende toer
"Die varkenspest is een signaal dat de
hele zaak uit zijn voegen is gegroeid",
vindt Anjo van Toorn (36). "Als we
over dertig jaar terugkijken, denk ik
dat we geschokt zijn dat zoiets als de
bio-industrie heeft bestaan." Hij
maakt zich vooral zorgen om het gc-
bruik van groeihormonen. In principe

is de mens geen vegetariër, vindt hij,
"maar de bio-industrie geeft je te den-
ken of het wel zo gezond is om vlees te
eten:' Hij eet nu toch vaker vegeta-
risch, soja of eieren of vis. Dat is wen-
nen. "Je bent opgegroeid met het idee
dat je elke dag vlees eet. In het begin
heb je het gevoel dat cr iets ontbreekt.
Dat gaat langzaam over:' Als hij het
kan vinden, eet hij groen vlees. Schar-
relvlees dus. "Maar ik ga cr geen hals-
brekende toeren voor uithalen."
Een enkeling gaat zo ver als Moniquc
van Geest (I9). Op haar achtste hoor-
de ze bij Achterwerk in de Kast de uit-
spraak: 'vleeseters zijn doodeters'. En
sindsdien kon ze geen vlees meer zien.
De laatste jaren is ze zelfs veganistisch
geworden. Dat bctekent dat ze in het

minuten fictsen voor een goed gewe-
ten? Ik betwijfel het.
Ondertussen kan het geen kwaad om
dat geweten een beetje op de proef te
stellcn. Daarvoor moet je kennelijk
met enige regelmaat geÇ(Hlfronreerd
worden met de werkelijkheid achter de
keurig gerangschikte karbonaadjes bij
de slager. In dc "..-oorden van schrijver
Gcert :vlak: "Een enkele koe loopt los
rond, maakt nog een paar laatste
sprongen, glijdend en struikelend ovcr
de gladde mest op het beton, het
schuim op de bek. En de helc hal is ver-
vuld met geloei, geblaat en gegil, met
gejammer, met schreeuwend leed."
\X'ie daar niet door wordt beroerd,
moet wel een hart van steen hebben.

•
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Deze zomer hebben psychiaters een nieuwe stoor-
nis ontdekt: ziekelijk Internet-gebruik. Verslaving
aan 'chatten' - praten per computer - en
'e-mailen' - briefjes sturen van de ene computerge-
bruiker naar de andere. Vooral mensen met niet-
technische beroepen blijken snel in de greep van
het eh allen te komen. Wat de echte verslaafde op
het net zoekt, heeft niets met techniek of compu-
ters te maken, maar met gezelligheid, aanspraak,
opwinding. Ze zoeken een sociaal netwerk van
mensen die ze nog nooit hebben gezien maar wel
als 'vrienden' beschouwen. En het werkt! Totdat je
ziek wordt.

DOOR YOEKE NAGEL

Het nleuwe buurthuis:

AI je vrien

'Hi', lJerschijnt in een klein
venstertje op het beeldscherm
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In een Amsterdamse kroeg zitten zo'n
zes mensen. Allemaal in een andere
hoek. Ze hebben een biertje naast zich
en een computerscherm met een toet.
sen bord voor zich. Ze zwijgen en ty-
pen. Soms barst er eentje in lachen uit,
kijkt wat beschaamd om zich hecn en
typt weer verder. Het Internet café.
Terwijl ze geen woord wisselen met an-
deren in diezelfde kroeg, hebben ze
boeiende en levendige 'chats' met ie-
mand aan de andere kant van de we-
reld soms. Even meekijken op het
scherm?
'Hi' verschijnt in een klein venstertje
op het beeldscherm.
'HeIlo honey', typt de sprieterige twin-
tiger met bril opgewekt terug.

'How old are you?'
'36', liegt hij glashard. '\'('ant me to cr-
ber you \vay lip to Mars and back?'
'Wilt you come with me?', informeert
Hone)' op het scherm. En dan begint
het. De jongeman typt in wat hij zoal
met Honey zou doen als ze hier was.
Zij typt haar reacties in de vorm van
een genietend 'hmmmm' of een '?' bij
onduidelijkheden, en biedt haar fysieke
diensten aan, tot in detail beschreven.
l\let ccn steeds roder wordend hoofd
typt hij zijn boodschappen in en leest
wat Honey terug schrijft. Hij weet dat
niets van wat ze schrijft waar hoeft te
zijn, het is niet 'In Real Life' . 'Honey'
kan best een vijftiger in driedelig grijs
zijn, die ergens met zijn laptopje op een

saai kantoor de verveling zit te verdrij-
ven. Hij kan drie maal daags krachtig
de liefde bedrijven met een onbekende
op het net, terwijl zijn vrouw op de
bank zit te lezen en hijzelf ervan over-
tuigd is nooit vreemd te zijn gegaan.
Het was immers niet echt. Tenminste
de daad nier. Het contact is wèl echt; er
zitten t\vee mcnsen van vlees en bloed,
ergens in de \vercld, achter hun compu-
ter, die dezelfde fantasie delen.
Na een kwartiertje typen vertrekt de
jongeman naar het toilet en neemt even
later duidelijk opgelucht \veer plaats
achtl'r zijn scherm. Nu stapt hij een cy-
berkroeg binnen, waaf tegelijkertijd
'Naughty and Willing' uit Zuid.Afrika,
'&*66' uit l\1iami en de Franse fernmc
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Op zoek naar contact in het c)'bercafé

fatale 'i\I@rge' rondhangen. Ontspan-
nen en ad rem reageert hij op alle drie
tegelijk in onderhoudende conversaties
over computers, politiek en films. Het
is duidelijk dat hij een rijk sociaal leven
heeft. Op Internet dan! Geen van deze
mensen zal hij ooit ontmoeten. Dat is
deel van het plezier. Het vrolijke, onge-
dwongen 'chatten' geeft de sensatie
van intensief contact, een verbinding
tussen twee geesten.
Het lichaam laat zich graag belazeren
en reageert alsof werkelijk geheurr wat
op het scherm beschreven staat. Seksu-
cic opwinding, maar ook hechte
vriendschappen, nieuwe omgangsvor-
men en zelfs hevige verliefdheden slaan
soms genadeloos toe. De enige voor-
waarden zijn een levendige fantasie en
wat typevaardigheid, daarmee heeft ie-
dereen tegenwoordig een uiterst afwis-
selend en op maat gesneden seks- en
sociaal leven.
De oppervlakkige beleefdheden die in
het echte leven het gebrek aan belang-
stelling voor elkaar moeten maskeren
vervallen. Een gemcenschappelijke in-
teresse is het uitgangspunt, vandaaruit
kan een diepgaand contact ontstaan.
Net als in het echte leven. Je kunt er-

voor kiezen om het oppervlakkig te
houden of om opnicU\v met dezelfde
gesprekspartner af re spreken ('mor-
gen, zelfde tijd, zelfde site') om elkaar
beter te leren kennen. Heb je genoeg
van je gesprekspartner, dan click je
hem na een vriendelijk 'bye' \veg. Geen
probleem.

Sociale nul
De cyberwereld is een gemakkelijke
wereld, zonder jaloezie, zonder verle-
genheid, zonder mismaakten, zonder
de last van een lichaam, een verleden,
een accent. Op het net kun je elke dag
opnieuw als een ander mens geboren
worden, simpelweg door je 'nick-na-
me' te veranderen. Dat geeft de sugges-
tie van volledige anonimiteit en vrij-
heid voor experimenten. Je kunt nieu-
we omgangsvormen uitproberen, kan-
ten van jezelf wakker maken waar je je
in het dagelijks leven voor zou generen,
een andere werkelijkheid aantrekken
alsof het een nieuwe jurk is. \,(!ie vroe-
ger een absolute sociale nul zou zijn,
kan op het net vreselijk populair zijn.
Overigens staan volgens een Ameri-
kaanse rechter werkelijkheid en cybcr-
wereld minder ver van elkaar af dan je
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Achter hun computer
delen twee mensen Ua1Z

ulces en bloed dezelfde
fantasie

zou denken. Zo vond een Amerikaanse
man in de computer van zijn vrouw
hartstochtelijke e-mailtjes en 'chat-
logs' aan van een ander. Hij vroeg
echtscheiding aan op grond van

Kenneliik is het moge-
liik 0111 hechte vriend-
schappen op te bOl/wen
zonder elkaar ooit
gezien te hebben

'vreemd gaan '. De rt'chter gaf hem ge-
lijk, hoewel er nooit enig lichamelijk
contact tussen de vrouwen haar cyher-
lover was geweest.

Tandje door
Ik interviewde 'on-line' een aantal en-
thousiaste chatters over hoe cyber-
space hun leven beïnvloedt. "Ik heb nu
drie keer in de weck contact met mijn
zusje in Californië. Voor kleine nieuw-
tjes als een tand eruit bij de jongste ga
je geen brief schrijven, Jllaar met een
snel e-mailtje blijf ik van alles op de
hoogte", zegt de Nederlandse £i$a.
Hiermee verwoordt ze een heel prak-
tisch voordeel van e-mail. Een man van
rond de twintig meldt dat hij al chat-
tend heeft geoefend om in het echte le-
ven wat zekerder van zichzelf te zijn.
"Als ik nu ergens kom ,vaar veel men-
sen zijn, een receptie of zo, denk ik: ik
click gewoon op iemand. Daar ga ik
dan mee praten. Ik voel me niet meer
gepasseerd als ik geen onverdeelde

aandacht krijg, iemand kan meer 'win-
dows' tegelijk hebben openstaan.
Vrocger zou ik me vreselijk zorgen ma-
ken of het geen onzin is wat ik zeg, nu
denk ik: och, anders deletc ik het weer.
Dat kan in het echt natuurlijk niet, dat
weet ik ook wel, maar voor mij is het
ecn soort truukjc waardoor ik in gezel-
schap minder zenuwachtig ben."
Omgekeerd spelen op het net vaak pre-
cies dezelfde dingen die je 'in real life'
tegenkomt. Gedragscodes, roddel, ach-
terklap, pesterijtjes, een gezamenlijk
gevoel voor humor. Door de 'conferen-
ce-rooms' op het net ontstaan hele
vriendengroepjes, vaak rond een be-
paald thema: computers, muziek, een
ziekte. Kennelijk is het mogelijk om
hechte vriendschappen op te bouwen
zonder Jat je elkaar ooit hebt gezien.
Sterker nog, op het net heerst grote te-
rughoudendheid als het gaat om ont-
moetingen in levende lijve, zelfs bij
mensen die elkaar al maandenlang elke
avond eventjes 'charren'. De toon van
de conversatie op het net is nu eenmaal
intenser, openhartiger en vooral frivo-
ler dan in het echte leven. De grens tus-
sen 'reallifc' en cyberland is cr eentje
met een ouderwetse slagboom.
Ontboezemingen in de veilige sfeer van
de eigen computerruimte zijn snel ge-
daall. Zo had ik zelf een uitgebreide e-
mail-wisseling met een collega over
haar huwelijksproblemen. Toen ik la-
ter ook telefonisch eens naar de smnd
van zaken informeerde, was haar be-
schaamd blozen bijna hoorbaar: 'Oh

. ja, dat was jij hè, met wie ik het daar-
over heb gehad'. De vertrouwde
stroom hartelijke en intieme cybertaal
' ....as doorbroken; cybercity en 'reallifc'

kwamen met een hoorbare knal sa-
men! Maar het sturen van mailtjes had
haar wel over de drempel geholpen om
haar hart te luchten, waardoor dat ook
111 een echt gesprek gemakkelijker
\verd.

Cyberhuwelijk
Veel chat-sites organiseren regelmatig
bijeenkomsten, waar de grens naar het
echte leven gezamenlijk kan worden
overgestoken. Zo vertelt V%ge1, een
fervent chatster: "Het is soms erg leuk
om elkaar eens in het echt te ontmoe-
ten. Sommige bijeenkomsten zijn we-
reldwijd, hierdoor kom je nog eens er-
gens. Via het net vind ik zelfs in Ncw
York of Petersburg een plek om te
overnachten. Opvallend is dat je het in
het echt meestal met dezelfde mensen
goed kunt vinden als met wie je leuk
chat. Aan de andere kant: het is soms
ook een wespennest. Zo raakte de
groep mensen met wie ik regelmatig
chatte bijvoorbeeld betrokken bij de
affaire tussen Do en mij. Hij werd ver-
liefd op me, via het net. Ik ben bij hem
geweest en schrok me rot hoc hij eruit
zag. Hij kon prachtig schrijven, maar
ik vond hem tomal niet aantrekkelijk.
Toen het uiteindelijk niet bleek te gaan
tussen ons, bemoeide iedereen zich er-
mee. Elke dag kreeg ik wel drie mailtjes
van anderen die me vertelden dat ik
hem niet moest laten vallen, omdat hij
het al zo moeilijk had en zo."
Er zijn ook succesvolle grensoverschrij-
dingen: *yo.., een vrouw van (waar-
schijnlijk) veertig, vertelt: "Na mijn
scheiding zat ik alleen, met twee kinde-
ren, in een stad waar ik niemand ken-
de. Via het net kon ik toch mijn hart
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inge::.onde1l mededeling

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid

Bij een overlijden moet er snel heel veel
geregeld worden. Dat gaat veel gemakkelijker
als J zelf al maatregelen heeft genomen. Maar
vee' mensen vinden het moeilijk of onaange-
naam 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 nog 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) S21 9000 of
met de onderstaande bon.

STEUNFONDS
HumanÎsme

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

naam

adres

pc / plaats

telefoon

H
Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam
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Plaats: _

In het studiejaar 1997-1998 organiseren wij drie voorlichtingsdagen en wel
op 8 november 1997, 14 maart en 6 juni 1998. Ook bestaat vanaf november
weer de mogelijkheid om een collegedag op de UvH mee te lopen.
Ben je hierin geïnteresseerd en/of wil je meer infonnatie, stuur dan de bon in_
Bellen kan ook: (030) 239 0 I 00.

