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In itnummer

Niet mis, de thema's die
lwee kunsienaars uit
Uru~uay bcstrij-kcn met
hun muziektheaterpro-
duktie 'Intolerance'.
Onnrdraa~zaamhcid,
onverschilligheid cn VCT-

vreemding.
Is cr nog IOckomst?
Een gesprek met de twee
oprichters \"ao TalieT.

Verhalen
van vroeger

Oudere mensen kunnen veel vertellen
van \"rocgcr. Die verhalen kunnen ze
ook opschrijven. En dat is dan llleer dan
hel enkel ophalen van herinneringen.

Taller over Intolerance

I

h en de oerdriften
Velen kennen hem n()~ als de schrij\"cr van 'De naakte aap',
Kv heeft hij zijn hevindingen gebundeld in 'De aangeklede aap'.

Nog immer gefa~cinccrd door het verschijnsel mens ,'crklaart hij
daarin veel gedrag van ons als unieke dierensoort. Speciaal voor de
Humanist ging hij uitgebreid in op vragen over ~c1uk, religie en de zin
van hl,:llcvcn.

Je bent jong en je ziel het al niet meer zittcn.
Daar komt de boodsdlap van Elisabcth
Wurtzcl wclw'n beetje op neer. Haar bock
geeft ccn verhelderend beeld van de
gcdachlcnwcreld waarin een aanta!
(Amerikaanse) jongeren verstrikt raakt. Niet
Holijk, wel
belangwekkend.

Jubileum
in aantocht

De wereld
volgens Wurtzel

Desmond Morris
in de mens

samen.
Een mooie II:clcll:cnhcid oln veel mensen
nader tc lalen kcnni~maken met deze
humanistische clubs.

Het Humanistisch Ver-
bond en Humanitas ZII"
bijna tcgc:lijk jarig. En dat
v"ieren ze voor ccn deel

Balletdanser
Paul Waarts

In de ~cric Ik en De Ander dit keer balletdanser
Paul Wa,Ir1S. Leeft hij \'001 l,ichzclf of \'oor Je
ander, hoe kies hij om in hel leven tc slaan?

En verder:
Humanismcp;rocit 4
Verhond mindcr mbsidie 7
Cryptogram ••...•......... 27
Rtv-programma"s 28/29
Winnaars boek Keuls ••••.... 14
IHEU pal voor Xiao Xuehvi .. 35
HV.nieuws 36/37/38
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Humanisme in Nederland groeit
De buitenkerkelijkheid in Nederland groeit. En de processen die met
ontkerkelijking samenhangen, zetten zich voort. Betekent dit ook
dat het humanisme in Nederland groeit? Rob Tielman (oud.
voorzitter van het Humanistisch Verbond en o.a. bijzonder
hoogleraar voor Socrates), dook in de cijfers van recente
onderzoeken.

door Rob Tielman

Uit het vorig jaar verschenen underzoek
'SccularÎs:nic in KcdcrlanJ, 1966-1991'
van hrt Sociaal Cultureel Planbureau
blijkt Jat I.'cn gro('icnd aantal :-.Jedcrlan"
JeTS buitenkerkelijk is. I\'cdt'rbnJ be-
hoort met 52% buitenkerkelijken tot de
meest ontkerkelijkte landen uit de wes-
terse wereld. OnJer Je jongeren is 70'Y"
buitenkerkelijk, en de \"crwachting is Jat
in hel iaat 2020 76% van de bevolking
buitenkerkelijk zal zijn.
DaarnJ.Jst hl ijkt uit hrt So.:iaal-Culturee!
Rapport 1994 Jat pron~sscn die met sc-
cularisatie samenhangen - 70a[s emanci-
patie, ,rijgend opleidingsniveau, llluivi-
Jualiscring cn ut"Confc,sionaliscring -
zich voortzetten. Datzelfde gci<lt voor
tendt"nst"n van liberalisering (mt"t"r na-
druk up zdfbcschikking) t"n seculari ••c-
ring die zi.;-h sinds de jaren zestig hebben
\'oorgedaan.
Betekent dit nu dat het humanismt" in
:-':t"derland ook groeit? Om die vraag te
kunnen beantwoorden, is het noodzake-
lijk om em onderscheid te maken tus ••en
denken, stroming t"n bnveging.

In de eerste plaats kan men spreken van
et"t1groei van het humanistische denken:
het lcvensheschouwdijke uitgangspunt
dat memen het vermogen en het recht
hehhen om zelf zin en vorm te gt"ven aan
hun bestaan zolang zij her zelfheschik-
kingsrt"ch[ van anderen niet aantasten.
Uit het st"cularisatie-ondefl.oek blijkt dat
humanistische opvattingen wijd ver-
spreid lijn in de ;"!ederlandse samenlt"-
ving, ook onder mensen die fornled nog
lid van ecn kerk zIJn. Zo v'indt 79% lIan
de hevolking dat men zelf zin aan het le-
ven moet geven. Dit percentage is X2%
onder de buitenkerkelijken en 53% on-
der de gçrdormCl'rd('n (als duidelijkste
tegenhanger van de buitenkerkelijken).
De opvatting leder lJl:IJaoJltzijll eige/l lot
wordt gestt."und door 33% van de bevol-
king. 56% van de huitt"nkt"rkelijken en
13% van de gereformt"t"rdt"n. De sH.•Hing
Alle('/1 Gud geeft het lewtl zil/ wurdt
door 19% van de bcvolking underschre-
ven, 3% van de huitenkerkelijken en
79'% van de gereformeerden, De uit-
spraak Goed CII kwaad //loetelI geha-
seerd vitl op Guds wet/eli wordt gedt"t"ld
door 26% van de bevolking, 2% van de
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buitenkerkelijkcn t"n S3% van dl' gere-
formeerden.
Een groeiend deel van de kerkleden hl ijkt
dus ideet'n aan te hangen dit" in humanis-
tische kringen leven maar niet door het
kerkelijk leergezag wordt"n onderschre-
ven. Anders gezegd: cr is sprake \'an een
toenemende verwereldlijking van het zin-
gevillg ••dcnken,

Er is (Jok sprake van een groeiende hu-
manistische stroming, Dankzij regelmati-
ge onderzoekingen van de afdeling kijk-
en luisteromkrzoek \'an de :-':OS wl'ten
wij dat het percentage mensen die affini-
teit hehben met het hUll1ani~me ollge\Ter
de helft is van het percentage huitt"nkt"r-
kelijken. Ook hier is een stijging waar te
nemen van 7% in 1966, via 14% in
197!l, tot 25% van dt" totale bevolking in
1992. :\len zou deze groep van mensen
die affiniteit hebben met het humanisme
(meer dan twee milloen volwassen Ne-
derlanders) kunnen vt"rgelijken met de
stemmers op politieke partijen bij verkie-
zingen, Ol17.e volhvertegenwoordiging
wordt niet samenge~tdd op grond van
het lidmaatschap van politieke partijen
maar op grond van de omvang van de
stromingen dit" dt" betrokken partijen
steunen z.oals dat tot uiting komt bij ver-
kiezingen, Ah; men een juiste indruk wil
hebben \'an de omvang van dt" humanisti-
sche stroming in :-':ederland, is het dus
niet voldoende om naar het georganiseer-
de humanisme te kijken maar zal men
daar ook de aanhang in dt" hevolking als
geheel daarbij moett"n hetrekken.
Dat geldt zeker voor een op individuele
zelfbeschikking gebaseerde levensover-
tuiging als de humanistische waar zelfs
sprake is van een zekere weerstand tegen
organisaticvormen die godsdienstig of le-
\'l'nsbeschouwelijk zijn gefundeerd. Deze
tendens hestaat in d •.•s'll1lenleving als ge-
heel, maar onder buitt"nkerkelilkctl in ht"t
bijzonder. Het Îs daarom onjuist om de
vraag naar de groei van het humanisme
uitsluitend te koppelen aan organisatie-
\.ormen. Immers, de humanistische stro-
ming wordt dan one\.enredig benadeeld.

In dt" derde plaats is er sprake van een
groei van ue humanistische b •.•wt"ging: de
mensen die daadwerkdijk humanistische
voorzieningen ondersteunen door lid te
worden van ~~n of meerdere humanisti-

sche organisaties, door schenkingen
daaraan te gl'ven en door gehruik tt" ma-
ken van die voorzieningen. !':eem nij-
voorheeld het humanistisch vormingson-
derwijs. Dit wordt jaarlijks in het open-
baar en daarmee vergdijkbaar onderwijs
aangeboden aan en gt"kOlen door 36.000
leerlingen en hun bijna 70.000 ouders.
Deze groep van 100.000 heeft bijna geen
overlap met de 200.000 volwasst"nen die
hum,lnistische organisaties daadwerke-
lijk steunen, of met de honderdduizenden
die gebruik maken (of hebben gemaakt)
van humanistische geestelijke \.erzorging,
die in humaniscis,he bejaardenhuizen
wonen, die regelmatig naar humanisti-
sche uitzendingen luisteren of kijken,
enz.

Het humanisme in :\'ederbnd groeit dus.
Het humanistisch denken groeit in de sa-
menleving als geheel maar ook in tradi-
tioneel ketkelijkt" kringen. Ongevt"t"r de
helft V3n het aantal buitenkerkelijken be-
schouwt zichzelf als humanist. En het ge-
bruik van en de steun voor humanistische
voorlieningt"n neemt tot". Deze tendens
doet z.ich met name onder jongeren \'OOr,
en dat twtekent dat zij zjch ook de ko-
nlt"nde jaren voor z.al doen. Juist voor een
bevolkingsgroep die ertoe neigt om zich
niet te organiseren, i•• het \'an groot he.
lang dat via het onderwijs t"n de media
aandacht aan levensbeschouwelijke
vraagstukken wordt besteed op een wijze
die aansluit bij hun lncnsoverrulging.
Dit is vooral van grote betekenis voor de
jongeren omdat zij in de komende jaren
tot een ontkerkelijking van met"r dan
70% zullen hijdragen. •
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Humanistisch Verbond
en Humanitas vieren
jubileum gezamenlijk
Humanitas en het Humanistisch Verbond
vieren de komende m;landen gClamcnlijk
hun SO-jarig hestaan! Op 31 mei 1945
werd Humanilas opgericht, een half iaar
later - op 17 februari 1946 - het Huma-
nistisch Verbond. De gc~amcnliikc vie-
ring is een unieke gchcurlcnis in de rijke
geschiedenis van deze twee organisaties,
die samen met de vrijdenkersvereniging
De Vrije Gedachte de hasis ,-ormen vun
het georganiseerde humanisme in Neder-
land.

In dl' afgelopen 50 jaar zijn cr mceT hu-
manistische organisaties gevormd. Om cr
slechts enkele tt' noemen: het Humanis-
tisch Instituut voor Ontl,','ikkelingssa-
mCllwcrking (Hivos), het Pedagogisch
Studiecentrum Humanistisch Vormings-
onderwijs (I IVO), de Uniwrsiteit voor
Humanistiek (Udf) en de Humanistische
Stichting voor Huisvesting van Bejaarden
(1-lqIBl. Al deze organisaties vormen een
wijdvertakt netwerk, met actie"e vrijwil-
ligers op tal van maatschappdijke tern:i-
nen.
Voor leden en vrijwilligers is de humanis-
tische beweging een vanzelfsprekend-
heid, Buitenstaanders kennen mt'estal
wd dt' naam van een of meer organi,a-

tics, maar de activiteiten zijn vaak onhe-
kend,
Daarom zijn de 'lCti\'iteiten rond de geza-
menlijke juhilellnwiering ook gericht op
het hekender maken van wat humanisti-
sche organisaties doen.
Om &larmee de nieuwsgierigheid van
mensen te prikkden en hen te bewegen
om meer informatie aan te vragen, kenni,
te maken met het humanisme en het werk
dat door vrijwilligers en professionals
wordt uitgevoerd. En zo mogelijk om zelf
actief te worden.

Onder het mono; '50 jaar actief huma-
nisme, kiezen vanuit inspiratie' kunt u de
komende Illaanden de volgende activitei-
ten verwachten;

• Vanaf 7 juni zendt het Humanistisch
Vcrhond televisieprogramma's uit, ge-
maakt door de Ilumani,ti",he Om-
roep Stichring in het kader van de juhi-
leum\'iering (zie ook elders in deze Hu-
manist).
liet eerste progranllll,l is een docu-
menraire m'er W',1.. Brugsma en me-
vrouw T. Wiballt-Guilonard, die enke.

Ie dagen tevoren de Dr. ].1'. van Praag-
prijs in ontvangst hebben genomen.
Op tdevisie staan vervolgens in de
maand juni de activiteiten van vrijwil-
ligers van Humanitas centraal.

• Op 14 juni kunt u kijken naar een do-
cumentaire owr de op\'ang van vluch-
telingen en asielzoekers in Groningen.
Vrijwilligers werken als Contactperso-
nen, verzorgen taallesst'n en helpen
asielzoekers met het opbouwen van
een sociaal netwerk.

• Activiteiten als hel vriendschappelijk
huisbezoek, rouw begeleiding en de
praatlijn Amsterdam komen aan bod
op 21 juni. Her belang van vrijwilli-
gerswerk wordt op indringende wijze
in beeld gebracht.