Zoek je een opleiding die zowel theoretisch als praktisch de mens en zijn vragen centraal stelt? En dat het liefst
op een universiteit waar het klimaat persoonlijk is en massacolleges niet voorkomen? Misschien is de studie
humanistiek een goede keuze. Humanistiek is de interdiscipline die vanuit humanistische perspectieven filosofie,
ethiek, psychologie, sociologie, pedagogiek, geschied- en r - - - - - - - - - - - - - - - - -,
religiewetenschappen met elkaar verbindt. En dit alles in I BON
een zesjarige, wetenschappelijke beroepsopleiding in de I 0 [k kom naar de voorlichtingsdag op 8 november.

binnenstad van Utrecht. I o Stuur mij infonnatieover de opleiding.
o Ik wil deelnemen aan een meeloopdag.
I Naam: mi,
I Adres: ~ _

I Postcode: _

I Sluur naar de Universiteit voor Humanistiek.



De cybenvereld is eel/ gemakkelijke wereld, Zal/-
der jaloezie, Zal/der verlegel/beid, Zal/der de last

van een licbaal1z, een verleden, een accent

luchten, er was altijd een luisterend oor
voorhanden. Ik heb aan die periode
heel wat goede vriendschappen overge-
houden. Eentje daarvan is uiteindelijk
uitgemond in een ontmoeting. We ken-
den elkaar eigenlijk al door en door;
eerst door eindeloos te chatten, later
ook door e-mailtjes uit te wisselen. We
zijn zelfs op het net getrouwd. Een cy-
berhuwelijk in een cyberkapel. Dat
was voordat we elkaar zelfs ooit maar
hadden opgebeld. In het echt klikte het
ook direct. Door al dat gechat kenden
we zelfs elkaars bedgeheimen al. Hier-
door was alles heel vertrouwd. "

Blonde vamp
\X'aarschijnlijk is zo'n klik vrij uniek.
Veelmeer charters melden dat een ont-
moeting in het echte leven hen zwaar
teleurstelde. Kennelijk zijn uiterlijk, fy-
sieke aanwezigheid en uitstraling toch
bepalender voor onze contacten dan
\'le onszelf willen toegeven. C@r1a:o):
"Charten komt niet in de plaats van lij-
felijke contacten, maar staat er naast.
Op het net begin je met de essentie, het
belangrijkste wat er te bespreken is.
Heb je humor? \'(lat interesseert je?
Hoe denk je over de wereld? Heb je
fantasie? Ben je goed in bed? Bij
'echte' ontmoetingen is dat toch ook
het belangrijkste wat je wil weten? In
cyberspace gaat het eindelijk om ".,'at
werkelijk belangrijk is, \Vie gehandi-
capt, dik of lelijk is, maakt evenveel
kans als een blonde vamp. Ik ben ervan
overtuigd dat contacten via Internet de
omgangs~normen van de toekomst

gaan bepalen. Ik hoop dat in elk ge-
val. "
Als communiceren via Internet inder-
daad de omgang gaat veranderen, zal
dat heel wat overhoop halen .. \leer in-
ternationalt~ contacten bijvoorbeeld.
En minder formaliteiten. Een e-mailtje
bestaat meestal uit een enkele medede-
ling zonder de beleefdheidsformules als
'zeer geëerde heer of mevrouw' of 'met
hoogachting'. 'Sorry, ik kan de infor-
matie die je vroeg niet vinden', mailt
een zakenrelatie. Bij een officiële mede-
deling per brief zou je niet eens de
moeite nemen om daarop te reageren.
.\-laar met een e-mailtje is een simpele
druk op 'Repty' al voldoende om een
vriendelijk niemendalletje terug te stu-
ren.

Behulpzaam
Wie een ontdekkingstocht door cyber-
space wil ondernemen, is vaak beter af
dan \••..ie dat in het echte leven wil doen.
Elke cybcrvoorbijganger die je op het
net aanclickt, zal je vriendrlijk en be-
hulpzaam de weg wijzen naar boeiende
sites in je eigen interessesfeer, zet een
zoektocht in als je speciale informatie
nodig hebt, informeert later nog eens

uitgebreid per e-mail hoe het je beval-
len is. Een zorgzame samenleving? Wel
zeker!
ZÓ zorgzaam dat de verleiding groot is
om te besluiten de rest van je leven in
cyberspace te blijven. In het onder-
zoeksrapport van de Amerikaanse psy-
chologe Kimberley Young naar zieke-
lijk Internet-gebruik wordt melding ge-
maakt van mensen die zo'n 38 uur per
week chanend doorbrengen. De ge-
middelde \verktijd op het net is acht
uur per week. Je sociale leven bloeit er
beslist van op.
Tenminste, op het net. Als je ziek
wordt en al je vrienden zitten vast in je
computer, heb je daar natuurlijk niet
veel aan. Elke cyheractiviteit is immers
puur een activiteit van het brein, een
verbinding tussen geest en geest, \••..aar-
bij het lichaam uiteindelijk schromelijk
tekort komt. ~'1aar is dat een reden om
er bang voor of vies van te zijn? \X'e
zullen met deze nieuwe, aanvullende
manier van contacten leggen moeten
leren omgaan. Of, zoals C@r1a:O) zegt:
"Je moet er niet moeilijk over doen.
Dit kind is geboren. Je kunt het echt
niet meer terugstoppeIl .••

•

Algemene Leden Vergadering op
8 november in Utrecht
In de vorige Humanist kondigden wc Je AlVal aan, maar kon-
den we nog geen melding doen van Je exacte locatie. Die maken
we hierbij bekend: het Sint Bonifatius College, Burg. Fockema
Andreaelaan 7 in Utrecht. leden zijn van harte welkom. U moet
zich dan wel opge\'cn door gebruik te maken van de speciale kaart
die in het vorige (september)nummer van de Humanist was ge-
hecht. U krijgt de benodigde vergaderstukken, inclusief routebe-
schrijving, dan zo snel mogelijk thuisgestuurd.

Leerkrachten HVO gevraagd!
Er is grote behoefte aan gediplomeerde leskrachten door uitbrei-
ding van het HVO op de scholen. Humanistisch Vormingsonder-
wijs (HVO) stimuleert kinderen op creatieve wijzc tot zelfstandig
oordelen en handelen. In dit vak wordt aandacht besteed aan het
leren omgaan met waarden cn normen. Wekelijks volgen ruim
35.000 leerlingen HVO op openbare en algemeen bijzondere
scholen in het basisonderwijs. Het Ped,lgogisch Studiecentrum
HVO geeft een cursus die opleidt tO[ HVO-gevende. De cursus
start in oktober en zal het eerste jaar 40 dagdelen duren (een-
maal per week een dag en één weekend); bl,t tweede jaar is een
praktijkjaar (20 dagdelen).
Kosten: 1600,- voor de gehele opleiding inclusief studieboek.
Belangstelling? Bel of schrijf direct \'Oor een informatiepakket!
Pedagogisch Studiecentrum HVO, Plompetorengracht 2 t, 3512
CB Utrecht, tel. 030-234 t 700.
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DOOR GERT VAN DIJK Internet. Een overstelpende hoeveelheid informatie, alle
menselijke kennis binnen enkele seconden per telcfoonka-
bel in de huiskamer. Althans, zo willen de aanbieders van
Internetabonnementen ons doen geloven. Maar alle infor-
matie van de wereld is natuurlijk overbodig als geen ant-
woord wordt gegeven op prangende (Ievens)vragen. En de
belangrijkste vraag is nog altijd: wat is de zin van het
Icvcn?
Is het antwourd up Internet te vinden? Een surf tocht langs
vicrhondcrdduizend antwoordcn.

Vraagje op Internet:

Wat is de zin van
het leven?

z
z,,
:
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De zin van het leven is een zeer geliefd onderwerp op Inter-
net. Wie op een van de populaire zoek programma's the 111e-
aflillg of iife (de zin van het leven) intypt, krijgt als resultaat
bijna vierhonderdduizend (!) Internetpagina's die op een of
andere manier over de zin van het leven gaan.
Gelukkig zijn ze niet allemaal van evenveel belang voor de
serieuze speurder naar zin. Zo is er een enorme verzameling
pagina's die over de Monty Python-film Thc Meanillg of Li-
fe gaan. Videoclips, foto's, geluiden en verhalen: de Monty
Python liefhebber kan het allemaal zonder enige moeite vin-
den. l\.laar wij zijn natuurlijk op zoek naar de echte zin van
het leven, niet naar beroemde uitspraken van Johll Cleese,
hoe zinvol die soms ook zijn.
Veel lnrernetters weten niet zo goed raad met de vraag. Tij-
dens mijn surf tocht krijg ik regelmatig boodschappen op
het scherm als 'Wïj zijn nog op de vraag aan het studert:n.
Als wc er uit zijn hoort u het als eerste', of, ook heel grap-
pig: 'Het document met de zin van het leven is tijdelijk niet
opvraagbaar.'
Anderen komen na een lange zoektocht met verrassende
antwoorden op de proppen. Zo is Asa Jones uit Ohio van
mening dat de zin van het leven 'voor de gehde mensheid is
gelegen in het maken, gebruiken en vereren van iso1atie-
tape'. Anderen zijn bondiger. Steven Durinky (ook uit
Ohio!) formuleert in de Amatcurs Guide to the Memzillg of
Life een wel heel onconventioneel antwoord: 'DO!' (doen!).
Douglas Adams oppert het getal 42 als antwoord. Hij hl.eft
daar duidelijk over nagedacht: het feit dat iedereen weet dat
de zin van het leven niet 42 is, betekent volgens hem dat \\ie
heel goed weten wat de zin van het leven dan wei is.
Tja, zo kun je alle vragen des levens wel beant\voorden.
Dan zijn de traditionele antwoorden - die uiteraard ook in
overvloed te vinden zijn op Internet - toch leuker: 'De zin
van het leven is gelegen in het eerbiedigen van de \Vil van
God' en 'Zij die God volgen komen altijd op hun bestem-
ming'. Kijk, dan \veet je tenminste meteen waar je aan toe
bent, ook al vertelt niemand er ooit bij wat die \X'il of Be-
stemming dan precies inhoudt. Gelukkig zijn er ook mensen
die er een democratischer christendom op nahouden: Vote
Jeremy for God in '98. Uiteraard compleet met online stem-
biljet.

Zelf zoeken
Wie ook via Internet op zoek wil naar de zin van het
leven, kan bijvoorbeeld beginnen op http://www.ya-
h00 .co mI a rrs/h uma n iti eslp h iIosop hyIpe rso na IImea -
nin!L0fJife. Hier is een groot aantal iinks naar ande-
re, gerelateerde sites te vinden, zoals naar
http://www.arisrotle.net/-diogenes. die site waar de
echte zin van het leven te vinden is.
In de nieuwsgroep ralk.philosophy.humanism worden
uitgebreide en levendige discussies over de zin van het
leven en andere belangrijke kwesties gehouden.
Http://ww\v.SecularHumanism.orgl en
http://www.codesh.orgliheu bevatten beide eell groot
aantal links naar sites over humanisme.
~tonty Python fans kunnen hl't best beginnen op de
Monty Pythons Com/)ieteiy Use/ess Web Site:
http://w\vw.intriguing.comlJ\tP.
Het e-mail adres van de auteur is gertvandijk@com-
puserve.com, dat van de Humanist hv@euronet.nl.

Sombere meneer
De anonimiteit op Internet, die sommigen zo'n nadeel vin-
den, maakt dat de meeste mensen heel openhartig hun per-
soonlijke mening over de zin V;.lnhun leven ventileren. Zo
heeft een 16-jarig Australisch meisje t\vee keer in haar leven
de zin van het leven ervaren, een keer tijdens het bodysurfen
in New Sou th Wales en één keer tijdens een concert van
Pearl Jam.
~1aar er zijn ook mensen die een heel ander soort leven lei-
den en kennelijk nooit gaan bodysurfen. Zenplanet@aol.com
schrijft: '\Vaar praten jullie over? De zin van het leven? Je
staat op, rijdt om niet te laat te komen als een dolle naar je
werk en lijdt vervolgens acht en een half uur lang onder de
nukken van je chef. Je rijdt in de file naar huis, eet, hangt op
de bank voor de lV en gaat slapen. Dan sta je weer op en
doe het allemaal nog een keer. Doe dit zo'n dertig jaar, 5 of
6 dagen per week en dan ga je dood. Einde van de zin van
het leven!'
Gelukkig kun je op Internet altijd rekenen op een bemoedi-
gende reactie. Een anonieme Internetter is zo vriendelijk om

'Ik heb twee keer de ZUl uall 1111/11

leuell eruarell: bij het bodyslIrfen en
bij eell cOllcert uan Pearl Jalll'

deze wat sombere meneer een hart onder de riem te steken:
'Neem het leven niet te serieus, )'ou'// never get out of it
aiil/c'.

Voor velen blijkt ook de natuurwetenschap een belangrijke
bron voor de zin van het leven. Daarbij worden soms ver-
rassende verbanden gelegd. Volgens Woo@stanford.edu is
'de zin van het leven gelegen in de vermenigvuldiging van
DNA en daarom is je familie het belangrijkste wat er is,
want je kinderen zijn immers de dragers van jouw DNA.'
Of de kinderen er ook prijs op stellen om louter als dragers
van DNA gezien te \vorden, vmrdt wijselijk in het midden
gelaten.

Een inreressantl' vraag wordt opgeworpen door iemand die
zich Diogenes noemt: waarom henr u eigenlijk op zoek naar
de zin vall het leven? Hij (zij?) oppert verschillende moge-
lijkheden: 'ben je misschien ongelukkig, depressief, voel je je
overbodig, Îs je iets heel ergs overkomen of lijd je onder het
vele geweld in de wereld?' \Vie alle vragen met 'nee' heeft
beantwoord, mag verder naar de volgende pagina, \••..aar de
zin van het leven dan eindelijk uit de doeken wordt gedaan.
Als je daarvan kennis hebt genomen, hoef je alleen nog
maar je e-mail adres achter te laten. ~ten houdt je dan op de
hoogte als de zin van het leven verandert. Handig!

•
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Frank Groothof, acteur zn Jeugl

'Ik moet op zo'n podil
geen kunst staan te de

Wie kent hem niet, Frank van Sesamstraat? Generaties kin-
deren zijn met hem opgegroeid. Voor veel pubers van nu is
Frank de held van hun kinderjaren. Maar ook met zijn
jeugdopera's trekt Frank Groothof sinds jaar en dag volle
zalen. Op muziek van Mozart, Beethoven of Monteverdi
laat hij mythologische figuren en verhalen tot leven komen.
Hij doet dat met veel verve en humor. Altijd weer springt
zijn ongekunsteldheid in het oog. "Mijn speelstijl ontleen ik
aan de manier waarop kinderen spelen. Die gebruiken ook
alles wat hen voorhanden komt. Maar het mag cr dan
gemakkelijk uitzien, het is ongelooflijk hard werken. Een
opera is voor mij elke keer een bevalling."

•.•.•.•;.g•• j.j •• :•.• c.
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Sesamstraat wordt met ;;;oveel zorg en liefde
gemaakt omdat veel kil/deren er in !JUli eelltje

naar kijken

Hij \voont, met vrom\' en zes kinderen,
op (.'en boerderij in de kop van Noord.
Holland, net onder de rook van Am.
sterdam vandaan. Een plek waar men
nog van landschap kan spreken en
waar nog ruimte is. Ruimte die door
zijn kinderen vooral wordt benur om re
spelen, zo blijkt. Rond her huis sraan
diverse speelroestellen, slingert her en
der een verdwaalde skelter rond en in
een van de bomen is de onvermijdelijke
boomhur re onrwaren. Een waar \Val.
halla voor kinderen, zo kan ik als srad-
se alleen maar concluderen. Zijn zoon
\vijsr me vriendelijk de \\'eg. "Als je bo.
ven hem, moer je maar roepen, we heb-
ben hier geen bel."
Frank Groorhof is in zijn kanroor druk
mer regelen, wanr zijn nicll\vsre opera
Boris CodoenOL' op muziek van 1\loes-
orgski is geen eenmansproductie, zoals
een aanral van zijn eerdere opera's
\vaarin hij zichzelf slechts mer behulp
van een geluidsband begeleidde. Even-
min wordt deze met een muziekgezel-
schap van vier personen op de planken
gebracht, zoals meer recent De thuis.
komst l'an Odysseus of Don Giov",mi.
Nee, her is een echte 'grand opera' ge-
worden, waar maar liefsr rwaalf perso-
nen aan meedoen. Dar heeft een hoop
logistieke rompslomp tor gevolg.
Groothof: "Dat ik het deze keer zo
groors heb aangepakt, komt omdat het
een koningsdrama is en daar hoon
grandeur bij. Horis GodoenOl' gaat
over een kroonprins die eigenlijk gl'Cll
rsaar wil worden, juisr omdat hij bij
zijn vader, Iwan de Verschrikkelijke,
heeft gezien waar macht toe kan lei.
den. Hierdoor ontstaat er een vacuiim
in Rusland, waar de machtsstrijd in
losbarst. Juist om te laten zien wat de
honger naar machr reweq~brengr, wil.
de ik nu eens groot uitpakken: met
kostuums, decor en musici. Ik heb nog
genvijfeld of ik het niet met oude lap-
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pen zou doen, maar dat vond ik niet
passen bij alle geld en rijkdom dil' bij
zo'n machtig tsarenrijk horen."
Dat het voor kinderen van deze rijd een
onherkenbaar of re zwaar thema zou
zijn, wijsr hij resoluut van de hand. "Je
moet het namurlijk wel naar kinderen
toehrengen! De prins wil in feite her-
zelfde als alle kinderen: kamperen, bui.
ren spelen. "lJar dat mag niet. Hij zit
opgesloten in het paleis. Dus hij vef-
dwijnt stiekem. Dat is voor kinderen
heel begrijpelijk. De opera gaat in feire
over het schuld- en hoetegevoel. Ook
dat kennen kinderen uit eigen ervaring.
Bovendien laar ik het goed eindigen,
want waarom zou ik ze mer een nacht-
merrie naar huis sturen? In het echte
verhaal is dat niet zo. ,\bar kinderen
\villen graag dat het gelukkig afloopr."

Kinderen - zeker van rien, twaalf jaar
voor wie zijn opera's zijn beuoeld - lo-
pen echt wel warm voor opera, is zijn
ervaring. "Na de voorstelling komen er
altijd wel een paar naar me toe die zeg-
gen: 'Ik vond het gaaf'. Een grorer
complimenr kan ik nier krijgen. Ik no-
dig voor mijn prl'mièrcs ook nooit de
pers uit. Als kinderen anderhalf uur
ademloos zitten te kijken, zegt me dar
genoeg.
Nu is opera natuurlijk ook ijzersterk.
Het is niet alleen schitterende muziek,
maar ook nog met een fantastisch ver-
haal erbij. De emorie krijgt een stile-
ring in de muziek. Kinderen zijn daar
ht'eI onrvankelijk voor. Net zoals voor
mythen en sprookjes. De wereld zit
voor hen vol onverklaarbare zaken. Ze
houden zich bezig mer Cod, dood, de
hemel, onvoorwaardelijke liefde. Dat
stormt door hun leven, vohvasselll'n
hebben hier soms geen weet van.
Sprookjes en verhalen hebbt'n de be-
doeling om kinderen de wereld om hen
heen uit te leggen . .\Iaar je moet het
verhaal wel op een manier vertellen die
kinderen aanspreekt. En niet, zoals het
J\'1uziektheater doet, t\veehonderd
kaartjes n)()r Rigo/etto regen een gere-
duceerd rarief verkopen, in de hoop zo
kinderen naar de opera te lokken nu
het opera publiek ontzettend vergrijst.
Dat vind ik echt een gemiste kans. Als
dl' eersre opera~uir\'oering niet klikt,
hen je ze voorgoed kwijr. Dan denk ik:
laar mij de Rigo/etto toch doen! Hun
eerste opera moet een klapper zijn."

Dar is Frank Groothof \\"cl roever-
rrouwd. Hij maakr van elke opera een
spekrakel, speelt met een niet aflatende
energie, is kolderiek, invenrief, kind
met Je kinderen. Et'n ijshockeystick is
een zwaard, een boomstronk een srer-
vende hond en een skippybal her oog
van dl' Cycloop. Serieuze aangelegen-
hedl'll worden afgewisseld met eigen-
rijdse grapjes. Eell lll11ziekdraaidoosje
\\'ordt 'de \valkman van mijn oma' ge-
noemd, een op zijn hoofd bda nul' bh
een 'bustehoedje'. Omdat hij bijna alle
rollen zelf vertolkt, is hij zich voondu-
rend in een hoog tempo aan het verkle-
den. Daarbij improviseert hij er soms
lustig op los. Als hij zich rijdens Don
Ghwmmi als vrouw moet vermommen
en hiervoor de rok van een dame uit
het publiek wil lenen en zij wil dit per-
tinent niet, zegt hij doodgemoedereerd:
'Kom op, doe niet zo flauw. Ik heb
voor jou altijd in Sesalllstraat ge.
speeld!' Alles wat hij doet, lijkr bijna
terloops op het toneel te ontstaan.
Toch is dir maar schijn. Groorhof: "Ik
moer op zo'n podium gl't'n kunst staan
te doen. Dat prikken kinderen genade-
loos door. Ik breng een opera met het
gemak waar kinderen mee spelen,
maar dat kosr heel veel voorberei-
ding."

Dezelfde energie en toewijding legr hij
aan de dag in Scsamstra,ll, her veel be-
keken kinderkwartier voor de aller-
kleinsren, waar hij al meer dan vijftien
jaar aan meewerkt. "Het succes van
Sesamstraat zit 'm in het feit dat het ie-
dere dag wordr uitgezondl'l1 op een tijd
die voor kinderen belangrijk is, vlak
voor het slapen gaan, en dat het over
dingen gaat die hed direcr met hun be-
levingswereld te maken hebben: een
vervelende buurman, volwassenen die
met hen \villen spelen of juist nier, ru-
zie me[ een vriendjl'. Oe kinderen zijn
de hoofdfiguren. Zij kijken regen de
rare volwassen wereld aan wereld.
De wereld in het theater daarentegen
gaat veel meer over de echte wereld
met alle narigheid van dien. Kinderen
maken ook alles aan narigheid mee,
daar moer je ze serieus in nemen. Dat
kinderen Idomeneo nier zouden begrij.
pen, een opera over l'en koning die zijn
zoon offert omdat hij dat aan de goden
heeft beloofd, is flauwekul. Ze begrij-
pen dar heel goed. Kinderen worden
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nogal eens geofferd aan de ambÎtie van
hun ouders. Dat vinden ze helemaal
nÎet leuk. Veel kinderen van tien, elf,
twaalf zijn boos op hun ouders, ze zijn
brutaal, schelden hen uit. Eigenlijk
voelen zij zich emotioneel verwaar-
loosd, want hun ouders hebben nau-
welijks de tijd genomen 0111 iets samen
met hen te doen, laat staan iets samen
met hen te beleven, terwijl dat zo es-
sentieel is in de relatie met je kinderen.
Kinderen maken toch ook je geluk en
rijkdom uit!

Killderell wordelI Ilogal
eells geofferd aall de

ambitie vall hUil ouders

Natuurlijk is het goed dat vrouwen te-
gemvoordig dc kans krijgen om hun
creativiteit en ambities te ontplooien,
dat ze niet twintig jaar van hun leven
uitsluitend voor de kinderen hoeven te
zorgen, waarna ze er opeens achter ko-
men dat de bloei van hun leven voorbij
is. .'''laar zolang vaders gccn deeltijdba-
nen hebhen, betalen de kinderen hier
de rekening voor. Sesamstraat wordt
ook met zoveel zorg en liefde gemaakt,
omdat wij ons realiseren dat veel kin-
deren er elke avond in hun eentje naar
kijken. "
Met zorg gemaakte kinderprogram-
ma's zijn er gelukkig meer, zoals
VPRO's Achtcrtt/crk, maar ze zijn in de
minderheid en staan in schril contrast
met de gemakkelijk te consumeren
rommel en lukraak aangekochte teken-
films waar de meeste kinderprogram-
ma's bol van st<1an. Kindemet, Tele-
kids, hij heeft er geen goed woord voor
over. "Ik kan het zelf ook niet krijgen.
Wij hebben ervoor gekozen om alleen
Nederland 1,2 en 3 te kunnen ontvan-
gen. Dat is weleens jammer, want dan
kun je ook de paar goede dingen, zoals
de BBC, niet zien. Maar eigenlijk taal
ik niet naar tv, hct is mij te passief. Wij
hebben be\vllst die keuze gemaakt, om-
dat kinderen dat zelf niet kunnen. Kin-
deren zijn niet selectief als het op tele-
visie kijken aankomt."
In die zin vindt hij het ook jammer én
verwerpelijk dat de NOS overstag is
gegaan voor reclame in het jeugdblok.

"Het is het enige blok waarin nog rust
was. Ik zie het als ecn soort cadeautje
voor kinderen. Het is hun venster op
de wereld. Dat je d,lar puur vanwege
commerciële redenen allerlei snel-
flitsende en verkeerde impulsen in gaat
stoppen, begrijp ik niet. Op grond van
die impulsen vormen ze hun interesse
en smaak."

Hoc is de verdeling van taken in jouw
gezin? Hebben jouw kinderen je \'Io'eI
genoeg gezien?
"Niet altijd. Mijn kinderen zeggen ook
weleens tegen me dat ik er te weinig
bell. Dat doet me pijn. Maar ik heb al-
tijd wcl geprobeerd om regelmatig
thuis te zijn, ook deel uit te maken van
hun dagelijkse leven, ze naar school te
brengen en dergelijke. Dat is ook mijn
belangrijkste motivatie geweest om uit-
sluitcnd kindervoorstellingen te gaan
doen. Zo kan ik er meer voor hen zijn.
~1aar er zijn ook tijden geweest dat ik
hed veel heb gewerkt, dan deed Ank
hct merendeel. Wel hebben wc altijd
geprobeerd om heel zorgvuldig te zijn
in de omgang met de kinderen. We ge-
ven hen veel rcspect en ruimte, vooral
geestelijke ruimte, nemen hun gevoe-
lens serieus. Ik heb met al mijn kinde-
ren, van de jongste van zeven rot de
oudste van twintig, een heel goede rela-
tie. Ik merk dat aan alles. Ze zitten lek-
ker in hun vel, het gaat goed met hen
op school. AI hebben ze ook hun pro-
blemen, hoor, maar daar kunnen wc
vertrouwelijk over praten. Een van
mijn zoons wordt bijvoorbeeld soms
geslagen. Ik moet dan vreselijk mijn
best doen om niet in te grijpen en naar
de vader van die rot jongen roe te stap-
pen. Maar hij wil hct zelf oplossen. Het
enige dat ik vraag, is: 'Kun je het nog
aan?' Als ik iets heb geleerd, is het dat
je kinderen zoveel mogelijk hun eigen
gang moet laten gaan. Je moet niet te
veel willen bedisselen of verbieden.
Zorg ervoor dat je eigen ding met je
kind goed is. Daar gaat het om."
Hij wil vooral niet als een modelouder
overkomen, want dat is hij niet. "Wij
zijn ook zoekende. \,(!ij \'Ileten vooral
hoc wc het niet willen, namelijk zoals
het vroeger in onze jeugd ging. Toen
was er helemaal geen respect voor kin-
deren, je \\"erd gekleiIH.'erd. Je kreeg
eerst een draai om je oren, pas daarna
werd cr gevraagd wat cr aan de hand
was. Onze ouders hadden het vooral

druk met overleven. Dat was niet al-
leen in ons gezin zo, maar in de meeste
gezinnen . .\lijn vader was eigen baas,
maar hij kon het zout in de pap niet
verdienen, zeker niet toen er elf kinde-
ren waren. ~laar hij bracht ons wel
liefde voor dc muziek bij, luisterde op
de radio naar opera's, nam ons mee
naar hct Gregoriaanse koor waarin hij
zong. En '50 zondags mochtcn wc, als
hij genoeg had verdiend, een fiets hu-
ren voor een uur, want zelf hadden we
geen fietsen. Dat vond ik machtig.
Evenals het vele buiten spelen dat \ve
hele dagen deden. Kom daar nu maar
eens om. Maar je gevoelens, die deden
cr niet roe, daar was geen aandacht
voor. Het gevoel dat je er mocht zijn,
zoals mijn kinderen dat wel kennen,
heb ik als kind te \••..einig gehad. ~Iis-
schien moet ik daarom altijd wel op
het toneel staan: om mezelf te be\vijzen
dat ik mag bestaan."