• Het laat5te programma op 28 juni
roont de werkwijze en anivitciren van
een sm:iaal pension in Hengelo. Het is
een tijdelijke woonvoorziening voor
mensen die dakloos zijn en wil een
thuis zijn zonder therapeutische be-
doeling, •.
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(Ingezonden mededeling)

Ons nieuwe programmaboekje is uit!

VERENIGING ..bWOODBROOKERS
BARCHEM

Enige cursussen in zomer en najaar 1995:
- See me, feel me, touch me, heal me
~Spelenweek
- Geloven en kennen. Gesprekken met dr. J. van
Riemsdijk over zijn boek "Cirkelen rond het
geheim"

- Normen en waarden. Wat zijn dat eigenlijk en wat
kunnen we ermee?

- Keltische sprookjes en verhalen
- Alternatieve geneeswijzen
- Cultuurvernieuwing, belicht door twee
"gangmakers' van de Erasmus Liga.

De afdelingen van Ilumanitas en IIV
kunnen een helangrijke rol spden hij dt"
verspreiding van de jubileumkrant, Je
Humanist en foldermateriaal van de ei-
gen organisatie. Activiteiten van de afde-
lingen zelf in het najaar van 1995 en in
1996 kunnen plaatsvinden onder het ju-
bileum-motto. De afdelingen van het HV
ontvangen hierover nog informatir en
materiaal van her landelijk hureau.

Voor mrer informatie kum u contacl op-
nemen met de rontaetpersuun van Je ge-
zamenlijke jubilcumvierinJ.\. Ellen Snn-
lag: bij Humanitas (maandag, woensdag
en donderdag) lel: 020-6262445 en bij
het HV (dinsJag) tel: 030- 392100.

welkom. Op de middagbijeenkomst
van 1S oktoher komt de humanisti-
,ehe \'isit" op opvoeding t"n onderwijs
aan de orde. Op 15 november volgt
een bijeenkomst nver visies op zorg.
Op dit moment wordt h,lrd gewerkt
aan Je inhoud en opzet van deze bij.
eenkomsten. Noteer de Jata vast in uw
agt"nda! Ut"ide hijeenkomsten vinden
plaats in de Rode Hoed in AmsterdJm.

• De Humani,t komt eind november uit
met een speciaal themanummer. Een
apart katern heschrijft bdangrijke ac-
tiviteiten van Humanitas en Hum,mis-
tisch Verhond. En de voorzitters spre-
ken I.ich uit over de \'olgende 50 jaar.

• Op 17 februari 1996 vindt dan Je ei-
gen jubileumviering van het Humanis-
tisch Verbond plJats. Dt"ze feestelijke
dag zal ook het startpunt vormt"n VOOf

lokale activiteiten van afJelingen van
het HV. Op dezr dag zal hrt thema 'to-
lerantie' op uiteenlopende manieren
brhandrld worden. Op dit moment
wordt hard gewerkt aan de voorberei-
Jingen!

• Twee landelijke biwenkotllslen richten
zich primair op de vrijwilligers en pro-
fessionals in de zorgsector en het vcld
van opvoeding/onderwijs, .\laar ande-
ren, wals geïnteresseerde leden en vrij-
williger" zijn natuurlijk ook van harte

• In septemher komt de gezamenlijke ju-
hileumkrant uit. Dele gratis krant I.al
in een gtott" oplagt" vt"rspreid worden,
vooral onder vrijwilligers en profes,io-
nals in ,Ic wrgsector en het veld van
opvoeding/onderwijs.
Dt" krant ht"srt"t"dt aandacht aan het
humanisme en aan werkvelden van
beiJe organisaties (o.a. humanistisch
vormingsonderwijs, geestelijk raads-
werk, opvang asielzoekers, activiteiten
voor kinderen). Belangstellenden kun-
nen met r.'n bon uit de krant meer in-
formatit" aanvragen. Basisfolders van
heide organi,aties zijn hiervoor in een
grote oplage heschikbJar.

• Van septemher tot decemhcr zendt het
Humanistisch Verbond op radio en te-
levisie programma's uit onder het jubi-
leum-motto. Drama-ptoduktics en do-
cumentaires hcsteden aandacht aan
keuzen van mensen, en de uitgangs-
punten waar 7.ij I.ich op baseren. Ook
is er aandacht voor concrete werkvel-
den, wals het humanistisch vormings-
onderwijs en de humani,rische geeste-
lijke verzorging.

• Op 7 juni vindt ook ecn feestelijke bij-
eenkomst plaats van de afdeling
Amersfoort van het HV en de afdeling
Eemland van Humanitas. De landelij-
ke voorzitters, I'aul Cliteur (HV) en
George Brouw(1 (llumanitas) zullen
aanwezig zijn, o.a. om het startsein te
geven vom de gezamenlijke activitei-
ten (zie ook het I IV-nieuws elders in
dit nummer).

(Ingezonden mededeling)

VOOR ASSEPOESTERS
DIE NIET MEER IN DE
AOW EN ANDERE
SPROOKJES GELOVEN

Gelooft u nog in de AOW? Haalt u
d, veertig dienstjaren die recht
geven op "n redelijk pensioen?
Wilt u grotendeels afhankelijk zijn
van een uitgeklede pensioenvoor-
ziening van de Staat?

Vrouwen die financieel vrij en
onafhankelijk willen blijven, leggen
nu wat opzij voor later. Er zijn vele
manieren. Wat is de beste?

Belastingvrij sparen?

Belastingbesparing door
door lijfrente-aftrek?

Ingaan op zO,'nmooie
advertentie die 11 procent
rendement of andere gouden
bergen belooft?

Wie een onafhankelijk advies wil
hebben of vragen heeft over
pensioenaanvulling, sparen voor
d, VUT ,n d, waarde v,n het
spaargeld ;n d, toekomst, k,n
vrijblijvend terecht bij het Advies
Centrum voor Pensioenen.
----------------- ----------------_ ...............
BON voor vrijblijvende

informatie.
JA, misschien wil ;k w" zo'n
vrijblijvend en onafhankelijk
advies. Maar stuurt " mij eerst
wat informatie.

Naam: m/v
Straat:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

Stuur deze bon ;n "n envelop
zonder postzegel naar:
Advies Centrum voor Pensioenen
Antwoordnummer 3250
3000 wa ROTTERDAM.

Hm.lA:'.J1STjuni/juli 1995 6

Inlichtingen
en programma.

boekje bij

WOODBROOKERSHUIS,
Woodbrookersweg 1,
7244 RB Barchem,
Tel. 05734-1734.



Bezuiniging staatssecretaris Terpstra snijdt diep

Slaalsseerelaris Erica Terpstra

Woensdag 20 april omving her
HumanisriKh Verbond een brief V;lO het
ministerie van VWS, met de mededeling
dat de subsidie ptT 1 januarÎ 19% lal
worden stopgezl't. IlrT gaat om een bedrag
van een half miljoen gulden. Voor alle
duidelijkheid: ue bijdrage van V\'VS j, één
van Je belangrijke inkomstenbronnen van
het HV, naast contributies cn gelden uit
fondsen.
:-:atuurlijk vindt het HV ook dat de
ov("rheid niet de kosten moet dragen van
her instandhouden van 001.1.: vereniging.
~iet voor niets werken we hard aan
ledenwerving en draagvlakvcrbrcdillg. Dat
begint z'o vruchten af te werpen. Een
omvangrijke bezuiniging op korte termijn brengt deLe
ontwikkeling echter ernstig in gevaar.
Her Humanistisch Verbond is niet de enige organisatie die
gekort wordt. De kranten hebben volgestaan md namen van
organisaties die (Jok door de bezuinigingen worden getroffen.
Ikwioigingen die de staatssecretaris op zeer korte termijn wil
doorvoeren. Nog geen vijf jaar geleden erkende de overheid ook
finanóeel het belang van maatschappelijke acriviteiten van her
HV. t\u trekt de staatsselTetaris alle subsidiegelden in _woder
zdfs et.'n ovngangsregcling aan Ie bit.'den.

Natuurlijk moet het draaj;:dak ~'oor het HV lil Je samenleving
liggen. Daarom richten we ons ook op ledenwerving en
draagvlaherbreding. De koersverandering van het HV heeft
dan ook geleid tot een vernieuwde Humanist. tot aantrekkelijke

bijecnkomsrt.'n en symposia, tot
inspi rerende a fdclingsactiviteiten.
Activiteiten die de afgelopen jaren
weerklank hebben gevondell.
Bijeenkomsten trokken veel deeloemers,
het aantal abonnees op de Humanist
stijgt en voor het eerst sinds jaren groeit
het ledental.
De leden betalen via contributie voor
instandhouding van de vereniging en
voor de noodzakelijke voorzieningen in
dat verband. Subsidies wordcn gebruikt
voor projecten en acri,'iteiten, gericht op
een extern publiek.
Het HV werkt er hard aan om minder
afhankelijk te worden van

subsidiegelden . .\Ia:u dat kan niet van de ene dag op de aodere.
De overheid hedt wel degelijk een belangrijke
verantwoordelijkheid om voorwaarden te scheppen voor
activiteitt.'n van organisatit.'s als het HV. En het is on7.În als de
staatssecretaris bewent dat OIlS werk niet onder de kerntaken
van de landelijke overheid \'alt. Het is onmogelijk alles zomaar
kostendekkend te maken en helemaal onaanvaardbaar dat de
overheid verwacht dat wij dit binnen enkele maanden zouden
kunnen realiseren.
Op korte termijn zal het IIV samen mt'l andere organisaties de
staatssecretaris aansprekt'n op haar \"Crantv.-oordelijkheid op dit
beleidstt'rrein. Natuurlijk houden wij alle afdelingt'n op de
hoogte van de stappel] die hoofdheswur en landelijk bureau
hierin zullen onJt."rnemt."n.
Kees van Rooijen ,waarnemend directeur landelijk bureau HV
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Televisie-uitzending op zondagmiddag 4 juni: 'Intolerance'

zet

door Jansen Schönelndreier

Ongrijpbare kunst
die aan

het
denken

Zondagmiddag 4 juni presenteert het Humanistisch Verbond het
tweeluik 'Intolerance" van de muziektheatergroep Taller op televisie.
In het 72 minuten durende programma worden twee korte opera's
opgevoerd. Het gaat in deze produktie over onverdraagzaamheid,
onverschilligheid en vervreemding. Aan de vooravond van deze

uitzending een gesprek met de oprichters van Taller:
Armando Bergallo (links) en Hector Vilche.
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Brandende moskeeën, aanslagen op
Turkse banken. De Gerçrk- kruidenier in
de Sumatrastraat i~zwartgeblakerd door
een brandbom. Kunstena,uscollel:tid
Taller Amste-rdam is gee-n moment te
vroeg geweest met haar muziektheater-
prnjecT InTOlerance, dat in eigentijdse
composities op loek gaat naar het welen
van de onverdraagzaamheid.

Een autistische maatschappij, het onvrr-
mogen om te communiceren, de dranl;
om dat wat anders is te vernietigen. ~let
deze diagnoses gaaT dl.' kunsle-
naar'igrnep Taller Amsterdam,
opgericht door de Uruguyanen
Armando lIergallo en I lector Vil-
che, in haar artistiekc produkties
de problemen van deze tijd te lijf.
Haar nieuwste muziektheater-
project heet 'Intolerance' en
brengt werk van de moderne
componisten Udo Zimmerman
en Ton de Leeuw theatraal en
muzikaal tot leven. Zimmermans
opera 'Wei'i'ie Rml." belil-ht de
gee~t van de eeuw ~'an IIider en
Stalin. 'I.itany of our Time' van
Ton de Lceuw verheeldt de laat-
twintigste eeuwse maatschappe-
lijkr omerschilligheid die uitein-
delijk tot vernietiging leidt.

In woorden is niel simpel te van-
gen wat Taller - het woord bete-
kent atelier - met 'Intolerance'

beoogt. Spreken met Tal1er is een lading
wilde associaties, gcdachTcnstromen en
filosofische interpretaties ovcr je afroe-
pen, waarhij de- I;rens tmsen Jcnkcn en
voelen vervaagr. In hun ma-
jestueuze pand aan dl.'Amslrrdamse Kci-
zerswacht fonkckn Vilche l'n Ikrgallo na
32 jaar artistieke kruisbestuiving cn
grensdoorbrekende 'we-reldkunst' nog
stecds van bezieling als zc praten over
wat heil be-weegt. leder apart, wanT zr
zijn elkaars tegenpolen. Bergallo, met uit-
bundige kleurorgiën op I_ijnschilderdoe-

FOlo boven:
Beeld "an 'Litany
of our time'.

Foto links:
Bcdd van
'Weisse Rose'

ken en in Ijjn hele wooninterieur, spreekt
doordacht en genuanceerd. Vilche, de in-
troverte kunstenaar die met zwart, grijs
en tin zijn denkbeelden -;chept,loopt pra-
tend en wijn drinkend over van ideeën en
opwellingen.
Ze I.ijn het niet altijd met elkaar eens,
maar vormen samrn inmiddels een be-
grip. TalJer fungeert 3ls cen soort motor,
die met haar veelvormigl' en vernieuwen-
dl.'artistieke activiteiten vele kunslenaars
heeft 3angerrokken en geinspireerd.
Sinds haar oprichting in de Uruguyaansc

hoofdstad Montevideo, in 1963, heeft
hct kunsren3<1tscollcctief grote projecten
uitgevoerd in onder meer Ncw York, Pa-
tijs en Londen.
Het werk wordt vaak beschreven als on-
grijpbaar door de Talleriaanse absrracries
en symbolen waarmee het zijn bood-
schap uitdraagt. ,'laar Taller - dat in '76
haar plek heeft gevonden in Amsterdam -
wordt inmiddels gczien als één van de be-
langrijkste invloeden in de Europese cul-
tuur. En al hebhen Vilehe en Beqpllo hun
marxistische periode lang geleden 3chter
zich gelaten, hun bood-;chap i~nog stceds
maatschappelijk geïnspireerd. "TaIIer
schept een afheelding van onze tijd, van
hoe wc met elkaar samenlC\.cn."

Twee jaar geleden gaf deze tijd Taller
aanleiding tOl het project 'lntolerance'.
Er was dc onrustbarende groei van
\-reemdelingenhaat, nco-nazisme en an-
derl' vormen \lan onvcrdraagzaamheid
die in een groot aanrallanden de kop op-
staken. lkrgallo: '"Die verschijnselen
vloeien voort uit de vervreemding V3nde
maatschappij zelf. Deze is autistisch ge-
wordcn. Hct individualisme heeft haar in
een verlammende greep. ,'lensen I.ijn niet
meer in staat om met elkaar te communi-
ceren." Een van de resultatrn hiervan is
een koortsachtig zoeken naar identiteit,
om zich/_elfals het ware veilig te stellen.
"De identitcitskoorts is als het :\-Ionster
van Frankenstein", I_egt Vilche. "Her
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maait wild om zich heen: alles wat anders
is, alles wat beweegt, wordt uitgebannen
en uiteindelijk vernietigd. Dat is wat de
nazi's deden en wat nu weer overal op-
gang dot."LTerwijl je identiteit pas werke-
lijk krachtig wordt als je jezelf blootstelt
aan verschillen - die maken je rijker."'

Hector Vi1che:Kunst kan wat de huidige
overkill aan informatie niet kan: mensen aan
het denken zetten

Het zicht op de aard van deze internatio-
nale crisis wordt volgens het duo vaak
vertroebeld doordat andere belangen een
rol spelen. Bergallo: '"Het thema onver-
draagzaamheid is opgepikt door een aan-
tal politieke partijen, maar voor ht."n
wordt het vooral een voertuig om de ver-
kiezingen te winnen. In de kunst kan het
onderwerp wel objectief worden bena-
derd. Wij kwamen op het idee om te kij-
ken hoc hedendaagse componisten ermee
bezig zijn geweest."'
Taller ontdekte zeker vijf moderne ope-
ra's die direct aan het thema verdraag-
zaamheid raakten. t-.Iaar de financiën.
het kunstenaarscollectief is grotendeels
aangewezen op sp0Il'iors en subsidies -
stonden zo'n omvangrijke artistieke uit-
barsting niet toe. Samen met de ook aan
Taller verbonden dirigent Lucas Vis kwa-
men Bergallo en Vilche uit op werk van
de neo-romantische Duitse componist
Udo Zimmerman en de eigentijdse Ne-
derlander Ton de Leeuw. In januari werd
'Intolerance' enkele malen opgevoerd in
de Amsterdamse Stadss,houwburg,
waarbij het Noordhollands Philharmo-
ni!iÇhOrkest het muzikale deel voor haar
rekening nam.

Naar het recente verkden verwijst de
opera 'Weisse Rose' van Zimmerman. Ze
brengt de gen)[gen van de buiten haar
oevers getreden identiteitsideologie in
herinnering, Het stuk is gebaseerd op het
leven van broer t."nzus Hans en Sophie
ScholI, die hun deelname aan het verzet
tegen het Nazi-regime in 1943 mer exe.
cutie moesten bekopen. Terwijl zij in hun
gevangeniscel up hun terechtstelling
wa,hten, passeren hun herinneringen,
emoties en pijn de revue, doorvlochten
met gedichten en proza van twintigste-
eeuwse auteurs. De twee symboliseren
niet alleen hun milieu en generatie, maar
ook een tijdloze politieke en menselijke
,risis die zich telkens opnieuw aandit."nt.
'"Het is ontzettend belangrijk om naar
het verleden blijven te kijken", zegt Ber-
gallo. '"Zonder herinnering bestaat er
geen nijheid. Maar de mens is in zü;hze!f
gekeerd en vergeet doorlopend de ge-
schiedenis. Het collectieve geheugen is
echt verbazingwekkend slcrht: de herin-
nering aan de nazi-tijd is nu al aan het
verbleken. Her verleden moet steeds weer
onder de aandacht worden gebracht om
te kunnen beseffen wat er nu gebeurt."

De andere poot van '!ntolerance', 'Litany
of Our Time', gaat oller de crisis van de
huidige tijd. Het achtdelige stuk is geënt
op de vervreemdende ervaring die com-
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ponist Ton de l.eeuw had toen hij op 4
november '69 op het vliegveld van He.
athrow een exemplaar van de Times
kucht. De ontwrichtende tegenstelling
tussen de vliegveldgangl:rs die elkaar als
levenloze wezens passeren en de krant als
directe overdrager van onbe\'utbaar we.
reIdiecd, werd bij hem symbool voor de
oO\'erschilligheid en het onvermogen om
te komen tot echt contact tllt"t de buiten-
wereld en de medemens.
In 'titany of Our Time' keert uie ervaring
terug in mistige, gefragmenteerde beel-
den in een technologisch landschap. De
zangers lijken opgesloten binnen glazen
muren, gedragen uoor muziek uil' 'het
isolement van de moderne mens en het
gemompel van zijn litanie' tot uitdruk-
king brengt. Zij lijken samen te zingen
maar volgen feitelijk ieder hun rigt'n ge-

fragmenteerde lijn; en soms zdfs dár niet.
MDieonverschilligheid is de overheersen-
de kleur van deze tijd", zegt Bergallo.
'"De opera laat zien hoe mensen als ge-
vangenen van hun eigen structuren leven,
hoe zij opgesloten zijn in zichzelf. Wat
daarouiten is, kan de mens niet hanteren.
Dat betekent opnieuw dt."ahvijzing van
het AnUl:re.'

Dat Taller voor 'Intolerance' de vorm \'an
muziektheater koos, wurtelt in haar ar-
tistieke geschiedenis. Als kinderen van de
jaren 60 hebben Vilcher en Bergallo altijd
grenzen dourbroken. Tussen kunst en po-
litiek, kunst en puoliek, kunst en leven
('Van het museum de straat op!') . .'vlaar
ook de grenzen tlls,t"n de diverse kUilst-
disciplines bleven bij hen niet o\'Creind.
Zelf van oorsprong beeldend kunste-



Armando Bergallo: Het individualisme heeft
de maatschappij in ccn vcrlammende greep

naars ontdekten de nvee, na een periode
van experimenteren met multimedia-
kunst, de opera en het llluziektheater. De
perfecte \'orm voor integratie \'an oeel-
den, muziek, dans, drama en literatuur.
Sinds Taller in '78 met haar eerSte grote
muziektheaterstuk 'Mama Grande' ;-';e-
derland vertegenwoordigde op het Festi-
val des Nations, heeft zij 7_ichop deze
kunstvorm toegelegd.
Als ze daarbij bestaande muziekwerken
gebruikt - Taller heeft ook een eigen
'huiscomponiste': Ilse van de Kasteelcn -
kiest ze altijd hedendaagse componisten.
Dat is niet alleen om gestalte te geven aan
hedendaagse thema's, Vilche: "Muziek
werkt als geen andere kunstvorm recht-
streeks op de emotie in. Dat geldt lIoor
alle muziek. maar bij de bedendaagse
muziek is dit effect nog sterker omdat de
melodielijn vaak ontbreekt. De luisteraar
heeft niets meer om zich aan vast te hou-
den." De llloderne muziek 'vraagt' vol-
gens Vilehe dan ook om beelden. Het the-
atrale effect van de combinatie is des te
groter. "Kunst kan op die manier iets bij
mensen raken. Kunst kan iets bewerkstel-
ligen dat de huidige overkill aan informa-
tie - je krijgt tegenwoordig
informatie toegediend als
hamburgers - niet kan: men.
sen aan het denken zetten."

Maar het gaat Taller bij 'In-
toleranee' , nt't als bij haar an-
dere projecten, niet om de
pretentie van her Grote Ge-
lijk. Vilche: "Wat wij willen
is vanuit onze eigen intuïtie,
denken en ervaring<:n een
vraagteken oproepen, Wat
gebeurt er? Waarom gebeu-
ren dit soort dingen? Taller
w<:<:tgeen antwoorden, ze
legt alleen de kiem \"Oor het
onbekende. Taller vraagt
naar de toekomst."
In die vraag weergalmt bij de
twee kunstenaars een nostal-
gisch verlangen naar de jaren
'60, toen solidariteit, her ver-
mogen om te delen en gemeenschappelij-
ke idealen nog bestonden. Toen de burger
nog niet in hopeloze apathie verzonk en
verdwaasd raakte temidden \'an een ka-
kofonie van lee~eo!oede leuz<:ll. "D<:
mensen zijn aangetast door de uirholling
van de taal", zegt Vilche, "Ze vatten niet
meer wat een term als vrijheid of demo-
cratie eigenlijk betekent. Dat vertroebelt
hun blik op de werkelijkheid. ~

Maar al voorspelt Tall<:r op termijn de
heropbloei van het marxisme, zij wil niet
terug naar overleefde idealen. Bl'rgallo:
"Wat wij zoeken, is lil' gezamenlijke be-
wogenheid van de jaren '60, maar dan in
nieuwe \'ormen. Een nieuwe schreeuw
om liefde misschien!" Vilehe: "Nee, hele.
maal niet! Wij willen iets totaal nieuws.
Nieuwe invullingen loeken, nieuwe zin
scheppen!~

Ondank> de open hedoelingen kan de
boodschap in Tallers produkties, zo er-
kent Bergallo, soms wat hermdisch zijn.
De toenemende imoleramie is in Neder-
land bijvoorbeeld bepaald geen eendui.
dig verschijnsel. Holland is uiteraard niet
meer het paradijs dat Vilehe en Bergallo
oij hun eerste komst naar Amsterdam in
'66 lIerraste. Ook hier heeft de recessie
haar tol geëist en heeft het aanvankelijk
onderhuidse racisme grove l'n geweldda-
dige vormen aangenonwn. En cr zijn nog
meer schokkend<: voorb<:elden van into-
lerantie, wals de man die niet in zijn
Noord-Holbndse g<:boortedorpje mocht
won-len ol'graven omdat de doodsoor-
zaak Aids was.
~1aar nog steeds is dit land voor Bergal-
lo, vergeleken bij de robuuste normen die
hij van Zuidamerikaanse culturen kent,
raadselachtig vcrdraag7.aam, '.Eigenlijk

is Holland nog altijd een mysterie nJOr
me. Hier kan zoveel, hier heersr rebtief
nog steeds w'n pluriformiteit aan leefstij-
len en zo'n ruimte voor experimenten.
Waar die vandaan komt ... ik weet het
niet. Uir historische en sociologische fac-
toren is ze in iedrr geval niet te verkla-
ren,"
De afgelopen decennia zagen Vilch•..en
BergalJo de tolerantie in sommige opzich-
ten zelfs toenemen, De calvinistische ge-
boden hebben iets van hun greep op her
dagelijks leven verloren. Ikrgal1o: "Toen
wij hil'r kwamen, hoorde je in alles matig
en spaarzaam te zijn, schamel gekleed te
gaan. ,\lodieull' kleren, een Alfa Romeo,
dar werd niet geaccepteerd. n,lll W,\S je
een patser in een pooierauto! Zoi •..ts is
ook ren vorm van onverdr,lagzaam-
heid ... casrrerend vond ik 't!" De laatste
jaren ziet hij deze 'provinciale' lllentali-

reir echter veranderen. "De Ilotlanders
heboen iets van de Zuideuropese levens-
kunst opgepikt. Ze durven nu ook zo-
maar uit eten gaan wnder te denken dat
't wnde van 't geld is. Voor mooi, luxe en
lekker hoef je je nû niet meer altijd re ver-
alllwoorden. "

Vilche en Bergalln 7_elfvoelen 7.ich nog
steeds prima thuis in Amsterdam, de stad
waar niemand vreemd opkijkt als op
straat een jongen gekleed in een tan-
gaslipje op rollerskates voorbijkomt. In
het Taller-pand, dat zij met eigen handen
van een casco hebben omgebouwd tot
een artistieke woon- en werkendave, blij-
ven de activiteiten doorstromen. Er is een
permanente expositie van hun schilder-
en beeldhouwwerk. En vier keer per jaar
organiseert het duo de zogenaamde Tal-
Ier-laos: kleinschalige kunstperformances

Foto bo"en: Scene uit 'Litan)' of our rime'

door kunstl'naars van verschillend pluim-
age en diverse nationaliteiten,
Het muziektheater ligt ook niet stil. Er is
alweer een opvolger voor Intolerance in
aantocht: .Greek" over een Londense Oe-
dipus-punk die een uinveg uit de beklem-
ming van zijn ln'en zoekt. De7,elfde the-
matiek, een nieuwe vorm . .\Iaar het on-
derwerp zal nog wel even actueel blijven.•
'Inrolcranee' is een coproduktie mei de
Humanistische Omroepslichting, De
Stadsschouwburlol:en het NoordhoJlands
Philharmonisch Orkest onder leiding ,'an
Lucas Vis. Zonda~midda~ 4 juni wordr
'Inlolerance' in een telC\'isiebewerking
uitgezonden door het Humanistisch Ver-
bond (Nederland 1, 14.14 - 15.26 uur).
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Desmond Morris' visie
op geluk, religie

en de zin van het leven

De Britse zoöloog en auteur
Desmond Morris werd in de
jaren zestig wereldberoemd

door zijn boek 'De naakte aap'.
Daarin beschreef hij hoe de

mens nog steeds onderworpen
is aan de basiswetten van

oergedrag. Hij waarschuwde dat
het verloochenen van die

wetten rampzalige gevolgen kan
hebben. Van het boek gingen
tien miljoen exemplaren over
de toonbank. In de vele boeken

en documentaires die er
sindsdien van hem verschenen,

bleef Desmond Morris die
boodschap herhalen. Zijn

belangrijkste bevindingen zijn
nu gebundeld in 'De aangeklede

aap'. Observaties van het
menselijk dier, dat veel

oerdriften behendig heeft
omgezet in symbolische

handelingen. De BBC maakte er
met Desmond Morris een

televisie-serie van. Teleac kocht
de serie voor Nederland en
vertaalde het boek. In deze

Humanist een speciaal interview
met Desmond Morris over het

verbluffende
aanpassingsvermogen van de

mens, de zin van het leven en de
dreigende overbevolking.