•

De opera 'Don Giovmmi' op muziek
van Mozart is ;11 oktober nog in een
aantal plaatsen in het land te zien.
Vanaf november toert Groot!Jof met
'Boris Godoemw' door Neder/mld en
België. Voor precieze speeldata kunt u
bellen naar Stichting Vrije Val, tel.
0299-621 462.
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Oog in
Een bloemlezing uit het werk van schrijf-
sters uit ontwikkelingslanden, aangevuld
mct meer dan veertig kleurenfoto's. Dat
is de opzet van het boek Oog ill oog /liet vrouwelI. De
humanistische ontwikkelingsorganisatie Hivos deelt vijf
gratis exemplaren uit onder lezers van HUl1zallist.

'Her was je reinste plezier: een 3amal van de sprankelendsre boeken van
vrouwen uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied doorle-
zen en daar de prachtigste foto's bij zoeken', schrijft samenstelster Vanessa
Baird. En dat plezier spar inderdaad van dit luxueus uitgevoerde boek af.
De winkelprijs is f 49,50. 'Oog in oog' is ook re bestellen bij Hooks Unlimi.
red, rel. 038 - 42272242. Van ieder verkocht bock gaat! 2,50 naar Hivos.

Een voorproefje:

De dag dat het afgelopen
was met spelletjes doen
Arnan: "Vanaf dat moment in mijn leven herinner ik me al-
les. Ik speelde veel met mijn jongere zusje £oen zij vier was en
ik vijf. l\r1idden op de dag werd de grond heet, en Shafira en
ik sprongen - aU-alhlll-au! We renden naar waar het gras
was - geen schoenen - en wreven onze voeten in het gras. (.. )
Shafira was vier jaar en ze was mooi. Op een avond \••..as [v13-
ma aan het bidden, en ze rende naar Mama toe en zei: '[vla-
ma, Mama, ik heb her zo koud!' J\lama had een sjaal om
haar schouders, en ze wikkelde die om mijn zusje en nam
haar op schoor en wreef haar warm en zei: 'Wat is er met je,
Shafira, wat is er toch?' (.. ) "'lijn vader was cr niet. Hij en
mijn moeder waren al gescheiden, en van waar wij \\'oonJen
in het binnenland was het wel vierentwintig uur lopen naar
de stad waar hij zich bevond. (.. ) Shafira was een dag of vier
ziek. Op de vierde dag kwam mijn vader, toen de zon onder-
ging, en hij was cr nog maar ner of ze stierf. Ze begroeven
haar de volgende morgen. En ik herinner me hoe alleen ik
was. "

Deze Ken;asegezondlJádwerkers gaan /Jermotorf;ets naar de
afgelegen dor/Jel1.Eerst moesten de mamlen l'an de dorpen
lûets hebben van vrouwen dh' op motorf;elsen door het land
scheuren, maar nu maken ze gewoon dL'e/tdl val1het leuen.

Wat als vrouwen zowel een
carrière als een man willen
Ama Ata Aidoo: "'Mijn zuster, als een man van een vrouw
houdt, wil hij haar graag zo veel mogelijk om zich heen heb-
ben.' 'Zelfs zo graag dat ik eell andere haan zou moeten zoe-
ken omdat hij vindt dat deze baan me te veel in beslag
neemt?' 'Ja" zei Opokuy;] (.. j. 'Zo graag dat hij zou willen
dat je van baan veranderde.' '''laar toen \\le elkaar pas leer-
den kennen, beweerde hij anders dat hij zich juist tot mij
aangetrokken voelde vanwege mijn onafhankelijkheid!'
Opokuya was begonnen te giechelen en merkte dat ze cr bij-
na nier meer mt'c kon ophouden. 'Dat overkomt ons toch al-
lemaal, Esi.'"

Lezersactie
Om kans te maken op dit 'feest van een boek' (~1arilyn
french), kllnt u een kaartje sturen naar de redactie van
HI/manist (Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam). Alle
inzenders ontvangen sowieso een jaar lang gratis H;vos-
magaz;,re. Als u daar geen prijs op stelt, kunt 1I dat op uw
kaartje vermelden.

Nomaden-kh,deren spelen veel, en gdten hoeden;s hun werk. Deze k;,tdercn komen uit N;ger.
~ ~~ ,
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De troostende kracht
van Schuberts droevige muziek

\

"I

raagl~jk~oi

)

Î\
! '\/"" L." "\.

" "

/
!

Hij componeerde misschien \vcl de aangrijpendste en meest desolate
klanken uit de muziekgeschiedenis. Franz Schubcrt, precies tweehon-

derd jaar geleden geboren, werd slechts 31 jaar oud, maar liet een
oeuvre na van bijna duizend werken. Treurige werken vaak. Zo voert
de cyclus \,(!illterreise de luisteraar door een ijzingwekkend land-
schap waarvan geen reiziger terugkeert. Toch is het juist die treurig-
heid die fascineert en zelfs troost biedt. Drie Kenners over hun liefde
voor Je muziek van die in zich zelf gekeerde jongeman met dat bolle
gezicht en het eeuwige uilebrillctjc .

.......,.:..;..._;.,....
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Vanaf zijn vijfde jaar luistert de dichter
Hans Houma (55) al naar Schuberr.
",\fijn vader zong vroeger liederen van
Schuhert en begeleidde zich daarhii op
de piano. Als tiener kocht ik van mijn
spaargeld vijfenveertig toeren plaat jes
van de hariton Dietrich Fischer-Dies-
kau, de Schuhert.vertolker bij uitstek."
En ter gelegenheid van het Schllbert-
jaar publiceerde Bouma de dichtbundel
Sclmbertiade. Het bevat een zestigtal
gedichten die 'de poëtische neerslag
zijn van ecn leven van meer dan een
halve eeuw met Schubert en zijn mu.
ziek'. BOllma: "Het ging me vooral om
de atmosfeer, om wat een lied of een
sonate in zijn totaliteit bij me op-
roept.
Franz Schubcrt (1797-1828) was een
vat vol tegenstrijdigheden. Hij was een
bourgondische levensgenieter vol ha.
na Ie grappen, maar ook een dolende
zwerver, geobsedeerd door dood. mis.
lukking en eenzaamheid. Die tragische
kant heeft in de beeldvorming de over-
hand gekregen en de mythe van de lij-
dende en miskende componist kent in
hem zijn patroonheilige. Hoewel Schu-
bert ook lichtvoetige muziek bleef

schrijven, kenmerkt zijn btere werk,
zoals W/interreise en het nog somber-
der Schll'anengesang. zich vooral door
de onheilszwangere thematiek van vcr-
btcnhcid en dood. Schuberts humor
daarbij was vaak wrang en niet vrij van
zelfspot, zoals in Die Sch(jlle Miillerin,
waarin de '\X'andcrer' in hetzelfde
beekje verdrinkt dat hij aan het begin
van dl' liederencyclus nog zo lietlijk be-
zongen had.
Bouma: "Schubert heeft maar heel wei.
nig maten nodig. In \'(1illterráse wor.
den de pianopartijen steeds kaler.
Soms stokt de adem zelfs hclemaal ell
dan zijn er volkomen lege maten, bij-
voorbeeld in het strijkkwinret. j\laar
Schubcrt biedt ook troost, juist omdat
hij ::tlles zo serieus lleemt. Als de mu-
ziek eventjcs opklaart en Jicht \vordt, al
duurt het maar ecn paar maten, dan is
dat ook heel authentiek en echt. Om-
dàt het verdcr zo zwaarmoedig is. De
gevoelens waar ScllUbert stem aan
geeft zijn universeel. Hij schreef het
recht uit zijn han. Je moct dat niet aan.
dikken, je moet hem zelfs af en toe te-
gen zichzelf heschermen. Her is soms al
emotioneel genoeg. Zoals de pianist

Andras Schiff ooit zei: 'Schuhert is
unerträglich schön.. Onverdraaglijk
mooi."

Uitzichtloos
"Ja, dan kom je altijd weer bij \'(linter.
reise uit. \X/ie maakt er eigenlijk zo'n
reis. door die kilte, die uitzichtloos-
heid?", vraagt BOllllla zich af. Schubert
schreef deze liederencyclus naar ge-
diduen van \X'ilhelm .\Hiller in 1824.
Zijn vrienden reageerden met ontzet-
ting en verhijstering toen Schubert
W/imerreise liet horen op een voor-
speelavond, een zogenoemde Schuber-
tiade. De 24 liederen hadden volgens
de toehoorders zo'n desolate en duiste-
re atmosfeer dat de door hen bewon.
derde componist zich al halverwege ge-
ne zijde moest bevinden.
In W/il1terreise doolt een niet nader
aangeduide ik.figuur door een verlaten
en ijzig winterlandschap. Eenzaam.
heid, wanhoop, herinneringen aan een
lang vervIogen liefde en het verlangen
naar de dood vechten mer zijn batste
restje levenskracht. Bekend is Der Lin-
denbau11l, maar ook Der Leiermmm,
dat met zijn monotone en stokkende

De componist
aan de piano
ti;dens een
Schttbertiade
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Se!Jl/bert: 'Verdriet se!Jerpt !Jet
verstal/d el/ sterkt !Jet gemoed'

pÎalloparrij de cyclus besluit.
BouIlla beschrijft ('en recent optreden
van de duitse bariton Thomas QU;1st-
hoff, die WJ;ntcrreise verwikte. "Na af-
loop klonk er aanvankeliik helemaal
gc:en applaus. Ook QU3srhoff zelf
moest nog helemaJI terugkomen van
zijn reis. Je llloet je daarbij bedenken
dat Quasrhoff een Softeno/l-kind is
mer misvormde ledematen. wat bij een
dergelijke liederencyclus nog aangrij-
pender is. Het vrL'cllH.le was dat het pu-
bliek nog heel lang in de zaal bleef zit.
ten. Je kon gewoon niet weggaan.-

Gevoelsgenoot
Vincenr Verhcij(:n (43) is coördinator
van de Schubcrr Stichting. Ilij waar-
schuwt dar hij alleen met 'angst en
schroom' over llluzÎek bn spreken.
•.Dl' mooiste cn beste gesprekken met
vrienden over muziek bestJan uit
\voordenloze taal. ZodrJ je je fascina-
tie in woorden tracht te v.togen, hef je
ook de bijzondere beleving grotendeels
op . .\tet name Schuberts liederen zijn
zo bijztmder van toonzetting dat ik na
het beluisteren van zo'n lied eigenlijk
niets meer kan zeggen. \X'at overblijft is
ontrocring. Een Schuberrlied, waarin
tckst, zang- en pianopanij elkaar per-
feer weerspiegelen, spreekt volledig
voor zichzelf."
Verheijen hoorde Schuben voor her
eerst op zijn zestiende. Een leraar op de
middelbare school liet Erlki)nig horen
in de klas, "Ik bleek de enige te zijn die
het mooi vond. Het is altijd in mijn
hoofd blijven zitten en nog altijd ,"ind
ik het één van Schuberts mooiste liede.
ren," Het duurde tot zijn vierenrwin-
tigste voor hij echt aan SdlUhert ver-
slingerd raakte en platcn ging kopen,
vertelt hij. "Het grl'ep allemaal in d-
kaar, Schllhen, l'en fascinatie voor
poëzie uit de Romantiek. In Schllhen
herken ik een gevoelsgenoot, een even-
knie," Vl'rheijen verwijst naar de laat-
ste dagboekaantekening van Schuhert
(25 maan 1S24): "Verdriet scherpt het
verstand en sterkt het gemoed, terwijl
vreugde zich daarentegen zelden om
het eerste bekom men en het tweede
verwekelijkt of frivool maakt."
Ook al voelt Verheijen veel affiniteit
met Schuben, toch beschouwt hij zich-
zelf niet als een naïeve dromer die
slccllts het schone zoekt of ohsessics
cultiveert, zoals het algemene hcdd
van Romanril.:i wil. "Persoonlijkl' misè-
re, de bvelling van een tijdelijk doods.

verlangcn of verdriet om ccn mislukte
liefde, .Kh, dat is van alle tijden. Derge-
lijke perioden horen bij her leven."

Emotioneel reservoir
Ook hariton 1\laancn Koningsberger
(40) leeft eigenlijk nooit zonder Schll-
hen. "Die affiniH.'it is zowel persoon-
lijk als artistiek. Dat gaat altijd samen.
De pijn of de vrcugde die uit de muziek
spreekt die je graag zingt, zegt heel veel
over jezelf. Als je mt't bepaalde muziek
weinig persoonlijkc affiniteit hebt. ga
je er als zangkunstena<1f op een veel
vakmatiger m.lIlÎer mee om. Dan moet
je hcel diep die muziek in om erachter
te komen hoc die klinken moet, wat de
componist bcdocld heeft. Bij Schuhen
hoef ik dat nooit te doen. Dan kan ik
direct uit mijn eigcn emotionele reser-
voir putten. Schubcrt geeft grote cmo.
ties op een kleine en een heel persoon-
lijke manier vorm en inhoud. Hij is ('en
hele inticme componist, maar je moet
bij hem wèl zelf iets doen, zelf die ge-
voelsdeur openzetten."
"De ingang tot dl' liedkunst is dl' poë-
zie, En gevoel voor het poëtische heeft
met je pcrsoonlijkheid te maken. Er
zijn \'311 die mOlllenten waarin je alles
heel helder zict cn omroerd wordt.
Heel even maar, en dan is het weer ver-
dwenen, dan ga je bijvoorbedd naar je
werk. Je moet daar ontvankelijk voor
ZIlI1.