De oerdriften in de mens
zijn niet te verloochenen

door Alice Broeksma
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De,mond .\-lnrris zwaait de poort open
van zijn werkadres in Oxford. De ri,lnte
werkruimte, een hihliotheek en een stu-
dio, is ~evesti~d in een \"o[}rmali~ Vicrori-
aallS koctshuis. Het gehouw staat in Je
a,hrcrtuin van zijn woonhuis. Hij woont
en werkt er al ruim twintig jaar. "Het
was helemaal de hedoeling niet om hier
zo lan~ te hlijven", zegt hij. ".\-1aar Ox-
ford heeft alles wat ik wcht. En verder ga
ik zoveel mo~e1ijk or rei,. Naar de ach-
terbuurten van Bombay. Het rijk van de
~angsters in Los Allt;cles. De pokerwed-
strijden in La, Vet;as. Allemaal ongeloof-

lijk informatief. Dat is het mooie van lwt
werk mer televisie-ploet;en: ie hebt toe-
gang tm situaties waar je anders zo snel
niet zou komen. Een goed tegenwicht
voor het schrijven. Ik heh de nieuwsgie-
ril;heid gehouden van een kind. Het !-;<tat
om het hevredigen van de nieuwsgierig-
heid. Ik ben nu 67, ik h,Jd al vijf jaar
dood moeten zijn als ie kijkt naar het ge-
middelde van de sterfjaren van de man-
nell in mijn familie. Statistisch ge7-Îl'n 7.al
ik du, nu nier veel langer meer leven.
Jammer, want ik wil nog zoveel doen. Er
staat weer een hoek op stapel, en een
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paar tv-series. Ik wacht op het telefoontje
voor een grote klus in Amerika. Bij el-
kaar twee jaar werk. En ik hoop zo dat ik
nog toekom :lan een laatste woeste aan-
val in mijn tweede loopbJ.Jn, die van het
schilderen. Er lit een complete serie in
mijn hoofd".

De mens heeft een paar diepgewortelde
souvenirs aan zijn oertijd overgehouden

Ab jongen had hij die twee liefdes al die
hij altijd trouw is gebleven: het bestude-
ren van leven, en het schilderen van Dali-
acbtige taferden. Desmond Morris stond
ooit op het punt om tocb maar geen zoii-
loog te worden, maar full-time schilder,
Ilij laat een paar boeken zit'n over zijn lij-
vige surrealisti,che oeuvre, Een ervan
ht'et 'The Secrer Surrealist'. Desmond
.\Iorris zegt; "Het hele idee achter dat
schilderen is het kunnen maken van een
andere wereld met eigen regels en wetten.
Ik ben ermee hegonnen toen ik als JOTlgen
besloot dat religie een grap moest zijn".
In zijn bibliotheek hangt een kleurrijke
prent van Joan :\liro. Desmond Morris
vertelt duidelijk trots dat hij in 1950 sa-
men met Miro 7.ijn eerste I.ondense expo-
sitie hield. De Spaanse schilder had hem
aamankc1ijk opgezoçht om een schilderij
te kopen dat was gemaakt door Congo,
de aap die naar hartelust met penselen
aan de slag ging toen Desmond .\1orris
een studie deed naar de oorsprong van
kunst. De Britse wetensçhapper WJS çon-
servator hij de Zoological Society of Lon-
don. Het waren de jaren die leidden tot
'De naakte aap'.

Hij gaf zijn hestseller die provocerende ti-
tel om zo "een gevoel van verhoudingen
te hlijven hewaren". Dat de mens bijzon-
der is, was al genoeg verteld - het was tijd
voor de andere kant van de medaille. Hij
herhaalt het in 'De aangeklede aJ.p'; dat
de mens, VJn nature een uiterst plooibaar
en coöperatief weten, hJfd beziK is ziçh
teKen zichzelf te riçhten,

Desmood ~lorris: "Ik probeer nou al
ruim een kwart eeuw te \'ertellen dat het
t'en nIs pJfadijs Îs te denken dat wc op
de een of andere manier hoveo de nJtuur
staan, Dat wc zouden worden beschermd
door een godheid, dat wc anders zouden
zijn dan andere dieren, dat we nooit zou.
den kunnen uitsterven omdat we hijzon-
der zijn. Onze toekomst is niet gegaran-
deerd, net to min als die van de olifant of
de \'10. Het punt is dat ieder dier zijo ei-
gen uitdagingen hedt om te overleven.
Ab; je als panda geen bJmboe meer heht,
dan heb je het gehad; )'o/f',e dead. )'ou',e
(in/$"ed. 1'\ou heeft de mens het grote
voordeel, net Jls de hruine rar en de huis-
mus, te horen tot de opportunistische
soorten die in staat zijn te leven onder de

meest uiteeolopende omstandi~heden.
\X'e hl.'bben een OllKt'looflijk vermogen
ons aan te passen, Wc eten alles, als het
warm is kunnen wc onze leefomgeving
afkoelen - en als het koud is hehheo we
hcschutting, \'erwarminK en kleren, Van-
daar dil: titel; de J.Jngekledc aap. We zijn
enorm flexibel, dus in die 7.in zie ik het
niet somber in war ons voortheSlJan he-
treft .• "-har wél als wc in dit tempo door-
gaan met het hevolken van de wereld. Als
daar geen \'erandering in komt. ziet het er
werkelijk sk.çht voor ons uit".

Toen Desmond "lorris dat ook in 'De
nJakte aap' schreef, waren cr drie miljard
mensen op J<Hde. Het is nu bijna dertig
jaar later en de wereldhC\'olking heeft
7.ich verduhhcld. In het huidige tempo
verdubbelt de hevolkin~ zich in Europa
iedt're vijfhonderd jaar. Dat is hijwnder
langzaam . .\i;lar in Afrika verdubbelr de
bevolking ziçh iedere twintÎg jaar. De be-
volking vJ.n een land als Kenia vervier-
voudigt zich iedere generatie! In de Derde
WerelJlandeo gJan de grote tragedies ge-
heuren",
Oorlogen zlln in dat opziçht niet hl.'!

De mens heeft
een stam nodig,
een eigen groep:

hij verdraagt
het niet om

alleen te leven

Bij de foto: punkmeiden
trekken de aandacht, De

mens heeft een stam nodig,
een eigen groep.
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gromste probleem, Absolute werddvrede
zit cr niet in, er I.ullen altijd wd min of
meer regionale conflicten blijven, En na
een oorlog is er ook meestal een bab~'-
boom zodat de bevolkingscuT\'e l.ich
weer herstelt, Het werkrlijke gevaar
schuilt volgens de zoöloog in overbevol-
king: MLanden met overbevolking heb-
ben n'n hoger biologisch risico. Ook als
je een religieus mens bt'lH en in een god
gdoofr, moet je nog accepteren dat je et'n
biologisch lichaam hebt, en dat lichaam
lijdt ondn stress. Iedereen accepteert nu
dat overbevolking leidt tot stress. en dat
stres'i het immuunsysteem aantast. Als
dar gebeurt, ben je varba,1T voor iedert.
ziekte die de ronde doet.
Uitt."indelijk leidt overbevolking dour hd
wegvallen van de lichamelijke weerstand
tot epidemid'n. Die kunnen een groot
deel van de brvolking wegvagen. op cen
veel grotere schaal dan kan gebeuren met
wapens. Ri%gy /IIill el1eJlfllally COl/trol
the "umbers. lt Ca/I wreek tlJe /llam:t i"
tIJe process, Ih,l! is the mil)' trOl/IJle. En
dan moer je maar afwachten of dat zit'h
ooit nog herstelt. Dat vragen milieu-des-
kundigen zich nu ook af. Ikr doá kan
trn ,lotte ook vallen door de definitieve
aanrasring van ht,t milieu, Als alle wou-
den l.ijn wrggrhakt ... daarin zijn we I,e-
ker al in Europa geslaagd en nou wordrn
we boos, omdat ze in andere werrlddden
doen wat we zelf hehben gedaan! Wan-
neer alle wouden uiteindelijk wrg zijn en
het klimaat daardoor zo verandert dat

wr Oll>al, mens dramatisch moeten aan~
paSSt'n. dan mogen we nog zo flexibel
zijn, maar of we dat overleven is echr de
vraag",

Toch, legt Deslllolld '\lorris, zijn lijn ei-
gen pe'isimisme en optimisme nog net
md c1bar in balans. Dat optimismr ba-
seert hij op hd vindingrijke. creatieve
vermogen van de mens. fvlaar ziJn pessi-
mismt' weegt zwaarder Jls hij weer eens
de opkomst ziet van de een of andere reli-
gieuze fanatieke beweging, die dan weer
doet alsof de volgelingen
een bovennatuurlijke
hescherming hebben als

I.e de regels
van dl' godsdienst

maar volgen. "Kennis
IS door de eeuwen hern

een bedreiging gt'wt'esr voor geloof. Ge-
wone nwnscn moesten dom worden ge-
houden, \X'ant het was natuurlijk brdot-
terij, het was et'n rruc. en nog zic je d,n
religieuze facties er de voorkeur aange-
H'n om mensen arm rn onwetend te hou-
den, wam dan is het veel makkelijker I-e
binnen de kerk te krijgen. En makkelijker
om ze onder dl' duim te houden door reli-
gIeuze TIrannen... religieul-e lcidas,
:-':eem dar verzet tt'gen anti-conceptie van
de kerk. Dat is duidelijk een slinkse me-
thode om armonle van dl' massa in stand
re houden, op een manier die leidt tot
m'lssa-gc!oof. Omdat dat alles is WJt
menSl'll dan hebben. Je zou denken dat
dJ[ zo nier meer werkt. .\Iaar her is er
nog, 1-0 werkt het nog. Je hoeft maar te
kijkell waar armoede heerst om te zien
dat mensen de fanta,ie nodig hebben van
een pnlChtij; leven in het hiernamaals.
\'(',mt Jolt maakt dit leven dan draaglijk,
Dat is een van de famasieën, een van de
dagdrolllt"1l 1.0 je wilt, die on/.e soort er
op 11;1 is ga.lt1 houllen",

De oorspronkelijke behoefte aan religir,
of abstractl'r: de almacht van 'de staat'
vindr de zoöloog overij;ens volkomrn br-
grijpelijk. Het is wat ht'm hetreft één van
de pbarsvervangers van de oerdriften.
Voordat onze voorvaderen zich ontwik-
kelden rot coiiperatieve jagers, mocten ze
hebben geleefd in sociale groepen, zoals
nu llOg te zien is bij andere typen apen en
mensapen, Zo.n groep wordt gedomi-
neerd door n:n mannetje, dl' baas. de op-
perbaJs. Il'der lid van de groep moer hem
verZOt'nen of de gevolgen aanvaarden.
Ht,t hele leven van een groep,lid draait
om het dominerende dier. Ik stap in de
l'volurie naar het coöperatief jagen
bracht volgens Destllond :'vlorris in 'De
naakte aap' een nieuw type organisatie:

die van de wederzijdo;e hulp-
\'erkning, Daardoor raakte de
absolute It'ider een deel van
zijn macht kwijt. De behodtr
aan een almachtige bied t."ndie
vacature werd opgevuld met een
uitgevonden god.

Desmond .\forris wijst er op dat
religie bijwnder v.'aardevol is ge-
bleken als middel om de sociale sa-
menhang re bevorderen. Hij voegt

daar aan roe ,df, te bt'twijfclen of on-
ze soort zo ver !Çt'komen was zonder dolt

systt'em. En dat de behoefte daaraan zo
diep is geworteld, dat als een hepa'llde re-
ligieuze vorm onaanvaardbaar wordt het
in een nieuwe vorm weer opduikt. "'Een
geloof in kenni'i en wrtenschappelijk be-
grip, het crt'("rrn en wJarderen van esthe-
tische ver,chijnselen in al hun vormen.
het verbreden en verdirpen van onZt' er-
varingen in ht."td;lgclijks leven, is hard op
weg de religie van deze tijd te worden.
Ervaring en begrip zijn onze tJmclijk abs-
rracrt."goden figuren, en onwetendheid en
stompzinnigheid zal hen boos makrn",
schreef hij in 1967. "Onze scholen en
universiteiten zijn onze religieuze oefen-
centra, onze bibliotheken, musra. kunsr-
galerijen, rhe:lTers, concertgebouwt'n en
sponarena's l.ijn de plaatst'n voor onze
gemeell'ichappdijke eredienst gewor-
den".
Het vervangen van het een door het an-
der. Substituut en compensatie. Her zijn
begripPt."n die Desmond .\1orris uitge-
breid in 7.Îjngedachtengang hanteert. Ilij
gaat ervan uit dal de mell'i een paar diep-
gewortelde souvenirs aan zijn oertijd
heeft o\'t'rgehouden: de behoefte aan vei-
ligheid en een schuilplaats, territorium-
drift, de drang tot voortpbnting, jacht en

De naakte aap
Er bestaan op het ogenhlik 193 soor-
ten apen. 192 zijn bedekt met haar.
De uitzondering is de na'lkte mensaap
die zichzelf Homo Sapiens nnemt. De-
ze ongl'wone en leer succesvolle soort
bt."stC'edrt'en heleboel tijd aan lle be-
sludering van zijn hogere motievcn en
evenveel rijd aan her negeren van zijn
funda.menrde motieven. Zijn oude
aandrifren hebben hem miljoenen ja-
ren \'ergezeld, zijn nieuwe hoogsrens
t'ell paar duizend jaar. Er is geen hoop
dat hij zich met een nOllchabnt
schouderophalen kan afma.ken van de
opeengehoopte genetische erfeni'i van
zijn hele evolutionaire verleden. Hij
zou een wel minder gekweld en veel
Hlllediger dier zijn als hij allet."n maar
dit feit onder ogen kan zien.

Destllond I\10rris - 'De naakte aap'
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Het belangrijkste element in onze evolutie is
dat we in staat zijn om het een door het
ander te vervangen

her lopen van risico\, de drang lOt vrr-
nieuwing en spel. En een mens heeft een
stam nodig, een eigrn groep: hij veT-
draagt het niet om alleen te levrn. Al on.
'Le handelingen die daar niet direct her-
kenbaar op lijken, ûin in verkapte ge.
dragsvorm terug te vinden. Desmond
Morris geeft in 'De aangeklede aap' tallo-
'Lemeer en minder voor de hand liggende
voorbeelden. De dagrlijkse gang naar het
werk staat \'oor de jacht, een foto van een
echtgenote op het bureau op kantoor
voor afbakening van territorium, de tele-
visie is een vervanger van het echte leven
en de kennissrn en familie in ieder wille-
keurig adresboekje vormen samen een
persoonlijke stam.

Deslllond :-"1orris:"Dat is waarschijnlijk
het belangrijkste clement in onze hele
evolurie: dat we in staat zijn het een door
het ander te vervangen. Dat is hegonnen
met het ontwikkelen van raalgebruik.
Een woord staat voor iets. Als ik tafel
zeg, kun je je dit ding dat voor ons staat
voor de geesr halen. Je kunt niets op dat
woord zenen, je kunt het nier praktisch
gebruiken, lllaar als ik tafel zeg zie jij een
tafel voor je. Geen ander dier heeft dat
uitzondcrliike vermogen om een symbo.
lentaal re hanteren. Die taal heeft een
denkstijl tor stand gebrachr die hct ge.
bruik van symboliek bevordert.
Daardoor kunnen we tevreden zijn met

i
~ f d~ Bij de oto: demonsnalie regen c
ffi Ruemeense dictator Ceaucescu, kersr
~ 1989. Uiteinddijk pikken mensen het
o niel als alles wal belangrijk voor hen is,
ê kapol wordt gemaakr.

het symbool of de symbolische hande-
ling. Om maar een voorbeeld te geven:
als er emoties en passie aan je leven ont-
breken, dan kun ie naar films kijken
waarin d:Hwel voorkomt, en die emoties
doorleven. Dus kan diegene die een saai
leven heeft, dat zo saai is dat hij zichzelf
of een ander iets 7.0Ukunnen aandoen,
aan die verveling ontsnappen door sym-
bolische opwinding. Kijk maar naar
,'oethal. Ik bedoel: wat maakt her voor
verschil over welke lijn die bal gaat?!
Toeschouwers krijgen er niet meer vocd.
sel door, of onderdak, en toch exploderen
tachtigduizend mensen in vreugde als die
hal dar doel ingaat. De toeschouwer [s
die man die dat doelpunt maakt, en het
doelpunt doodt de prooi. Her is een oud
jachtritueel. Zo zijn er duizend voorbeel-
den te bedenken. Skiën, bergbeklimmen:
wat heeft het allemaal lettl"rlijk voor
zin?! reit is dat we uitdaging nodig heb-
ben om&n dat onderdeel is van onze evo-
lutie: risico's nCJllell.het overwinnen van
moeilijkheden.
Het blijft natuurlijk een symbool. En
mensen weten dat ook, maar ze zijn cr
heel goed in dat besef uit te schakelen.

~Ik ben ervan overtuigd dat precies dit

vermogen ons tol dusverre heeft behoed
\'oor de psychologischr gevolgen van
overhevolking, waar dieren in gevangen-
schap wel aan lijden. Als er reveel ratten
bij elkaar 'litren, die verder genoeg eten
en drinken hebben, dan beginnen die
zichzelf te verminken en hun jongen op re
vreten. En wij kunnen er menU al dus wel
rcgen! Ja: er 'lijn ook veel geestes7.iekten,
depressies, angsren, zelfmoorden, ge.
welddaden, neurotische gedragingen,
psychotische misdaden enzovoorts .•\laar
het blijft een feit dat zelfs al pak je tirn
miljoen mensen boven op elkaar in een
beperkte ruimte die je de mega-city
noemt, zoals Bombay, (>;ewYork of Cai.
ro, dat zelfs dan 99,99% van de bewo-
ners niét instort. Dat is een ongelofelijke
blijk van ons aanpassingswrmogen. \'\-'at
ik werkelijk \'erbluffend vind is nier dat
cr zelfmoorden zijn en al die andere gru.
welen in de stad en dar de politie her druk
hern, dat verbaast me helemaal niets.
;"laar wel dat de grote meerderheid re-
delijk opgewekt en geot.
ganiseerJ funclioneert.
Dat is absoluut verbij-
sterend! Als je beseft hoe-
veel van die 6 miljard men.
sen op aarde iedere morgen



opstaan en niét iemand vermoorden of
helemaal gek wordl."n. Thai is eXlraordi-
lIary! Quite extraordinar)'!"

"Hl."tgeheim is dus dat we er allemaal dat
systeem op na houden van dagdromen,
symboliek, van een dev!.beeldige wl."rcld.
Dat doet zelfs de man ilJ,decel, die verder
geen enkele vrijheid meer heeft om in zijn
oerbehocften tl."voorzien. t••Iaar zijn in-
nerlijke bceldcn heeft hij nog. ,\ls hij dat
niet had, 70U hij wegkwijnen zoals een
dier in een dierentuin. Maar in een ge-
vangenis is altijd nog een bibliotheek.
Kijk dan naar Tyson, dil' boxer die in de
cel terecht kwam. Die begon als een beze-
tene tI' lezen. hij IJs van alles. Want hij
was natuurlijk zijn echte wereld kwijt,
met echt vechtf'n, echt drinken, echre sex,
al die het:! primaire dingen die hij fijn
vond. Dus dook hij in een denkbeeldige
wereld van boeken en ideeën en begon-
nen zijn hersens te werken: zeer interes-
sant ... '\1aar wat dat voor uitwerking
heeft op zijn vechtvermogen weet ik
niet".

Aan de oer-programmcring valt volgens
Desmond Morris niet te ontkomen. Wie
onderdelen van zijn basisbehoeften ne-
geert, 7..a1zich ongelukkig voelen. Geluk
heeft wat hem betreft alles te maken met
het luisteren naar die hasisbeboeften. Een
mens wil een schuilplaats en zekerheid,
maar zoekt ook vernieuwing en blijft tot
op hoge leeftijd gc"interesseerd in ,pel.
Desmond .\lorris: "Dus als je het hebt
over de zin van hct k'ven. dan is dat het

Bij de foto: is graffiti vandalisme? Ue
menselijke gecst tolereerl die j.\rijsheid
niet, de menselijke geest is speels.

lOeken naar de balans tussen die behoef-
te aan lt"kerheid en de drang tot vernicu-
wing. Dat betekent dat het nict mogelijk
is om de zaak ooit echt perfect voor el-
kaar te krijgen, want zodra je denkt dat
je cr bent, raak je verveeld. Als de dingen
niet wranderen. wil je ze verandeten om-
dat we dat gevoel van stagnatie niet kun-
nrn vrrdmgrn. En Jat is dus het span-
ningsveld wat het leven zo opwindrnd
maakt. Het gaat om het loeken naar dit:
halans, l."nals je te lier doorslaat naar één

van die twee uitersten, dan beginnen de
prohlemen. \X'ant je stagneert. of er is
chaos" .

Volgens de zoöloog is het menselijk dier
samen met de aap uniek in zijn nieuws-
gierigheid: ~De behoefte aan vernieu.
wing is in de mel."stl'andere diersoorten
minimaal. Ik heh hct woord 'neophilia'
uitgevonden: de liefde voor het nieuwe.
En liefde is dan nog het verkeerde woord:
we zijn gefascineerd door het nieuwe, we
vluchten cr niet van weg. We omarmen
hl."tniet gelijk omdat het nienw is, maar
we lijn wel henieuwd naar war het is".
Het gaat hem nadrukkelijk om die erk 'n-



ning van de basisbebodten. In 'De aange-
klede aap' bekijkt bij uitgebreid de me-
chanismen van de 'stam' van een mens,
Hij scbrijn: "De vromc platitudes van
priesters en politici suggereren dat we
evcnveel van iedereen moeten bouden,
dat wc icdcre vreemde moeten behande-
len als on/-e broeder, Biologisch ójn we
d,I,H simpelweg niet op gemaakt. Biolo-
gis<:h gezien 7.ijn we een stammcnsoort en
wc zullen dus altijd de voorkeur geven
aan de leden van onze eigen stam. Dit
mag een onaangename waarheid 7.ijn,
maar her is beter er eerlijk ovcr te lijn om
de gevolgen beter te kunnen banteren.
Als wc doen alsof de stammenneiging
nict bestaat. zal het terugkomen en ons
achten'olgen in /-ijn ergste soort, Als wc
het ,K<:epteren, kunnen we proberen het
te temmen". Onder 'temmen' verstaat
Desmond r..torris het ontwikkelen van
omgangsvormen om wrijving in de om-
gang ll1l't vreemden zoveel mo"dijk te
beperken.

Hij zegt in die lijn over het immigranten-
vraagstuk: "Ik ben bang dat er altijd
spr'lke zal zijn van een zekere ,panning.
Om te dot'n alsof dat niet 7.0 is. is niet al-
leen een dwaasheid, het is gevaarlijk. We
hebhen maar te a<:<:epteren dat het ge-
woon 7.0 is dat wc de voorkeur geven aan
onze eigen kindcren hO\'en kinderen van
anderen. aan on7.e eigen familie. aan onze
stam bovcn vreemden. En we zouden
werkelijk cen hed bizar soort zijn als wc
dat niet zouden doen, alleen al door onze
genetis<:be Jr,mg, Maar hoc stel IC je dan
op ten opzichte y'an vreemden, van
V"feemdelingen? Als we dan niet evenveel
Y',m ben houden, wat moeten we dan
doen? Dan zeg ik: weil. cr i, l~n werdd
van verschil tusscn niet evenved van hen
houden en ze de hersens inslaan! of hun
huizen in brand te steken of weN ik wat.
Het prooleem bq~illt natuurlijk als cr
overbey'oiking is. Als je dan plotseling
met een andere groep te maken krijgt,
een groep die zichtbaar anders is en die
anders doet dan de hoofdgroep, dan /-ijn
de nieuwelingen altijd in het nadeel en
dat zal altijd een feit hlijven, Die nieuwe
groep heeft dat op zijn beurt als gegen'n
te a<:ceptcren. Politici kunnen, zonder dat
ze dat willcn, door inmenging voor meer
prohlemen 7.orgen, Want kunsllllatige.
gedwongen integratie kan tot ~rotere
baat leidt>n dan als er ruimte wordt gela-
ten voor natuurlijk verioop, Het enige
wat je kum dOl'n is ie hewust 7ijn \'an dat
mcchanisme en te proheren de 7a:Jk on-
der controle te houden cn de sch:Jde te
beperken" ,

Op de vraag wie in dat proces d,m de be-
slissingen moet nemen - meno;en zoab
hij? - zegt bij: ~D:Jt is me vragen om alles
in de wcreld op te lossen. Ik ben een
wa:JrnCillCC van W:Jt er gebeurt, Ik kan
vertellen wat er gebl'urt. maar als ik zou
kunnen ll'~en hoc je de boel onder con-
trole moet houden dan zou ik t>en politi-
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Bij de foto:
y'oelbabuPP°rlers

\'ieren O\'erwinning.
Omsnappen aan
\'ervcling door
symbolische
opwinding,

<:us 7ijn, en dat ben ik niet, ik ben een
zoöloog. Mijn manier om de weg te wij-
zen is door men,en te laren 7.ien hoc het
menscliik wezen werkelijk is, Ik wil dat
zc hun eigen conclusies trekkcll. Ik geloof
niet dat het de rol is van de wetenscbaps-
man om anderen zijn conclu'iies op te leg-
gen.
Hct is aan de politicus, Als die bepaalde
basiSV'(lorwaarden negeert die een mens
nodig heeft. krijg je problemen. Daarom
hadden de communi'iten het ook bij het
verkeerde cind. ze gaven geen ruimte
nmr Pl'cs(l(llllijk eigendom, :V-lensen heb.
ben behodu' :Jan hun eigen onderkomen,
ook als is dat nog zo klein. Over Amerika
kun je zeggen war je wil, maar het streYTn
naar vriiheid en geluk is ingebouwd in
het Amerikaanse systeem. En ec is ruimte
voor 'peclsheid en vernieuwing."