Deze zOlller verscheen een cd die Ko-
ningshergt'r samen met pianist Graham
Johnson opnam van Schubens liederen
uit het jaar 1821. liet is de 28e vall de
36 cd's tellende Hyperion Schuben
Edition, waarbij Johnson met steeds
wisselende zangers en zangeressen het
gehde Iiet!erenoeuvre van Schubert op.
neemt, Koningsherger: "De opnamen
zijn ongeveer anderhalf jaar oud en
hoewel ik cr hest tevreden over ben,
zou ik het nu heel anders doen. Hier
t'Cn andere lading, da<1f een ander tem-
po. Schuhert blijf je je hele levt'n zin-
gen. Hij laat je niet meer los, Wat dat
betreft is het niet vreenlll dat Dietrich
Fischer-Dieskau \,(/i11lerreise wel een
keer of tien opgenomen heeft. "

•

Koen: 'Ik zet die muziek op als ik kwaad
bell. Ik word dan Il£'g kwader'
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'Hij begrijpt wat ik voel'
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'Ze IS bruilI, liet als ik. Eli ze beeft eell bril,
liet als ik'

"Ze heet ~1ebnie, maar haar artiesten.
naam is ~1el B. \'Vat ik leuk aan haar
vind? Ze is bruin, net als ik. En ze heeft
een bril, net als ik. Jt' ziet nooit pop.
sterren met een bril en als er dan eens
eentje is.t.ie lelijk . .\rlel B. heeft een bril
èn is mooi. Ja, dat doet Ille goed." Sa-
mim is Turkse en wordt binnenkort
vijftien jaar. Ze is gek op de Spice
Gids. De Britse popgroep hedt hit na
hit, hoewel de eerste single 'Wannabe'
nog steeds Samira's favoriet is: "'Toen
ik voor de eerste keer de clip van '\Van-

nahe' zag, wilde ik meteen weten wie
die meiden waren! Ik had nog nooit
zoiets op tv gezien. Alsof niemand hen
iets kan doen. Alsof ze gc\voon doen
waar ze zin in hebben. Je ziet ze een
bus uitstappl'n om naar een of ander
feest te gaan, waar ze eigenlijk hele.
maal niet in mogen. Zt' dansen en ren-
nen door het gebou\'.', langs allemaal
verschrikte mensen. Aan het einde van
het liedje rennen ze weer naar buiten
en springen de bus in, Ik vind het voor.
al leuk dat de clip doorgaat terwijl het
liedje allang is gestopt. Dan roepen ze
en zwaaien ze nog naar Je,"
De Spice Gids zijn hot. Na de cd is er
een bock uitgekomen en er staat een
film op stapel. Het boek heet 'Cirl Po-
wer' en is de slagzin van de groep, Het
is juist die llleidenpower die Samira
aantrekt: "Meisjes \vorden zielig ge-
vonden, alsof we niets kunnen. Als ik
naar de Spice Girls kijk voel ik dat ik
wèl wat kan. Ik voel me dan niet zo
zwak, maar juist sterk. Bij de eerste
zinnen van 'Wannabe' voel ik me al
sterker worden, moet je horen!" Sami.
ra zet de cd op en door haar kamer
klinkt de schreeu\ .•..ende stern van Mei
B. die onomwonden zegt waar het bij
haar om gaat: "Yo ... 1'11teil you what I
want, what I really really wam!". Ze
playbackt mee en roept: "\X1ist je trou-
wens dat ,\kl een tongpiercing heeft?
Dat ze dat durft!"

Poster
De succesvolle Spice Gids hebben veel
navolging gevonden, \\'aaronder de
Nederlandse meidengroep Patt)'cash,
een ~roep die door Party Brard is opge-
richt. Het is de eerste keer dat er l'en
Turks meisje in een popgroep meedoet.
Samira: "Ik vind alle groepen die op de
Spice Gids willen lijken zielig, maar

het is toch ook weer goed dat er nu ein-
delijk eens een Turkse meedoet. Er zijn
nog helemaal geen Turkse popsterren.
Ik zou willen dat ik er stond!"
Samira heeft niet helemaal gelijk. In-
middels is er wel een Nederlands-Turk-
se jóngen doorgedrongen tot de hitlijst.
Hij heet Seyfullah en noemt zich ~1C
Lynx. Van deze twintigjarige jongen
droomt de zeventien jarige Àlarrijn:
"Hij is ontzenend knap, stoer en heeft
een mooie stem. Dat is voor mij ge-
noeg. Ik hoorde zijn eerste hit 'I need

love' op de radio, en ik vond het al me-
teen mooi terwijl ik nog niet eens wist
hoc hij eruit zag. Toen ik hem erbij zag
ben ik meteen in alle popbladen gaan
kijken of er al een poster was. Nu
spaar ik alles wat ik van hem kan vin~
den." \Vie 'I need love' hoort, kan zich
met gemak voorstellen dat ~IC Lynx
het speciaal voor jou zingt. Martijn
heeft hetzelfde gevoel en dat maakt het
juist zo spannend: "Nee, natuurlijk
weet ik wel dat hij niet voor mij zingt...
hij vair zelf op meisjes, dat heb ik gele-
zen. Dat vond ik wel een teleurstelling.
'I need love' is zo'n liedje dat ik meteen
opzet als ik thuis van school kom. Dan
ben ik op mezelf. Ja, ik denk wel dat
het met gevoelens te maken heeft. t\lis-
schien krijg ik later wel een vriend die
op l\IC Lynx lijkt. Dat zou het mooiste
zijn,"

Drilboor
De Nederlands-Turkse jongen is onder
de hoede genomen door het meest pro-
ductieve house-duo van Nederland, het
tweetal Flamman & Abraxas. Een an-
der project van hen, de Party Anima Is,
deed in menig ouderlijk huis stof op-
waaien. Deze drie op elkaar lijkende
kaalhoofdige dansers in hun gladde
trainingspakken lieten Nederland ken-
nismaken met de gabber-cultuur. Deze
kaalkoppen zouden fascisten zIJn.
Koen, een Amsterdamse dertienjarige
jongen, vindt gabbermuziek èn uiter.
lijk JUÎst leuk: "Dat heeft niets te ma-
ken met racisme of fascisme. Dat den-
ken veel mensen. J\,1aar als je naar de
clips kijkt, zie je russen de gabbers ook
bruine mensen rondlopen. Die zouden
er echt niet lopen als gabbers fascisten
zijn. Ik denk dat het niet uitmaakt hoe
je eruit ziet of van welke muziek je
houdt. Er 7.lIIIen heus wel fascistische

gabbers zijn, maar er zijn ook fascisten
die een pak aan hebben."
Koen heeft een hele serie house-cd's,
sommige met hoezen die nog het meest
weg hebben van posters voor een bloe-
dige horrorfilm. De muziek klinkt als
een drilboor waarover stemmen zingen
die op 78.roeren worden afgedraaid.
"Ik zet die muziek op als ik kwaad ben.
Nee, dat maakt me niet rustiger. Ik
word dan nóg kwader. Dat vind ik het
tofste van deze muziek, het is zo hard."
Naast de gabbermuziek houdt Koen
van R&B, een vooral door z\.•...arte
groepen gezongen, melodieuze muziek~
soort. Daar wordt hij \vèl rustig van:
"Ze zingen zo mooi, allemaal stemmen
die goed bij elkaar passen. Het zijn
echt liedjes, heel anders dan gabberrnu-
ziek. Ik denk dat je muziek moet draai-
en bij de stemming die je hebt. Ben ik
kwaad, dan kan ik heter house draai-
en. Ben ik rustig, dan R&B. Als ik
huis\verk maak, maakt het niet uit wat
ik draai. Dat is ook geen stemming,
dan doe ik gewoon m'n huiS\'.'erk,"

Altijd huilen
Na schooltijd je eigen muziek draaien.
Eindelijk op jezelf, in je eigen wereld.
Veertienjarige Anna draaidt' de afgelo-
pen weken maar één liedje. Met de cd-
speler op repeat klonk 'Toen ik je zag'
keer op keer in huis: "Het liedje laat
me niet meer los, ik hoorde het en ben
het meteen gaan kopen. De tekst is zo
verdrietig en ik moet cr altijd om hui-
len. Het gaat over een jongen die op
een meisje valt en met haar een af-
spraakje wil maken, ~,laar hij heeft
haar maar één keer gezien en denkt dat
zij hem helemaal niet heeft zien staan."
Anna heeft de film 'All Stars' gezien
waarin het liedje voorkomt. "Anthonie
Kamerling speelt in de film de jongen
Fargo en zingt het liedje. Ik kan me
weinig van de film herinneren, alleen
dat liedje. Ik vind het ook zo leuk dat
het een Nederlandse tekst is, dan kan
ik het tenminste verstaan. ''('at hij zingt
kan ik heel goed begrijpen. Dat je ie-
mand leuk vindt maar niets durft. Ik
heb het ook wel vaak dat ik een jongen
heel erg leuk vind, maar snel doorloop
of de andere kant opkijk. Gewoon,
omdat het eng is! Stel je voor dat hij me
ziet? Ik heb altijd moeite om te laten
zien hoc ik me voel, het komt er ge-
woon niet uit. Daarom draai ik mis.
schien dat liedje zo vaak, dan kan ik
tenminste huilen."

•
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Hanllah en Amlie inspecterel1 een dure flat

Hoe mensen met de jaren veranderen cn (Och ook dezelfde blijven:
dat is het thema van Career Girls, de nieuwe film van de Britse re-
gisseur .Mike Leigh. De 'carrièremeisjes' uit de titel zijn Hannah en
Annie, twee alleenstaande vrouwen van rond de dertig die elkaar
na jaren weer eens opzoeken. De titel zal ironisch bedoeld zijn,
want Hannah en Annie hebben allebei geen baan om over naar huis
te schrijven. Het zijn gewone, niet eens echt gelukkige vrouwen, die
elkaar uit het oog verloren waren en zich nu moedig hebben voor-
genomen om er een ouderwets gezellig weekendje van te maken.
Dat doen ze natuurlijk door herinneringen op te halen, die wij kij-
kers ook te zien krijgen. Zo leren wc dat Annic vroeger pijnlijk ver-
legen was. Ze had oranje piekhaar, schilferige wangen en - het erg-
ste - ogen die haast altijd naar beneden keken. Hannah was inder-
tijd agressief en gespannen, met een scherp woord voor iedereen die
haar wcg blokkeerde. Zes jaar later is Annie een lieve, weinig op-
merkelijke vrouwen heeft Hannah nog steeds dat felle, al kan ze
heel beschaafd doen in bijpassende garderobe. Ook enkele kennis-
sen uit hun studietijd die de twee vriendinnen dat weekend toevallig
tegenkomen, blijken behoorlijk veranderd.
Career Girls is niet zo mooi uitgewerkt als Secrets and I.ies, J\like
Leigh's vorige film. Een het is zeker geen meesterwerk, zoals Naked
uit 1993. Het is vooral een kleine film: rafelig, meer een schets dan
een schilderij. Niet eens echt goed eigenlijk. En tegelijkertijd om'er-
getelijk. \'(lam wat is de sfeer in een studentenhuis in de jaren tach-
tig mooi getroffen! Die verveloze trap, waarop altijd een huisge-
noot zat te bellen. Koken was: vis uit blik door de spaghetti roereil.
En natuurlijk deed je alsof die geluiden van een huisgenote met he-
renbezoek je helemaal niet in verlegenheid brachten.
Zes jaar later kookt Hannah in haar appartement een beschaafd di-
neetje voor Annie. Inclusief een verzorgde salade. een glas wijn en

bestek dat bij elkaar past. Toch zijn de twee niet helemaal burgerlijk
geworden. Zo vindt Hannah eell originele manier om Annie het he-
dendaagse London tL' teren kennen en zelf ook nog een beetje lol te
beleven. '\Vjc gaan dure appartememen bekijken, ik doe alsof ik een
huis zoek en jij bellt mijn financiële adviseur', stelt ze voor. Ze ko-
men ten:(.:ht in het pem!Jotlse van een onuitstaanbare jonge patser die
hen ontvangt in ochtendjas. "Op een heldere dag kun je vanaf hier
de klassenstrijd zeker zien?", vraagt Hannah liefjes aan de patser.
Achter zijn rug trekken de vriendinnen gekke bekken naar elkaar; de
aanvankelijke onwennigheid na at die jaren is definitief voorbij. Als
Hannah later op de dag Annie naar de trein brengt. voel je als kijker:
vanaf nu zullen die twee elkaar hun hele leven blijven zien.
De actrices Katrin Cartlidge en Lynda Steadman geven verplette-
rend gestalte aan Hannah en Annie. Te verpletterend misschien: al
die ticks, beweginkjes en heftige uitschieters die ze kennelijk bij 'een
onzekere jonge vrouw' vinden passen, zijn aanvankelijk nogal ver-
moeiend. Maar na een poosje kruipen de karakters onder je huid en
ga je je ondanks jezelf voor hen interesseren. Dan moet je constate-
ren dat Hannah en Annie als dertigers aantrekkelijker zijn dan in
hun studententijd. De scherpe kantjes zijn van hun persoon af. In-
derdaad, je zou kunnen zeggen dat Hannah en Annie minder 'inte-
ressant', minder dramatisch geworden zijn . .Maar de film voedt der-
gelijke sentimenten niet. Career Girls suggereert iets anders: name-
lijk dat je wel eens meer 'jezelf' zou kunnen worden door minder
uitgesproken te zijn.

Mar;all Slob

'Career Girls' draait op dit moment in verschillende bioscopen in
hel land.
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Idealen aan hel werk
Idealisme, hebben mensen dat nog1 Is het niet ac"hterhaald, 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 heel prak-
tisch - in hun werk, in hun beroep of in activiteiten die daar een
groot raakvlak mee hebben. In deze serie komen enkele van deze
'idealisten' aan het woord.

'Afwachten mat men
Aline Saers spant zich met grote strijdlust in om mensen met
een handicap zoveel mogelijk greep op hun eigen leven te
geven. Zij kan met recht de vroedvrouw van het
Persoonsgebonden Budget worden genoemd. Deze regeling
bcstaat inmiddels twee jaar en geeft mensen mct cen handi-
cap een budget waarmee ze zèlf hun zorg kunnen inkopen.
Saers is zelf op jonge leeftijd blind geworden. Dat was een
harde leerschool. "Ik vond het vreselijk dat anderen me niet
voor vol aanzagen. Als kind hunkerde ik ernaar om te kun-
nen laten zien wat ik waard was,"

DOOR MIRRE BOTS

Aline Saers heeft een broertje dood aan
de tw".'cdcling russen gezonde en ge-
handicapte mensen. Saers: "En als
vrouw mer een handicap \vord je dub-
bel achtergesteld . .\trn vindt het bij-
voorbeeld helemaal niet gewoon Jat je
gaar \verken. Een blinde vrouw die
werkt en ook nog een man en kinderen
heefr: men vair van verhazing van zijn
stoel. Hoe vaak ik daarover nier aan de
rand gevoeld word!" Dar ze zich door
heel war vooroordelen heen moer hok-
sen om serieus genomen re worden, is
ze inmiddels wel gewend. \X'anr Aline
Saers is gerrouwd, moeder van rWL'e
kinderen, jurisr, direcreur van Per Sal~
do, en blind. " Kreeg ik voorheen voor-
al opmerkingen naar mijn hoofd als 'Jij
bofr maar mer zo'n man die je op sleep-
rouw wil nemen'. regel1\voordig hoor
ik vaker de vraag of dar wel goed kan
gaan, een blinde direcreur. Een blinde
achrer de relefoon kan men zich nog
wel voorsrellen, maar in een leidingge-
vende functie mer rwinrig mensen nno
der zich? Je moer je alrijd dubbel en

dwars waarmaken."
Hoewel dar soms erg vermoeiend is,
slaagr ze er wel in. "Dat heefr mL"rmijn
karakrer re makL'n, maar ook mer her
feir dar ik al op heel jonge ledrijd ge-
handicapr ben geraakr. Ik had jeugd-
reuma, ging ziekenhuis in en uir, werd
al snel erg slechrziend en kwam op zes-
jarige leefrijd in een inrernaa( voor
slechrzienden rerech£. Daar ging hel in
de jaren zes(ig heel anders aan (Oe dan
nu. 111.'( was geen vervanging van een
gezin, er was nauwelijks persoonlijke
aandacht. Je sliep m('( z'n zesrienen op
een slaapzaal en moesr je maar zien te
redden." Hoewel her een moeilijke tijd
was, is ze cr nier alleen maar roll\vig
om. "Ik heb geleerd om me vast re bij-
ren als ik iets wil. Ook heb ik geleerd
om me communicarief op (e stellen. Ik
heb anderen immers nodig."
He( zijn eigenschappen waar ze in haar
verdere leven vcel profijr van heeft ge-
had. Eersr om koste \var kosr door te
ze(ten dar ze naar he( Ad1eneum kon
en vervolgens om re studeren. "D;H

werd me ren zeers(e afgeraden: her zou
me niet lukken, ik zou alleen maar hui-
lend (huiskomen. •• l.a(er om vol te
houden dat ze een beleidsfunctie wilde.
" Zelfs bij de Gehandicaprenraad
moest ik eerst als vrijwilliger beginnen.
Pas na een paar maandl:ll, (oen ze had~
den gezien wat ik in mijn mars had, ho-
den ze me een conrrac( aan." Ile( zijn
mede dit soort l:rvaringen ge,veest die
haar ertoe hebben aangeze( om zich
voor de rechren van gehandicapte men-
sen in re ze(ten. "Als kind onderga je
hel allemaal, maar ik heh vaak ge-
dachr: wachr maar tordar Ik aall de
beurt ben!"

Saers sloD( zich aan bij 'Independenr
I.iving', een club die ijvert voor gelijke
rechten voor mensen me( ecn handi~
cap. Deze beweging OIustond in de ja-
ren zeventig aan de universireit van
BerkeIe}' onder gehandicapten die wil~
den studeren en daarbij probkmen on-
dervonden. L.ater ,••.aaide dL"beweging
over naar Europa. Saers: "Al die exrra
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'Eell iJlillde direc-
teur, gaat dat wel

goed?'

barrières die je als gehandicapte moet
nemen, ken dl..' ik zelf natuurlijk ook.
Her GAK \vilde mij ~een vervoersver-
gOl..'ding geven, \vallt ik hocfde niet te
studeren. Ik zou er toch geen baan mee
krijgen. Een aangl..'paste computer kon
ik pas krijgen men ik een arbeidscon-
tract op zak had. "
Uit de koker van 'Independent Living'
kwam het idee van het Persoonsgebon-
den Budget (PCB). Samen met de Ce-
handicaptenraad hebben zij de discus-
sie hierover in Nederland aangewak-
kerd en meegewerkt aan de experimen-
ten met her PCB. Traditioneel bepalen
deskundigen welke hulp een gehandi-
capte nodig heeft. Dankzij het PCB
kun je als gehandicapte het geld dat die
traditionele hulp kost, besteden ann de
zorg die jij zelf wenst. Liever een ritje
naar de bibliotheek en de strijk maar
even laten liggen? Het is jouw beslis-
sing. Bovendien heb je dankzij het PCB
ook nH.'er zeggenschap over het tijdstip
waarop je 'persoonlijke assistent' komt.
Toen het ernaar uitzag dat het PCB

werkelijkheid zou \vorden, is Per Saldo
ontstaan. Saers: "\XTe vroegen ons af
hoe het in de praktijk allemaal moest.
Hoe vind je goede verzorgers? \'('at
moet cr in een contract? Omdat nie-
mand in l\ederland hier iets van af
wist, hesl()fen we het zelf maar uit te
zoeken." Zo ontstond Per Saldo: voor
informatie, advies en ondersteuning
aan mensen die voor het PCB in ~'l<1n-
merking willen komen.
"Staatssecretaris Terpstra. die een
voorstander van het PCB was maar
met de administratieve uitvoering in
haar lllaag zat, kwam op het 'Iulllineu-
ze' idee om de beheerstaak bij Per Sal-
do onder te brengen. ,\laar dan moes-
ten we wel een verplichte budgethou-
dersvereniging ""orden. Hoewel wij
daar aanvankelijk niets voor voelden
omdat het moeilijk viel te rijmen met
de vrijheid en zelfstandigheid waar wij
zo voor op de bres stonden. zijn wc uit-
eindelijk toch overstag gegaan. \X'ant
als wij het niet zouden doen, welke or-
ganisatie dan wel? \X!ïj konden het per-

spectief van de gehandicapte budget-
houder tenminste goed in de gaten
houden ...
In de praktijk valt dat echter tegen.
"De regeling is zó dichtgetimmerd. er
zijn zoveel regeltjes waaraan mensen
moeten voldoen voordat ze het geld in
handen krijgen. dat het ons tegen-
staat." Reden voor A!ine Saers om. in
overk'g met Terpstra, de administratie-
ve venverking per 1998 af te stoten, al
kost dat een aantal banen. Dan kan Sa-
ers zich weer storten op de rol die haar
het beste ligt: belangenbehartiging \'an
mensen met een hnndicap. Het PCB
blijft één van die belangen. "Het PCB
is fantastisch. Als het eenmaal loopt,
zie je veel mensen opfleuren. Ze kun-
nen zelf hun dag indelen in plaats van
t\vee uur in onzekerheid op het randje
van het bad te moeten wachten tor er
iemand komt 0111 hen het laatste zetje
te geven. Dat ahvachten mar mensen
af. Velen zeggen: 'Ik voel nu pas dat ik
echt lcd' ..•

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

• RADIO

Maandag 13 oktober.
Radio 5
13.08 - 1400 uur

De Radio-5 documentaire
'Vaar\' •.'d dokter Markarit'
J\.'brgarct ,'tead, een 27-jari-
ge Amerikaanse antropolo-
ge, ondernam een verre reis
naar P('n~, een dorpje waar
de rijd [cn('rlijk had stilge-
staan, gelegen aan de zuid-
kust van her groene eiland
1lJnus, vierhonderd kilome-
ter ten noorden van Papoea
Nieuw Guinea. ~largarct
bleef cr zes maanden om het
gedrag van kinderen in een
primitieve samcnk'ving te
observeren. 25 j,ur later be-
zm.-hr zij het dorp opnieuw,
ditmaal om de voltrokken
veranderingen te bestuderen.
Het dorp had in die 25 jaar
een sprong van duizenden ja-
ren gemaakt. Dit voorjaar
bezocht programmamaak-
ster Susan Glimmerveen Pl'.
re, benieuwd naar het dorp
ml't haar bewogen geschiede.
nis en naar de indruk die
~1argaret ~lead op de bevol-
king had achtergel;uen. De
oudste bewoners vertellen
haar over hun herinneringen
aan de eerste blanke vrouw
die zij ooit zagen, en over de
sprong van duizenden jaren
die zich in hun leven voltrok.

17.45.18.00 uur
Kwartier Humanisme
Vrijdag 17 oktober vindt de
officiële opening plaats van
het Humanistisch Archief en
Documentatiecentrum
(HADC). Het centrum wil
het humanistisch sociaal en
cultureel erfgoed onda dak
brengen. \X'at is het belang
van zo'n initiatief? Welke
taken en plannen ziet het
centrum voor zich wegge-
legd? Een gesprek hierover
met Bert Gasenheek, hoofd
van het HADC. Samenstel-
ling: Hert Boelaars.

Maandag 20 oktober.
Radio 5
13.08 - 1400 uur
De Radio-5 documentaire
'Reinheid, rust en regelmaat
nieuwe stijl'
In de jaren zestig werden
mensen met een verstande-
lijkt, handicap opgesloten in
grote instellingen vcr van dc
bewoonde wereld. Er heers-
te vooral reinheid, rust en
regelmaat. Die visie is in-
middels veranderd; verst;lI1.
delijk gehandicap[en moe-
ten nu integreren in de ge-
wone maatschappij. Pro.
grammamaker Petcr Kroon
volgde een groep bewoners
die van de beschermde in.
richting naar een woning in
een gewone woonwijk ver-
huisden.

Maandag 27 oktober.
Radio 5
21.00 - 22.00 uur
De Verbeelding
Literair programma.
Een portret van Frans Ercns
(1858-1935), een bijzondere
schrijver en denker en één
van de ideologen van de
schrijversbeweging de Tach.
rigers. Aan de hand van cita-
ten wordt t:en beeld ge.
schetst van het negell[iende-
eeuwse artiestenmilieu
\v;.urin Erens zo'n promi.
nente rol spt:e1de.

• televisie

Woensdag 15 oktober,
Nederland 1
2203 - 22.26 uur
VOV

',\-lijn vader moes[ vertrek-
ken'
Rizkar (16) en ,vliralda (18)
zouden graag een eigen plek
hebben, ware het nie[ dat de
omstandigheden dit voorals-
nog onmogelijk maken. Om
verschillende redenen kozen
hun ouders er voor niC[ in
hun eigen land te blijven.
Rizkars familie moest vluch-
ten uil Syrië \vegens politie-
ke activiteiten en verblijft in
een asielzoekerscentrum in

0Jederland; ,\1iralda's ou.
ders wonen in Syrië [erwijl
hun dochter in een Neder-
lands ill[ernaat gehuisvest is.

Woensdag 15 oktober,
Nederland 1
22.25 • 23 20 uur
Tel Aviv non stop
'Denigers russen stress en
sabbat'
Een aantal dertigers uit Tel
Aviv word[ van dichtbij ge-

/,;,y~"""

volgd tijdens hun dagelijkse
bezigheden. Nu eens geen
activisten, maar mensen die
ondanks alle problemen in
hun land en de bijna voort-
durende ill[erne en externe
oorlogssituatie doorgaan
met hun levcn. Voor hen.
die vooral creatief en artis-
[iek bezig willen zijn. is '[he
sky the only limit'. Dorit
Zimbalis[. die me[ deze do-
cumell[aire haar regiedebUll[
aflevert, voert met hen ge-
sprekken over ht.'t levt.'n in
Tel Aviv. Hoc overleven zij
in dit land waar vreugde en
verdriet zo dieln bij elkaar
staan?

Woensdag 22 oktober,
Nederland 1
22.03 • 22.28 uur
vov
'Solidair'
In maan 1997 vluchtte een
groot aantal Albanezen naar
Zuid-Italië. Drie jonge vrou-
wen besloten hulp [e bieden
bij de massale aankomst van
de gevluchte Albanezen in
Zuid-Italië. In YOY vertel-
len zij over hun ervaringen

en de niet bepaald gemakke-
lijke levcnsoms[~lndigheden
in hel door werkloosheid en
criminaii[eit geteisterde
ZuiJ.ltalië.