~Soms werkt het systeem en ,oms niet.
De laame politicus die het e<:ht helemaal
vcrkl'erd deed was Ceall<:escu in Roe-
menië. He gor absolulel)' /'erythi"K
lI/rmlJ,:. Het was een klassiek voorbeeld,

INT.
bet was heerlijk om het te zk'n gebeuren,
Die stomme man deed alles zo verkeerd
dat hij ondanks zijn ongelooflijk onder-
drukkende tirannie toch naar de andere
wereld werd geholpen. Hij maakte name-
lijk precies dar kapot wat belangrijk is
voor mensen - al die dingen die ik al
noemde. En uiteindelijk nemen mensen
dat niet. Maar. In)' God!. je moet dan wel
vcr gaan hoor, wam mell>en zijn 70 coö-
peratief. zo flexihel, ze kunnen zo ver
worden meegey'oerd langs de dommc pa-
den van stomme politici, maar cr komt
een moment dar ze zeggen: No! Thats ir!
:;-..jui, het genoeg. nu wil ik niet meer ver-
der".

~Jammer genoeg zitten de mee,te politici
er niet zo duideliik naast, meestal hebben
/-e het maar voor de helft bij het verkecr-
de eind. En omdat de mensen zo volg-
zaam /-ijn, worden de half-fouten dan
ook doorgevoerd. Je moet werkelijk heel
slecht zijn. willen de mensen zich van je
ontdoen. To<:h bebben politici mindec
macht dan ze denken, want mensen zul-
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Desmond MorrÎs: 'De aangeklede aap'.
Uitga,-e van Teleac. Verkrijgbaar in de
bock handel. Prijs: f 49,50.

in ze leven! Een wereld die zo griis is, 1.0
naugeestig als politici hehben toegelaten
d,lt de steden mochten worden. Dl' men-
selijke geest tolereert die graad \'an grijs-
ht'id niet, de menselilke geest is speels. Ik
zit' die graffiti dan ook als een herrijzing
van creativiteit. \'\'ant de mens z.al altijd
creatief zijn. •

Het geheim is dat
we er allemaal
een systeem op
nahouden van
dagdromen,
symboliek, van
een denkbeeldige
wereld

••

k'n toch altijd weer
uitkomen op wat
Zt.' in essentie nodig
hebben. En als po-
litici geen ruimTe
hHcn vuur die he-
hueftt'll. Jan ZOT-
gt'J1 mensen wel
zdf &n le het
uitciJludijk krij-
gen. Ik heb in de
tdcvisic-snic het

voorbeeld gebruikt van graffiti. :\len
zegt daT dat vandalisme is. 1bar ik 7_eg:
waarom denk je dat dat gebeurt?!" Hij
\"nheft lijn stem en stikt weer van het la-
chen: "\X';tarom denk je J,1ll Jat die jonge
m,mncn al die lllOl'irt' nemell, c1imhil1K
flJose blood)' 1I'<llIs, in het midden van dl."
nacht om'cn op 1.0'11llIuur en dan nog ge-
arresteerd kunnen worden ook om een
paar patronen te kUlHll'1l ven"en?! Ik be-
doel: ze krijgen er gct:I1 water of brood
door, geen vlees en geen wijn, dus waar-
om döen ze het dan?! Hoc hedoel je nou
vandalen?! Ze versieren de wereld wau"
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Stuur ons een kaartje met

uw naam en adres en u maakt
kans op één van de tien boeken

'De aangeklede aap' van
Desmond Morris.
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3500 AC Utrecht.
Sluitingsdatum: 15augustus.



De wereld volgens Elisabeth Wurtzel

)

Waarom jong en dE
steeds vaker

hand in hand gaan
De ouders van Elisabeth Wurtzel waren al uit elkaar voordat zij kon

lezen of schrijven. Die scheiding is volgens haar één van de
belangrijkste redenen dat zij, hoewel jong en veelbelovend, vooral

depressief en moedeloos werd. En ze spreekt niet alleen voor
zichzelf. In haar boek 'Het land van Prozac' laat ze zien dat er in de
Verenigde Staten veel mensen van haar leeftijd rondlopen die het al

niet meer zien zitten.

door Trudy Kunz
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Op 8 december 1992 stond cr in de wc-
tcnschapsbijLtge van de :-':cw York Times
een artikel onder de kop 'El."l1 steeds ho-
gen: tol voor moJl'rniteit: deprcs~ie'.
Kern van het verhaal j, Jat mcnSl'll die na
1955 zijn gehoren. uricmaalzo\'ccl kans
hebben om aan depressie Te lijden als de
generatie van hUll grootouders. In feite
heeft slechts 1°1<,van Je voor 1905 gebo-
ren Aml"rikJllCn voor het 65-ste levens-
jaar een depressieve periode Juorgc-
maakt, terwijl van degenen die na 1955
zijn geburen 6% rond het 24-stc levens-
jaar al dt.'pressid was. Kennelijk gaat het
om een mondiale trend, wam de onder-
zoeken in Italit', Duitsland, Taiwan, Li-
banon, Canada, Frankrijk, Nieuw-Zee-
land, Porto Ri..:o en ciders komen met
vergelijkbare getallen. t-1oewd vrouwen
[wee- J driemaal 7.ovecl kans up depressie
schijnen te hebben als mannen, ..:ondu-
deert bct artikel dat 'dl" kloof tussen
mannen en vrouwen wat depressie-cijfers

betreft smaller wordt onder de jongere
generaties, doordat het risico voor jonge
mannen hct pcil van dat voor jonge HOU-

wen begint re nadl.'ren'.

Dit alles staat te ICl.en in het onlangs ver-
s(hencn boek 'liet Llllu I'rozac, jong en
ucpressid' van Elisabt,th \X'urt7.d, een
jonge Aml.'rikaanse die zelf vanaf haar
twaalfde jaar het slachroffl"r is van een
ernstige depressie. Terecht noemt 7.Î1als
één van de opvallcndste aspeÇtl"n van de-
ze depressie-uitbarsting het feit dat cr zo-
wel jonge mensen door worden getrof-
fen. :\lensen die gezien hun leehijJ juist
zoveel hoop I.'n \.CrWadltingen nlOr de
toekomst mogen hebben.
Zelf werd Elisaheth \X"urtzcl . het enig{'"
kind van gescheiden ouders - toen Zl: 10
jaar was door iedereen 'een vcclbelovl'nd
lllt'isje' gt'noemd. Ikhalve dat ze opval-
lend imelligem was, hali ze talem voor
s..:hilderen en s..:hreef 7.e knappe, imrige-



)ressief
rende verhalen. ~1Jar nog geen r."ce ja,H
bter hegon l_C z.Îchzeif tot iedt"rs omzet.
ting met een scheermesje verwondingen
toe te brengen. Daarmee zet zij de tuon
van haar latere H~rdere ontwikkeling: als
ze eenmaal vergelijkende literatuurwe-
tenschap studeert aan Je fameuze Hu-
vard Universiteit, krijgt ze de ene break-
down na de andere, doet ze enkele zelf-
moordpogingen en wordt ze diverse ma-
len opgenomen. Zo wordt ze geleidelijk
aan één van de vele jongeren die, op de
drempel van volwassenheid, ten prooi
vallt'11 aan een mengeling vall apathie,
uitzichtloosheid en machteloosheid.
~1aar Îllllliddds is ze 16 en hcdr ze een
eerste bestseller op haar naam staan.
Dankzij hct slikken van antidepressiva
lijkt ze uit het dil'pste dal van haar jaren-
lange depre"ies te zijn gekropen. Omdat
ze heel goed besefte dat haar ziekte niet
op zichzelf staat. maar nauw ,'erweven is
met de uitwa"en "an de moderne maat-
schappij. hesloot zij haar ervaringen met
depressie in boekvorm aan de wereld mee
te delen. Daarmee werd 'Het land Pro-
zal,', jong en depressief. niet alleen een
schokkend persoonlijk verslag van haar
malaise, maar kan ht"t ook worden gele-
zt"n als el'n reis door de cultuur van de-
pressie. l'en reis door de wereld waarin
wij leven - de wereld die juist lOveel jon-
ge mensen levensmoe maakt.

Elisabeth \X!uruel wijt het toenemende
aantal depressies hij jonge mensen in de
eerste plaats aan de willekeur die wet is
in de wereld waarin wij leven. Et heerst
een gehrek aan orde en overzicht - iets
dat zeer ondermijnend en destabiliserend
werkt. 'De verzamelnaam 'depressie';
schriifr ze. is zich misschien ook wel te-
recht gaan ll'nen voor gevoelens als he-
hot.'dzaamheid, nervositeit, achterdocht
ten aanz.ien '"an intimiteit en al die ande-
re, volstrekt natuurlijke reacties op een
wereld die onrustbarend wrsroken lijkt
van de basiszekerht.'den waarop onze ou-
ders hadden gerekend: een huwelijk ,"oor
het levt"n, t"en baan waar je staat op kon
maken. seh die niet dodelijk was.' Ze
stelt dat het z.o langzamerhand een cliché
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Stichting Psycho-Sociale Opleidingen
Wijnesteijnlaan 4, 3525 AL Utrecht, telefoon 030-803819

DeeldtijdOpleiding

Psycho-Sociaal Werkende

(Ingezonden mroedeling)

te \ergetlon.

Met name hlot aamal scheidingen, dat
vanaf dl' jaren '70 explosief hq;on te stij-
gen, stelt Elisabeth \X'urlld verantwoor-
delijk voor de malaise waaraan ved kin-
deren uit dil' gl'hroken gez.innen ten prooi
zijn gevalkn. Zelf is zij een duidelijk
voorbeeld van w'n kind J.n de s(hei-
dingsperikden van haar ouders niet goed
verwerkte en klem kwam te zitten in een
fnuikend loyaliteitsconfli<.:t, Jat ml'de-be-
palend was voor het ontwikkelen van een
depressie. 'Ttogen de tijd dat ik het tot dc
a(htste klas had gebrM.:ht,' schrijft ze,
'konden mijn ouders elkaar wel vermoor-
den. Voor het l'erst sinds hun scheiding
moesten z.e Hij regelmatig met elkaar
praten over wat ze met me aan moesten.
Daar had je twee lllellSen die al tien jaar
nauwelijks een woord hadden gewisseld
en elkaar alleen maar tegenkwamen in de
vestibule wanneer lC mij aan elkaar
doorga\'en, en nu st;mden ze ineens
voortdurend met elkaar in contact, wat
voornamelijk neerkwam op 's avonds
laat "hreeuwen en hekve,hten over de
telefoon,'
Dl' p"ychische oorlog die tus,en haar ou-
ders onrbrandt en die zij hoven haar
hoofd uitve(hten, brengt Eli,abt,th tot de
overtuiging dat een s(heiding waarbij
kinderen zijn hetrokken, nauwelijks iets
positids kan ople\'eren: 'Ik Wl'et dat er
vandaag de dag een kleine industrie be-
staat, van relalietherapeutcn en thera-
peuti"he scheidingshegeleidcrs die zich
erop roeleAAell om het proces van de ou-
derlijke "heiding te verlichten omwille
van de kinderen, en ik weet dat al die
mensen alken maar proberen te helpen,
de dingen alleen maar proberen zo te re-
gl'len dat we, als we nou toch va,tzitten
in Alaska, tenmimte l'en lekker warnll'
jas hebhen om aan te trekken. Maar kan
die situatie eigenlijk wcJ ooit e("ht goed
komcn? Iedere scheiding, al is het na een
kortstondige verhouding, draagt de kiem
van alle mogelijke p'ychis(he ontsporin-
gl'n in zi(h.'
Al lezende in del.e boeiende roman - die
in de !'t'rste plaats !'t'n tijdsdo(ulllellt is
van de orde van 'This Side of l'aradi,e'
van S(ott Fitgerald en 'The Catcher in the
Rye' van lD. Salinger - moet men, of
men wil of niet, wel tot de slotsom ko-
men dat depressiviteit slechts gedeeltelijk
genetisch wordt hep.tald en dat het to<:-
slaan van l'en deprl'ssie \,(lOrnameiijk
wordt veroofla.lkt door omstandighe-
den. In 'de wen,lJ volgens \X'urtzcJ' zijn
die onder meer: het verlies aan spiritude
waarden en het hoge percentage schei-

Toenemende aantal depressies bij jonge
mensen vooral te wijten aan gebrek aan orde
en overzicht

tUSSl'tl de diepgeworteldl' overtuiging dat
kinderen in l'en traditioneel gez.in groot-
gehracht hoorden te worden en her nieu-
we gevoel diJt alles kon, dat de alternatie-
ve Ict'fwijze ollder handbereik lag. Daar
zaten ze, in een huwdijk dat IC eens voor
hun plicht hadden aangezien, en mt't kin-
deren die ze haast hij toeval hadden gr-
kregelI, in een werdd die opeens zei: Wl'g
met de plicht! Weg met het toeval! l.aat
alles schieten! Omdat ze net iets te oud
waren om \'0101" te profiteren van de cul-
turrle revolutie van de jaren 60, werden
onze ouders opgescheept met de bijwer-
kingen, De vrijheid trof hl'n eerder zijde-
lings - en smadelijk - dan frontaal. In
plaats van wat langer te wachten met
trouwen, sl'heidden Ol!ze ouders; in
pbats van feminist te worden, bleven on-
lC moedcrs a(hter als afgedankte huis-
vrouw. Hun onvrede werd afgereageerd
op hun kind<:ren. Kinderen hebben lllet
iemand die je bent g,lall vera(hten zal wd
net wiets zijn als bij l'en akdig auto-on-
geluk betrokken raken en vervolgens de
rest \'an je leven bezoekjes llloet<:n afleg-
gen bij dl' invaliden uit het andere vocr-
tuig: je krijgt nooit de kans je vergissing

Om U meer inzicht te geven betreffende de
studie en de identiteit van de opleiding kunt U
een brochure en een kennismakingsgesprek
aanvragen.