22.32.23.27 uur
Een muur van stilte
'HC[ onbespreekbare lot van
de Armeniërs'
Een Turkse en Anlleense
wetenschapper docn beiden
op hun eigen manier onder-

Dertiger lIit
Tel Aviv

zoek naar wat in Europa 'de
eerste genocide van de 20c
eeuw' word[ genoemd. In de
periode tijdens de eerste we.
reldoorlog viel het doek
voor de Armeniërs in het
Ottomaanse Rijk, het huidi-
ge Turkije. Een traumati.
sche gebeurtenis voor beide
bevolkingsgroepen. waar de
geschiedenisboeken over
zwijgen. Is Je lijd al rijp om
de nu ruim tachtig jaar du-
rende stilte rondom 'de
Armeense kwestie' te door-
breken?

Woensdag 29 oktober,
Nederland 1
Odyssey, she once was
a true love of mine
Een be\',!erking van het
dansconcert van choreogra-
fe Beppie Bbnkert en com-
ponist L.ouis Andriessen.
Uitgangspunt voor de voor-
stelling zijn de liefdes van
Odysseus: tovenares Kirke,
de halfgodin Kalypso en de
koningsdochter Nausik. En
natuurlijk ook !'enelope, die
twintig jaar op hem wacht.
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Wandelschoenen
voor de vrije lezer

\Vat is hel levensgevoel in de NederllUldse roman? /n een serie
artikelen brengt Roe/ie Koning de ideeën !'all onze schrijvers in
kaart. Deze keer: de vele roJlClll'ml Anna Ellquist.

Het meesterstuk, Het geheim: titels als kanonskogels. Deze romans,
VJIl 1994 en 1997, vormen het proza-oeuvre van Anna Enquisr, een
pseudoniem Jat voor het eerst door Je wereld der letteren gonsde
toen in 1991 haar dichtbundel SoldatenliedereN verscheen en veel-
vuldig geprezen \verd. Nadien volgden nog drie dichtbundels. Zes
werken in zes jaar. De maakster lijkt met gepassioneerd schrijven
een nieuwe kwaliteit aan haar actieve leven toe te voegen.
\'<'am actief is haar leven zeker. De arts die zij is, heeft een scherp
oog voor lichaamstaal en symptomen, keil( ziekteprocessen en ge.
zondheidszorg. De psycho-analytica heeft inzicht in de spleten en
spelonken der menselijke geest. De conservatoriumpsycholoog keilt
de genade en zwarigheden van het artistieke levell. Als pianiste en
celliste heeft ze een gevoclsband met muziek, componisten,
instrumenten en scheppingsdrang en als vrom\',
moeder en vriendin tenslotte
heeft ze haar eigen ervaring
met liefde, vriendschap, re-
laties, ouderschap, hun
geneugten en valkuilen.
Van deze ervaringswe.
rcld dragen Het meester.
stuk en Het geheim de
sporen. In beide romans
staat een gedreven kllnste~
naar centraal, een schilder
respl'ctievelijk pianiste.
Hun karakters zijn tegen-
polen. De schilder is een
charmeur, een vrouwen.
versierder, een man die
aandacht en bewondering
nodig heeft om te kunnen
functioneren en die met ge-
mak beweegt en spreekt. Hij
is energiek, ondernemend
en ogenschijnlijk een win~
ncr. De pianiste legt geen
contact door persoonlijk be-
hagen maar door haar
pianospel. Als de mogelijkheid
daartoe haar ontvalt, trekt zij
zich terug uit de wereld. Een
verliezer? Eenzaamheid be-
klemt haar niet. Sociale en
seksuele contacten overko- '='

o
men haar, ze jaagt ze niet na, ~
Beide romans voeren de lezer '"
mee via vragen waarop hij :
een antwoord wil. De opzet is ~
fragmentarisch en niet~chro- z

e

nologisch. Er is grote aandacht voor gemoedstoestanden, voor ge-
volgen van gebrek aan zorg en koestering, voor aantrekkingskracht
en afwezige vaders. ~lensell tonen heel verschillend gedrag om
overeind te blijven. De één vlucht voor verdriet, een ander sluit zich
af, gaat het te lijf, vliegt cr overheen of dompelt zich erin onder. De-
ze personages zijn onze tijdgenoten. Ze wonen overwegend in Ne-
derland. Steden zijn herkenbaar, evenals achtenswaardige kunstin-
stellingen. Ziekenhuis en inrichting behoren rot onze wereld, de re-
lationele en seksuele perikelen en mogelijkheden ook.
Anna Enquist biedt veel. /-Iet meesterstuk loopt over van motieven
en gcvoelens. Het geheim is afstandelijker, de stijl is registrerend.
.\har beide boeken zijn scheppingen waarin het goed toeven kan
zijn. Onder de vele kwaliteiten waarmee aan de literaire muze eer
bewezcn \vordt, is taalvaardigheid niet de geringste. Aan wandel-
schoenen en bramcnjam blijkt verbaal genot te kunnen kleven. Of
de inhoud aanspreekt, hangt Illede af van de lezer. \"Vat brengt die

in? Hoe open van geest is
die? Iemand met het in-

voelend vermogcn van
een lantaarnpaal kan
Enquists werelden be-
tcr nict betreden. Ie-
mand die nergens dra-
matiek ziet, vindt ze

vast overdreven. Wie
iedere verwijzing wil
ontcijferen en begrijpen
dan wel beleven, moet

zelf een intieme rela-
tie met Freud en met
de Muzen hebhen.
Ik denk dat Enquist

beroepsbegrijpers als
critici en wetel1~
schappers zwaar op
de maag ligt . .\.laar
de vrije lezer biedt
zij dramatiek,
schoonheid en
kwaliteit.
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Mi" .i : :..•.....;.
De leden van het Humanistisch Verbond
Het Ilumanistisch Verhond heeft door Je jaren heen stceds :ll11bi\'a-
1t.'1Hgestaan tcgelloV('r dl" eerste van haar drie st:lWl;1irt' dock-n. te
weten: allen re verenigen die met het heginsel \'311 (hl't) humanÎsme
insremml'n. liet idee dat .eeht •...humanisten zich niet bren H'rt.'nÎ-
gen, wars als zij zijn van alles war ook l1l;ur Je schijn hedt \';11\con-
formeren of inperkt'l} vall hun zelfht'schikking, wordt ll1l't Jat ene
promille van Je :-':l'derlandse hc\"Olking d:lt zich hij het HV heeft
ilangeslotcn. wl'1 heel sterk bevestigd. En hoewel J.lt ene promille
graag zou willen groeien tor her kwart of hct Jerde deel dar bijvoor-
beeld Ill't Sociaal & Cuhurcd Planhurt.'<lUh('m mnrholldt. vindt her
de amonomie van het individu een ~ro()[ goed,
Uit pragmatischl' overwegingen is het hoofdbestuur SUlm blij dat
het HV slechts l'en overzichtelijk aantal leden kt'nr. De leden van
het HV zouden geen hununisten zijn, als zij zich nÎet geroepen I.OU4

den vodell hun steentjl' hij te dragen aan het bestieren V,lIl de vcr-
l'niging. Op het landelijk bureau komcn dan ook regelmatig tele-
foontjes, post, faxl'n en e-mailen hinncn, met enrhou"iaste, kritischc
en boze reacties op de linlactiviteit in en rond hct HV. Zoveel zielen
zoveel gedachten.
Hct hoofdbcstuur hecht hebng aan dt' llll'ning van elk individueel
lid. Er is ecn Algemene Leden Verg.ldering \vaarop ;llle 16.000 le-
den zijn uitgenodigd hun hijdr,lge ,un de besluitvorming te leveren.
\X'e mOl'ten ons echter reali"t'rl'n dat de uren die daarnlOr tijdt'ns dl'
ALV heschikbaar zijn, de behoeftc aan meedenken en met'doen niet
hl'vrt'digen. Ook niet als daar door het jaar heen zes rcgio~hijeen-
komsten aan wordt'n toegevoegd.
Het hoofdbestuur beraadt zich !Hl op de manier waarop de stern
van de leden kan wordt'n gl'bnaliseerd, zodat dit. daar wordt ge-
hoord waar hij rot zijn recht komt. De ,lfdelingen van ht,t I-IV spe-
len daarin vanzelfsprl'kend een bcbngrijke rol. l\taar lang niet ieder
lid wil zich via ,lfdelingen manifestt'rell. Daarom denkt het HB ook
aan regionall' netwerken en al (bn niet tijdelijke landelijke t1lt'ma-
groepen.
De leidraad die het hoofdbestuur daarhij heeft, staM in het tweede
dot'! \.an het Hum~llistisch Verhond: een centrum te zijn voor \'er-
dieping, verhreiding en \'erdeJiging van de humanistische levens4
overtuiging. Dat centrum ligt niet centra,ll in Utrecht of in Amster-
dam, of decentraal in dl' verschillende afdelingl'n. Dat centrum is
het HV in totaal.

Oproep kandidaat bestuurslid
HV-hoofdbestuur

uitvaartbegc1eiding. Plaats: Za.
lenct'ntrum 'De Donderil'.,
Donderhergweg 47-49, Roer-
mond. Entree /10,-. ,\teer in-
formatie: tcl. 020-5219040
(Dini BOl'rl.

Vernieuwing
Op maandag 13 oktoher
spreekt ,\1arian Verkerk over
haar ide('ën rond vernit'uwing
en verandl'ring bij het I huna-
nistisch Verbond. De drempel
moet lager voor mensen die af.
finiteit hehhen met het \.er-
bond, vindt de niell\\T (en eer.
ste vrouwelijke) voorzitter van
wat zij noemt 'l'cn aardige en
I~stige club'. Het wordt tijd
voor het combineren van een
herkl'nhare humanistische le-
vl'llsbeschouwing met een open
houding naar geestverwanten,
..Als HV bebht'n \.•..ij een te bc-
scheidl'n opstelling. Wij zouden
veelllll'l.r een kritischt' hewe.
ging moeten zijn!'. Verder
houdt zij el'n pleidooi voor 'he-
moeizorg' in de samenleving.
PIa,lts: 'Gouwe Inn., (;roenho-
vcnpark I, Gouda, aanvang
20.00 uur.

Het hoofdbestllurslid Cl'es van Rietschoten zal vanwege \'erande-
ringl.n in zijn werkkring zijn hoofdhestuurslidmaatsch,lp beëindi-
gen met ingang van de komende ALV. Het hoofdhcstuur betreurt
dit ten zeerste en zoekt kandidaten voor zijn opvolging. Na sdt'c-
tic uit deze kandidaten hoopt het hoofdhestuur op de ALV een
voordracht te kunncn doen. Het hoofdbestuur vraagt kandidarcn
dil' zichzelf geschikt achten voor dl'zl' functie.
N;ust naUWl' verhondenheid ml.t dl' doeIstellingeIl en het maat-
schappelijk optreden van hl.t Ilumanistisch Verbond, diellt'n kan-
didaten te bcschikken (lVl'r ruime bestuurlijke ervaring in \.'0111-

plcxe organisatk's. Tot slot is ervaring dan wel deskundigheid op
hct gebied van nurkeringlfondst'nwerving en coml1l111liGltie zeer
gewenst. Ilt,t bestuurslidm;latschap vraagt onge\'eer twee dagdl'-
len per ma.md.
Brie\'l.llllll't opgavl' \.allnaam en hek nopt C.\'. kunnen worden ge-
zonden aan de Voorzitter van het Humanistisch Verhond. Post-
bus ï5490, 1070 AL Amsterdam, graag met op de cnveloppe dl'
aanduid ing 'persoonlijk/vertrtHlwl'lijk'.
Infortllatie over het hestllurslidmaatschap kan telefonisch worden
ingewonnen bij de wa.uneml'nd dirl'cteur mevrouw E. Vreeburg.

Kinderen en de dood
Op zaterdag 11 oktoher vindt
in Rocrmond \.an 10.00 tot
16.00 uur de conferentie 'Kin-
deren en de dood' plaats. Het
thema zal vanuit verschillendl'
invalshoeken aandacht krijgen:
\\'at betekent de dood voor een
kind? Hoe verschillend kunnen
kinderen reageren? Hoe kun.
nen leerkrachten in de kbs en
oudcrs thuis ermee omgaan?
\'(/at doe je na hl,t overlijden
van een kbsgl'lHlot(je)? Hoe
kunnen kinderen zelf iNS dOl,'n
hij l'en uitvaart? De conferentie
richt zich op een hrt'l'd publiek.
In de conferenrieruimte is tege.
Iijkertijd l'en informatiemarkt
over allt'r1ei (\"Crnieuwende) ac-
tiviteitcn rondom de uitvaart,
waaronder ecn stand van de

het humanisme', door Prof. Dr.
Herman Coenen, UvH,
Utrecht. Opgave door OVl'nna-
king van /50,- (leden /35,-) op
giro 85755S t.n.v. penning-
meester !IV I.l.euwarden tc
Giekerk, o.v.v. filosofie VI.
J\1t'er informatie: tcl. 05H-
2154141 {G.deVriesl .

tl'it voor Humanistiek. I) no-
\'cmber: 'lIet postmoderne den4
ken', door Prof. Dr. IIse Bulhof,
filosoft', Universiteit I.eiden. lol
december: 'Nietzsche, dc grote
çriticus', door Prof. Dr. Paul
van Tongercn, filosoof, Univer-
siteit Nijmcgcn, tt janu.uÎ:
'Denken voelen' door Dr. lil"
lecn Port, universit,lir docent fi-
losofie, Amsterdam. 8 februari:
'Intercultureel denken'. door
Dr. Alphons van Dijk, universi-
tair hoofddocent, UvH,
Utrecht. 8 maart: 'Dcnken in

Fi losofie-I ezingen
Afdeling Friesland organiseert
l'en serie filosofische lezingen
ovcr e('n ,Kwcel thema. Om dc-
ze te kunncn volgen en 0111 aan
de discussie te kunnl'n deelne-
men is geen voorkennis op filo4
sofisch gebied vereist. Alle le4

zingen wordcn gehouden op
zondagmidd;)g van 13.30 tot
16.00 uur in gebouw 'de Bres',
Schoolstraat 4 te Leeuwarden.
12 oktober: 'Denken in de laat-
moderne cultuur" door prof.
dr. !brry Kunnel1lall, Ulli\"Crsi~
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'Ongekend verweer'

z
z
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door de opkomst "an de massa-
media (waaronder de walk-
man) komt het individu in con-
tact met de economische en
morele wereldorde. Wat is de
rol van de humanistische bewe-
ging hierbij? Aanvang 14.00
uur, zaal open om 13.15uur.
Plaats: De Schakel, Archime-
desstraat 9, Nijmegen. Toegang
gratis .. \leer informatie: tel.
024-6421004/3441091.

Gewapend geweld en polirieke onderdrukking zijn in veellandl'n
aan de ordl' van de dag. Via de media zien wc bl'elden van strijd-
lustige, gewapende en politiek actieve mannen die opkomen voor
hun rechten. Vrouwen zien we vooral ah>slachtoffers van geweld.
die in wanhoop op dl' vlucht zijn met hun kinderen.
De werkelijkheid is echter veelzijdiger. Vrouwen zien niet p;lssief
roe hoe hun land verwoest wordt door strijdende partijen. Zl'
maken keuzes en spelen een actie\'e rol. Nemen deel aan de ge\va-
pende strijd of hl'f gewddloze verzet. Zoeken creatit've oplossin-
gen om te overleven. Helpen dkaar en anderen mer de verwer-
king van hun ervaringell.
De reizl'nde rentoonstelling OngekOld IJerll'Cl'r van het HO,\1 en
het Vrouwenheraad Ontwikkelingssamenwerking geeft aan de
hand van foto's en persoonlijke verhalen een heeld van de activi-
teiten van vrouwen in oorlogssituaties, hun hl'trokkenheid bij ge-
weid en Hede, de omstandigheden die \'rouwen noodzaken om te
vluchten en de behandeling van hun asielverzoeken in Nederland.
Bdangrijk aandaçhtspunr is bovendien de verschillende manieren
waarop gevluçhte vrouwen met Nederl.tndse vrouwen in aanra-
king komen - vaak naar aanleiding van solidariteitsacties. Wilt ti
de tentoonstelling gaan bekijken, informeert u dan bij hct t 10.\1
waar en wallneer deze te zien is (030-
1334027). Van Ol/gekend I'enl'eer is
ook een brochure verschenen die die.
per ingaat op dl' thema's van de ten-
toonstelling, te bestdien bij het HO.\-1
voor [2,50 (excl. portokosten).
U kimt de tentoollstellillK ook ill eigen
IJl/is halelI. 'Ongt'kelld I'erll'el'r' is ge-
schikt I'oor (openbarc) mi11lten, zoals
Ke11let'1lte/Jl/ize1l, seJJOlelt 1.'11 bibliothe-
keil. De tel1toomtl'lIing kan ook gc-
bmikt wordclt bij een project, een
themalJijeenkomst n( een solidariteits-
,'ctit'.
Voor resen'ering, bestclling l'dll de
pl/hlic,aie elllladert' in(omwtie kma 1/

contJet 0/}//cmen met hel HOM, post-
blfs 114. 3.500 AC Utrecht, tel. 030-
2334027; (.IX: 030-2367104; e-mail:
hOIl1@cl/w11l!t.nl

Ind iv id ua I ite it
"Van theemutscuhuur naar
walkman-ego'. Op zondag 9
november spreekt Prof. H.
Kunneman over de contouren
van postmoderne individuali-
teit. De hechte levenslx.'schou-
~velijkegemeenschappen (als
theemutsl'n) zijn verdwenen:

Plaats: Hotel Ozinga, Lemmer-
weg S, Sneek. Aanvang 20.00
lIllr. ~1cer informatie: tel.
0517.531554 (Jac König).

Zin in Zorg
Op dinsdag 4 november is er
een avondsymposium Zin in
Zorg van de afdelingen HV en
Humanitas. Aanbieders en ge-
bruikers stellen de positie van
de mantelzorger cemraal. Het
programma bestaat uit diverse
inleidingen, een forum discussie
en een creatieve kijk op zorg.
Plaats: Iselinge Hogeschool
voor Onderwijsberoepen,
Bachlaan 11, Doetinchem.
Aanvang 19.30 uur.lnforma-
tie: tel. 020-5219000/0313.
474572 (Ruud van Sijl).

Het volgende
nummer verschijnt

begin november.
Kopij hiervoor moet
vóór 10 oktober
binnen zijn

bij de redactie.

Gandhi
Op woensdag 5 november or-
ganiseert afdeling Wageningen
een bijeenkomst waarbij
Jeanette Sonneveldt ingaat op
leven en werk van wijlen Gan-
dhi. Zij houdt een inleiding
vanuit litetilir perspectief (o.a.
Henriëtte Roland Holst), ideo-
logisch perspectief (ge\veldl(los
verzet) en schenkt aandacht
aan zijn publiçiteitscapacitei-
ten. Naast het kritisch kijken
naar aspecten van lijn doen en
laren, zal ook dc weg worden
ge\'olgd dil' het geweldloos ver-
zet na hem is gegaan.

Frans Potthoff
Op donderdag 6 novemher or-
ganiseert afdeling Sneek een
vervolgavond 'in gesprek met
frans Pouhoff', voormalig do-
cent aan de Kees Bocke-school
in Bilthoven. frans Pouhoff is
een bociend verteller en geeft
inspirerende voorbl'e1den van
keuzes die hij ooit hl'dt moeten
doen. Op deze tweede ge.
spreksa\'(md zal met name de
periode op de Kees Boeke-
school aan de orde komen,

Georganiseerd huma.
nisme
Op zondag 19 oktober houdt
Jan Glastra van Loon, oud
voorzirrer van het Humanis-
tisch Verbond, een lezing over
de rol van het georganiseerde
humanisme. Plaats: Humanis-
tisch l.Orgcentrum Jacob Rog-
geveen (ingang Gerbrandy-
laan), Middelburg. Aanvang
10.30 uur.

Vooroordelen
Op wndag 19 okroher spreekt
Leon \X'ecke, polemoloog aan
het studiecenrrum voor vredes-
,'r;l;lj;srukhn van de Nijmeegse
Universiteit en tevens bekend
als columnist van Omroep Gel-
derland. over het thema "Voor-
oordelen en stereotypen'.
Pbats: Mandala. ~larezaten-
straar 7, Apeldoorn. Aanvang
19.30 uur.

Meer doen met minder
Onder dit mouo organisecrt af-
deling Winterswijk een lezing
op woensdag 29 oktober.
Over over het "consuminde-
ren'. Plaats: "De Berkhof', Wa-
liënsestraat 33 te Winterswijk.
Aanvang 20.00 uur. ,\tecr in-
formatie: tel. 0543-514988
(Janke ~lekking).

Actueel
Op donderdag 23 okrober or-
ganiseert afdeling Assen een le-
zing door :v1arianVerkerk,
voorzitter van het HV, over
'Humanisme en de actualiteit'.
Plaats: Hotel De Jonge, Brink
85, Assen; aanvang 20.00 uur.

Groeidwang
Op zondag 26 oktober organi-
seert Afdeling Arnhem in het
kader van het jaarthema "alter-
natieve leefwijzen en leefvor-
men' de lezing 'Groei en geld-
systeem - is er dwang tot
groei?' door dr. W. Hoogen-
dijk, publicist over alternatieve
economie, Plaats: I-IetCen-
trum, Kalksteeg 16, Arnhem.
Aanvang 14.00 uur, zaal open
om 13.30 uur. Informatie: tel.
026-3649378 (Wiep de Jong).
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Bambcr Delver, Alerte van Doggenaar,
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Niels de Hoog, Bertil Huzen, Roclie
Koning, Peter van der .\leer. Len
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Norman, Arenda Oomen. Chris
Pennarts, Paul Tolenaar, Johan
Vigeveno. Evert \'<'assenaar
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Oplossing cryptogram septembernummer

I Aangeschoten met lange tenen. (12)
2 Vreemde kwaal, maar wel gezellig. (S)
3 Lang wandden en ten onder gaan. (7)
4 Glazr.:nwasser. (12)
6 Jong zoogdier + groente = konijn of vis.(7)
7 Specerij van twee vrOll\vell. (6)
8 Dwarsgracht. (9)
11 Van die trein is niets meer te vinden. (9)
16 Muzikaal dameskostuum. (8)
18 Ierse jas. (6)
20 Koningin van de insccten. (7)
22 Attribuut van Zwarte Piet. (3)
25 Àluzikale hoorn. (2)
27 Vrucht~ met andcre klr.:l1ltoon hoger he

roep. (5)
29 Een buis(je) in Londr.:n. (4)

5 !\.torgen is te bar. (13)
9 Effeervol beroep. (7)
1O Een boom V;ln een meid. (3)
12 Glazuren correspondentie. (5)
13 Nier de lolligste van de [\vee. (S)
14 Lage druk bij de varkens. (4)
15 Een meisje van minstens 1.38 m. (5)
17 Die mannen zijn niet te lui om te werken.

(7)
19 \X'ater en nog Ct'ns water. (4)
21 Scharensliep. (12)
23 ,v1islukre wereldtaal. (3)
24 Heel fijn familielid. (4)
26 Benauwd gerecht. (4)
28 Ideale plaats in Noord-Brabant. (41
29 Drie noten in dl' afvoer. (6)
30 Die kinderschrik klinkt agrarisch. (9)

Win een boekenbon!

De redactie verloor een boekenhon onder de inzenders van het juiste, gezochte woord (rechts.
onder het cryprogram). Stuur uw oplossing naaf: RcdacrÎL' Humanist, La,v. Saskia van Loenr.:ll,
Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam. De winnaar krijgt bericht en wordt in de volgende Hu-
manist vermeld.

Pre press/Li t ho graf ie/D ru k:
Brouwer Utrecht B.V.

Foto omslag:
Johan Vigcveno

Internet:
De Humanist "vordt op Internet
aangekondigd op de HV-Homepage:
hnp://\vwW .om r{)ep.nllh uman/hv

Teletekst:
De Humanist staat regelmatig
aangekondigd op teletekst 325

Gesproken Humanist
De Humanist wordt ook ingesproken
op cassette. Een jaarabonnr.:l11enr kost
f 30,-. Aan te vr;:lgen bij:
Centrum voor gesproken lectuur.
Tel. 0486 - 486486

AdvertentÎes:
Saskia van Loenen, Posthus 75490
1070 AL Amsterdam
Tel. 020 - 5219030
Fax 020 - 5219080.

H()r110nt.l.ll

3 ibis, 6 quorum. 9 \\'egwerker. II scharen,
14 meditatie, 15 iris, 16 knir.:soor, 18 keus, 19
rekkelijk, 20 krijgr.:n, 22 glamour. 23 adept.

\ l:fril'.l.ll
I nauw, 2 boomchirurg, 4 bewind, 5 straatro-
ver, 7 meermin, 8 meesterlijk. 10 moedr.:, 12
Ee. 13 linkerhand, 17 enkel. 21 eruit.

De tarieven van januari 1996 zijn van
kracht. Informatiefolder is op aan-
vraag verkrijgbaar.

Het gezochte woord van de vorige maand was: BLIKSEMSNEL
\Villllaar:J.G. van Rossum uit Amsterdam.

De Humanist wordt gedrukt op licht-
houthoudend mc papier, chloorvrij.
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ontvanger van het cadeau. Eén
telefoontje naar het
Humanistisch Verbond IS

genoeg: 020-5219030.

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 persoon-
lijke wens of boodschap aan
de

band tuSsen
oe hec.hte der

'Zoonen ~a

Lid van het
Humanistisch Verbond

Abonnee op de Humanist
Een jaarahonnement kost u slechts f 47,50. Hiervoor
ontvangt u negen nummers per jaar, waaronder een
dubheldik themanummer (december/januari). Wilt u
eerst kennismaken met de Humanist, dan is een proef-
abonnement ook mogelijk (3 nummers voor f 10,-).
Voor een abonnement in het buitenland betaalt u f 75,-
per Jaar.

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 v!uchtelingenprohlema-
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
Steunfonds Humanisme
Als donateur van het Steunfonds Humanisme steunt u
financieel de activiteiten van het Ilumanistisch
Verbond. Het Steunfonds is een werkstichting van het
HV met als doel het werven en beheren van financiële
middelen. Als donateur ontvangt u minimaal twee keer
per jaar informatie over een project of activiteit van het
HV met een acceptgiro. Zo kunt u per keer beslissen of
u een financiële bijdrage wilt geven. Ook krijgt u infor-
matie over de landelijke publieksactiviteiten.

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 tor 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
(zonèer Humanist). Als u eerst meer informatie wilt,
kan dat natuurlijk ook.

Ih.: HlIll1.llll •.•t: l:L'11 hL1d ddl prlkki.:1r
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\XTijhopen u als abonnee, donateur of lid te mogen be-
groeten!

OKTOBER 1997 39 HUMANIST



Om kunst te maken in Honduras moetje problemen op kunnen lossen. Om als vrouw in
Honduras kunst te maken al helemaal. Regina Aguilar, beeldend kunstenares uit Honduras, is
lid van het kunstenaarscollectief Mujeres en las Artes. Dit collectief voor en door vrouwen krijgt
financiële steun van het Hivos Cultuur Fonds. Mujeres en las Artes geeft bekendheid aan kunst
van vrouwen door tentoonstellingen en optredens te organiseren en publicaties uit te geven.
Voor Regina Aguilar is de steun van Mujeres en las Artes noodzakelijk om als vrije
beeldhouwster in Honduras te kunnen werken.

Het Hivos Cultuur Fonds maakt met behulp van giften van donateurs vele culturele initiatieven
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika mogelijk en helpt kunstenaars in hun eigen levensonderhoud
te voorzien.,

oog in oog met een andere cultuur
Steun het Hivos Cultuur Fonds. giro 1969 Den Haag. telefoon 070 - 363 69 07

•
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Hivos. Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking
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