De praktijk wordt aangeboden in de vorm van
trainingsweekenden (6x per jaar) of eventueel
op 18 trainingsavonden en twee weekenden,
waarbij flexibel op actuele ontwikkelingen
wordt ingespeeld.

Deze 3.112 jarige deeltijd opleiding is op
HBO-niveau en wordt verzorgd door ervaren
en gerenommeerde docenten en trainers. In
beginsel is een vooropleiding op HAVOof
vergelijkbaar (MBO)niveau vereis!. Hiervan
kan worden afgeweken indien de persoonlijke
ontwikkeling op een vergeiijkbaar niveau is
gekomen. Ook bestaat er een mogelijkheid
om vrijstellingen te venenen en in hogere ja-
ren in te stromen.

Deze opleiding kenmerkt zich door een com-
binatie van klassieke en holistische benade-
ringen an psycho-sociaal werk en een prak-
tijk-gerichte aanpak.

De ondersteunende theorie wordt in de vorm
van colleges enlof workshops eens in de 14
dagen op zaterdagen in Utrecht aangeboden
(18 x per jaar).

Op 2 september 1995 begint een nieuw stu-
diejaar; inmiddels het 22ste, waarvoor de in-
schrijving is opengesteld.

De opleiding is bedoeld vOO(diegenen die de
hulpverlening op psycho-sociaal vlak op een
professioneel niveau willen brengen en voor
diegenen die op een effectieve en humane
wijze anderen hulp willen vertenen.

In de komende decennia zal de vraag naar
deskundigen op psycho-sociaal vlak fors toe-
nemen; hetgeen goede perspectieven biedt
om met dit beroep een plaats op de arbeids-
markt te veroveren.

is ver hand te le~en met de economische
en maatschappelijke onzekerheid die
kenmerkend ,-ou lijn voor el'n grote
groep mensen die hekend staat onder de
naam (;eneration X - de generatie-zan-
der-toekomst. Dat neemt ni<:f w<:g dat <:t
in die leeftijdsgroep hed wat treurnis Oln-

ga<lt. Zij noemt het een hwsti<: v:m 'pech
ht'hhen' dat haar generatiegenoten geho-
ren lijn op een (ru(i.lal moment in de
tijd, wen een fiks aantal gevestigde nor-
men en waarden op de helling gingen.
'Wanneer ik probeer te begrijpen; alJus
Wurt/c1, 'waar ik een verkeerde afslag
hdl genomen, hoe stompzinnig ik op Je
tweesprong van het le\Tn de \'erkeerde
weg af ben g.1an dwalen, kan ik me niet
losmaken van het gevoel dat ik preciö
miJden in Je 'Summer of Love' ben ge-
horen (31 juli 1967), in die maalstroom
van maatschappelijke omwentelingen,
van scheiden-zonder-s(huldvraag tot fe-
minisme tot vrije liefdc tot Victnam (en
de uitcindelijke VCr\'anging daarvan door
punk-ro(k en Reaganomi(s), er allemaal
zeker iets mee tr maken heeft gt'had. Ik
denk niet gra.lg dat je dl' persoonlijke
ontwikkeling van een mens, kunt afdol'n
met simpele verklaringen als 'hct lag aan
dl' tijd', maar de tegencultuur \'an de ja-
ren z.estig heeft nu eenmaal - samen met
haar alter ego, dc hebzu(ht van dl' jaren
ta(htig - ollmiskenbaar haar stempel op
me gedrukt. (-) Tegen de tijd dat de radi-
cale jaren 60 hij hen insloegen, waren
wil, dl' kindertjes, al geboren en merkten
onze oudt,[> opeeJlS dat ll' bekneld laten
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dingen. Daar valt op zijn minst iets voor
te zeggen. al li~t het gevaar van doem-
denken levensgroot op de loer.
Dat de ,chrijfster uiteindelijk wordt 'ge-
red' - dat wil zeggen: dat zij een v"nrm van
overleven vindt waarin zij én haar doods-
drift de haas wordt, én haar produktivi-
teit herwint - dankt zij vooral aan IIl'I
slikken van het veelhesproken amide-
pressivum Prozac. Toch is hel niet voor
nÎets dat zij aan dat zogenaamde wonder-
middel slechts enkele (laatste) hladzijden
van haar 392 pagina's tellende ho,'k
wÎjdt. Zij hetreurt namelijk dat het mid-
del in Amerika en elders tot een media-
hrpe is verworden, waardoor hij een
hreed publiek de onterechte indruk is ge-
wekt dat het hier gaat om een soort 'ge-
luk,pil', die de gemakzuchtige welvaarts-

men, met zijn incidentele dipjes heen
kan helpen. In f"ite gaat lwt echter om
een v"ernuftig chemisch produkt dat - on-
der andere omdal hel nil't verslavend is
en een minimum aan bijwerkingen ver-
oorzaakt - levc'nsrl'ddend kan zijn voor
zwaar depre,sieve mensen die alles al
hehhen geprobeerd maar hij geen enkele
therapie l'chr baal vonden. 'Prozac is
goed: stcll Elisabeth \X'unlcl dan ouk
vast. 'Het is een medicijn ,til miljuenen
ml'nwn hel leven heeft gen'd en dat hij
mijzelf ook goed heett gewerkt. .\taar ik
ben mij ervan bewust dar het voorschrij-
ven van het middel 'Illerlei ethische kwes-
lies oproept, die pas over langere tijd
kunnen worden beuonledd: Ze veron-
derstelt wa'Hschijnlijk tere,.ht dat er nog
een IJnge \wg is te gaan tussen 'het den-

ken dat alles 'klote' is en het drastisch te-
gen je sIaap zetten van een pistool', (Voor
dit laatste koos bijvoorbeeld de bij jonge-
ren uiterst populaire zanger Kurt Cohain
van de popgroep 'Nirwana'). Het is niet
te hopen dat ze gelijk krijgt als ze, aan het
eind van haar hoek, de v'eronderstelling
uit dat 'depressie' larer door geschied-
schrijvers z.al \\'oruen onderkend als hef
kenmerk van haar generatie en dat de
jeug<!van nu, inpJaars van de toekomst re
hehhen, een volk van pillenslikkers lal
worden,

Nee, vrolijk is deze vlol geschreven Ame-
rikaanse bestseller niet te noemen. ~Iaar
verhelderend is hij wel, door het aangrij-
pende beeld dat erin geschetst wordt van
de uillichtloze geda.:htenwereld waarin

Elisabeth Wurtzel:
De tegencultuur van
de jaren '60 heeft
samen met de
hebzucht van de jaren
'80 een stempel op me
gedrukt

,'en loenemend aantal \'{'csterse jongeren
blijkbaar v.ermikt raakt. lier buek is bo-
vendien belJngwekkend doordat het een
biidrage lev"en aan de actuele discussie
over depressie-hestrijding, en de centrale
vraag daarin of, en in hoeverre, de toe-
passing van chemische middelen daarbij
wenselijk of zelfs noodzakelijk is.

•
Elisabeth Wurllel: Hel land Prozac, jong
en depressief. Uitgeverij .\leulenhoff.
I'rijs f 45,-.
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Voor zichzelf of voor de ander,
waarvoor leeft de mens?

Waarvoor leeft een mens?
Om zichzelf te reali~r;en, om
al z'n verlangens en benoeften
te bevredigen en alle talenten
voor zichzelf uit te buiten? Of
leeft een mens vooral voor

een ander? Voor de
medemens die z'n hulp nodig

heeft, voor de wereld die
beter moet? Misschien wisselt
het antwoord op deze vragen

met de situatie waarin
iemand zich bevindt.

In deze serie (het vervolg van
de serie die vorig jaar in de

Humanist stond) komen weer
mensen aan het woord die
vertellen hoe zij hun eigen

invulling geven aan hun plek
in de wereld. De een cijfert
zichzelf jarenlang weg in de

strijd voor een betere wereld,
de ander zegt tabé tegen

iedereen en zeilt de wereld
over. Iemand is pleegouder

van een hele schare kinderen;
een ander die zich vroeger

onderscheidde als strijdlustig
links, is vooral rijk en
behoudend geworden.

Allemaal mensen die keuzes
maken hoe zij in het leven
willen staan. Mensen die
zichzelf centraal stellen.

Mensen die zich richten op
hun medemens. En mensen
die het lukt om zowel voor
zichzelf als voor de ander te

leven.

Paul Waarts:
Als danser wil ik
zo goed mogelijk
dansen, niet de

wereld verbeteren

Puur toeval, noemt Paul Waarts het dat hij danser is geworden.
Het was geen lang gekoesterde droom. hij wilde eigenlijk dierenarts
worden. en ook van huis uit lag een beroep in de wereld der kunsten
niet direct voor de hand. Toch belandde hij op z'n zeventiende in een
balletzaal, deed auditie voor de dansacademie en werd danser bij het

gezelschap van Krisztina de Chätel. Dansen werd z'n passie.
Een passie die zijn leven zeker heeft verrijkt. Maar heeft dans ook

waarde voor andere mensen? Is dat van belang voor hem
of danst hij alleen voor zichzelf!
Een vriend ging op halledes. Uit ballorig-
heid lei Pao! Waans: ik ga mee. Diezelfde
vriend meldde zich aan voor ue dansaca-
demie. Weer zei Paul: ik ga mee. Zo rolde
hij de uamwereld in. Gl."cn doorwrochte
keuze. Hn duurJe ook lang voordat hij
het damen echt als een vak ging I.ien. De
eerste tijd op Je academie hield hij 7.ich-
zelf steeds voor dat hij het nog een jaartjl."
zou doen en dan aan 'iets serieus' zou be-
ginnen. Paul: "Om&1t ik nooit had ge-
danst, had ik een enorme achterstand.
Heel lang vond ik mezelf niet goed ge-
noeg. Dat was tegelijkertijd mijn drijf-
\'cer. Ik wilde het kunnt>11. Ik wilJt." ht."tIt>-
ren, En op een gegeven lIIomt."nt wist ik
J;H ik danser wilde wordcn . .\-laar ik heb
t."r altijd keihard voor mocten wl."rkcn.
Nog steeds . .\lissehien dat ik het daarom
zo It."ukvind."

door japkc Schonewille

Foto: Petcr van der Meer
Al tijdens zijn dansopleiding volgde hij
her werk van ehort>ografe Krisnina de
Chárel. De srukken die zij lJIaakte, fasei-



neerden hem. Die wilde hij ook dansen.
Hij raapte al zijn moed bij elkaar en
H(Je~ haar om een stageplek bij haar
grot.p. Ze zei ja. Sindsdien danst hij, met
Cl'n onderbreking v;m twee jaar, bij dat
gezelschap. l'aul; "Haar werk boeit me
nog steeds. Passie en orde komen erin sa-
men. Ik noem het gecontroleerdt', ingeto-
gen passie. Het intellectuele en mathema-
tische van haar werk vind ik prachtig.
Orde in de passen, in de bewegingó'n. Het
is een schijnbare orde, waarbinnen et'n
grote wanorde heerst. \'('ant als er gn'n
wanorde i" hoef je ook geen orJe te
scheppen. Die ingetogenheid past bij mij
als danser. Het spannende is om met de
passie te spelen, om er controle OVl't te
houden.~
.\Iomenteel trellen ze op Hwt t'en reprise
van 'Staunch', {'en choreografit' voor vijf
mannen. Daar\"ClOr zijn ze drie tot vijf
avonden per week onderweg, met voor-
stellingen door Iwt hek land. En 's och-
tends weer aanwezig in de studio voor

t'en dansrr;lÎning. In periodes zonder op-
treJens worden de middagen besteed aan
rept.tities van dansstukken.

Dansen is voor hem p!ezil'r en frustratie
tCl~elijk. I'aul; "Soms staat al Jat repete-
ren me tegen. 's Ochtends weer helemaal
~.an voren af aan heginnen, alsof je giste-
ren niks heht gf.'daan. En de confrontatif.'
met je lichaam, er is altijd wel iets dat je
nier kunt. liet fysieke is heerlijk, maar
het moet altijd heter. Je bereikt nooit een
punt dat je een heet je rustig aan kunt
doen, je moet er ,lcm blijven werken. Dat
heeft iedere danser. Het risico is dat je al-
leen maar let op wat je niét kunt. Daar
ben ik lange tijd erg mee bezig geweest.
Nu heb ik meer vrede met wat ik wel en
niet kan. Daardoor kan ik mer meer
overgave dansen, ik kan er nu echt van
genieten.
Ik houd ook erg van de wereld cr om-
heen. De omgang met <.:ollega's, heel
open, omdat we zo imensief met elkaar

Dans als pure
schoonheid is een
tegenwicht voor de
ellende in de wereld

werken. De (reJtiviteit. Ik voel me er vrij.
En natuurlijk het applaus. alle aandKht
die je krijgt. Daar s<.:hrrellwen we alle.
maal om, anders ga ie niet Jat toneel
op."

Het damershestaan grijpt nit.t diep in in
zijn privéleven. Door zijn onregelmatige
werktijden ].iet hij soms zijn vriend wat
minder, maar d,lar kunnen beiden goed
mee omgaan. Ook aan andere dingen
komt hij soms niet toe - zoals lel.en of
llJ;lf voorstellingen gaan - maar, vindt
['auI, dar heb je in it'dere drukke haan die
\'ecl energie vergt. En als zijn vriend efll-
stig ,.iek l.OU worden? PauI: ~Ik moet cr
niet aan denken. Eigenlijk kan ik daar
geen 7_innig antwoord op geven. Ik weet
niet hoe ik zou reagt'ren. Ik heb nog nooit
zo'n keuzl.' hoeven maken. Ik ben een
zondagskind. Alles loopt goed in mijn le-
ven. Als we met de groep tegen een pre-
mière aanzitten en het heel druk is, denk
ik wel eens: nu mag cr niks gebeuren,
geen ziektes of ongelukken. In zo'n klein
gezelschap hen je erg afhankelijk van el.
kaar, dus je voelt je verantwoordelijk.
~1aar ik houd er niet echt rl'kening mee."

De keuze voor dans en voor dansgroep
Kriszeina de Ch<Îtel ziet hij als een keuze
voor zichz.e1f. Een legitieme keuze wat
hem heuefr. Dans past bij hem en hij kan
er 7.ichzelf in kwijt. Paul: ~lk ben nif.'t
g;un dansen om iets te zeggen tegen de
wereld. Ik wil ook gl'en choreograaf wor-
den. Als ik iets te leggen heb, dan doe ik
dat wel met woorden, niet met dans .•••
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(Ingezonden mededelingen)

I.andhuis l'oudos in de Gaswgnc,
n'loij Aueh in ZW.Frankrijk.
beschikt over <> ((lmfortabele

kamers. een appartemenl, 3 kleine
gites u'étapl:s en 8 kampeerplaatsen
in parkachtige IUin met lwemoad.

Te\"Cns aanbod van ui\'erse
wJnuelingen, O.J. Je 'Itandunnéc
l'ouuos'; een 6-daagse trekrocht;

zanwschilderworkshop \'oor
vrouweo iJl JugU\tU\.

Vrijwel gehele jaar open, bereikbaar
met open haar \'ef\'ocr,

Inlichlingen en hrochurc:
Gerda '''leggers, 'Puuuo~', 32.SS0

Auterrivc. Frankrijk.
Tel. 00-3362610093, of in

Nedcrland:
Els Cuppcn, td. 080-22-'4-';:."\

(na 19.30 uur).

EEN PLEK
VOOR
RUST-

ZOEKERS

Er is wel degelijk leven
na de dood.

Vraag gefmt ml'l'f infofl11"I;,',

\Uijdt \"Xlf "l'l1 hUfl1<1f1l'.
loll'ra flll' ,amen Ic"inl:,

AI, {'l'fl knil ophoudt. ).:",11tkt I.l'H'n "OOf.
.-\1",al u lijdl'rls UWkH'11 til.'mol'lh' "an hd
ondl'r,tl'IlrH'rl waard ",md. fl)o•..t hct londcf til\'

\le'un dm'n. "t't'tll daarom maalfl').:dl'n.
\la,lk l'l'n tl'''dm<:nt.

Ah hUmdnhn1l' u it'l\ ",,,ard i\ l:l'Wl'l'\I.denk
ddnl'em 1101O"l'r l'(.n kg"dl a"n hl'! \l<:uniomh
Ilufllani\me'. D"t i\ Ol'gl'firht d,x" twt
Iluma[]i~li~dl Ve'llllHld,

BEL 020-6277707

lIJ

- Stand 1144 Vakantiebeufs Utrecht-

1 n

~ .....•.
~TRI/tIEtJ

Beléél
INDONESIË en THAILAND

LID SGR

Multatuli Travel brengt u naar de desa's,
sawa's, subaks, marktcn en tempels,

Verantwoorde reizen
mei fe~pect VOOfbevolking, cultUUfen milieu.
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Voor informatie uver \'oontdlinp;.en van
dansgroep Kri,ztin,l Je Ch:üd, tel. 020-
627."\970.

••• :\Iiin verantwoordelijkheid 01[.; &Hlscr i,
om zo gocd mogelijk re dan~ell, niet om
de wereld te \'erbetcren. ~ En t.ijn veram-
woonielijkheid als mens? "Ik leg altiid:
ik lcd voor llloelf. Maar ik vot"l me goed
als ik ouk wat voor anderen Iwwkt"n. Al,
ik asoóaalzou leven. lOU ik niet tevreden
lijn met mClelf. Ik ben nit"t hcd tasthaar
met got"dt" doelen hC7i~, bell gt"t"n lid van
Greenpem:e bijvoorheeld. :\bar ik heh
wel al~ strL'ven om Ja.rdig re zijn en hulp
tt" gcven ah nK'n,en da.JT om vragen,
Vrienden komen vaak naar me we ::11,cr
iets is l'n dan heh ik een luistcrend oor,
Ik vuclltlc well'ens schuldig Jls het grOle
wereldkTJ tut me doordringt terwijl ik
me druk maak O\'er onbt"langrijke laken.
Ma,tT ik hen niet iemanJ voor lit"fdadig-
heiJswt"rk. Dus let ik het weer van lIle af.
In mijn eIgen dirt"ctt" omgeving Jenk ik
dat ik ecn goeJ Illens bt"n. Als ieJl'Tl'en
wat relaxter met clLur zou omgJJn, zou
het nit"t zo erg zijn in Jl' wereld."

•

Kan Jans bijdragen clan ('cn hetere we-
reld? Kan dans mensell n'randeren? Paul:
"Ik v'ind dans de meest lichte kunstvorm.
DJns heett de minsre zcggingskracht,
buiten het esthetische cn het fy~il'ke, Dat
wil niet zeg~en &11 dans gCl'n betekenis
heeft, Bii sOlllmige dansstukken is dil' be-
tekcnis meteen duidelijk, omdat cr echt
een bood,chap in zit. Dat bn Je ogen
van Tllensen openen, net zoals hl't lezen
V<1Ilde krant. Hij meer abstract(' Jan~ ligt
de beteh'nis niet lOlllJar voor het grij-
pen. Het gaat erom n1l't welke intentie
et"n stuk is gemaakt. Soms wil ecn chore-
ogfJa.f allel'n dans iJl zijn PUft" vorm laten
zien. In he! werk van Kri,zrina is de b,tsis
altijd een idee - vaak de strijd lUssen
mannen en vrouwen - maar dat ao'tra-
hecn ze naaf passl'll. de ruim!c, naar het
fysieke gegevcn van dans. DM Îascineert
me, hoewel ik oegrijp dJt andue mensen
,oms niL,t gOl'd weten wat I.e ermee moe.
ten. Het is niet meteen tocgankelijk.
Toch heeft ab,tr'Kte d,ms mensen ook
H'd te bieden. Allecn alom he! feit dat
men ergens naar zit te kijken en daarvan
geniet - of cr juist kwaad om wordt. Her
kan aanzetten tot nadenken. ~
"Laatst zag ik het dansstuk 'l.ivc. van
Hans van '\Ianen lil repri,t." in CJrrt". Iht
wa~ pure schoonheid, pure lidde. Dat
moit men~en raken, aIlJer~ zijn ze zon-
der 1;<'1'0<'1.Aan die pure schoonheid hOl,f
ie niks ml'er toe te vocgen, Da,lT moeten
mensen iets mee kunnen. Kunst als \'(H.'-
ding \'oor Je g~'e,l. Als tegenwicht voor
de ellende in de wereld."
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3 Niet te gduven, die jongen sprak
onwaarheid. (8)

7 Hij verplaatste heel wat grond. (13)
10 Zij b hn niet eens met de regering.

(9)
11 De kok is aandoenlijk. (7)
13 Heeft het heen-en-weer. (7)
IS "Dames en heren". (13)
17 "teestersruk van een schilder. (9)
19 Een helC"boeimensen achter elkaar.

(5)
21 Vot.'dsel voor jon~ehuwden. (10)
22 Agressieve groente. (3)
23 Humanist' hoort erhij. (5)
25 Blijft over als een Duitser 't niet

meer heeft. (6)
27 Rivalen op de kust. (6)
29 Gevederde imitator. (9)
31 Die drukte is het begin van

liquidatie. (5)
32 Hoo~{'stemde grappenmaker. (6)

Horizontaal

Verticaal

I Die jurist is grotC"ndC"elsweg. (7)
2 Bezuiniging op een heC"ster.(10)
4 .\lan van her en der. (6)
5 .\lisschien ziet u hier een gat in. (7)
6 Slag met \"uurwapt'n. (14)
8 Weg van Daniël. (7)
9 Halve ~'er~napering van een agent. (3)
12 Dat ~taat onom~totelijk vast. (12)
14 MC"tschuld beladen hourndrager. (SJ
16 Lente. (S)
1S Niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. (9)
20 De een heeft een ht'kd aan honden, de ander verdient er aan. (7)
22 Gulzigaard die ook al een borrel dronk. (6)
24 Militair te velde. (5)
26 Een vroegere hrandgang toe. (5)
28 Steekt men in en komt uit de grond. (3)
30 Gereedschap van een schoenmaker, of ziln dochter? (3)

Oplossing cryptogram mC"inummer:
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Wris'ie Rosc gaat over de executie in 1943 van de twee studenten
H'1ns en Sophir Scholl, die t.ijn gearresteerd na het drukken en
verspreiden van pamfletTen die opriepen tot verleT Tegen het na-
zi.regime. De opera speelt zich af a,lll de vooravond van hun exe-
cutir, wanneer zil gezamenlijk hun laatste na<.:ht doorbrrngen in
de cel.

Litany uf Our Timr sprc!t zich ,lf op een vliegveld. waar een man
wachT op lijn \luchr. In drze onpersoonlijke en mechanische om-
gt'ving waar een iedcr als een rooor zijns wcegs gaat, wordt hij
gl,troiil'll door hrt werddnieuws uit dl' krant. :'>iieuws over oor-
logen, hongersnood. naTuurrampen en geweld schreeuwen hem
toe maar dringen nauwelijks tot hem dOOf; het zijn geluiden uit
een geheel andere wereld dan de gladde en gestroumlijnd(' w('-

foto: COunleT-lenor Willem ,\

Intolerante
Zondag 4 juni
NederLmd I, 14.14 uur

Een 72 minuten durend
'totaalprogramma' rond
twee korte moderne ope-
ra's: \X'ei'isc Ko~e van Udo
Zimmermann en Litan)' of
Our Time van Ton de
Leeuw.

Televisie

13.10uur
Het voordeel V',H1 Je twijfel
Elke week een rot nadenken stt>l1lmcndc documen-
taire. EinJ-ro:danic Kees Vlaanderen.

14.03 uur
Hov"en het Dal
Live interviewprogramma m~.t gasten die in hun lc-
n~n nog plaah hroben voor idealen. Eindredactie
Dor()(hcc Fonll,1.

Op 5 juni zendt 'B()\'l.~nhet dal' een interview uit
met W'.L.lIrugsma. die twee dagcll daarvoor S,lJllCn

nwt mevr. T. Wib:mt-Guilonard Je Dr. J.P. van
I'raagprijs 1995 in ontv"angst hcdt genomen.

Het HUJllanisti~ch Verbond zendt zijn Tadiopro-
~r;Jmma's uit op Radio 5, dl.: opinicz<."nder van Ne-
derland. IC vinden op de l\1iddcn~olf. 1008 .\1hz.
En nalUurlijk ook op iedere kahel.
Iedere m'landag van 13.00 tot H.OO uur zijn drie
proj.;ramm'l's te beluisteren.

Radio

1430 uur
De Vcrbt:c1ding
Programma over boeken en schrijvers onder reda<.:tie van Yo-
1<111&1:\bnte, Kina 5pigt en Ilonka Verdurmen.

(Ingewnden mededeling)

I
UVH
I
UNIVERSITEIT I

voo'
HUMANISTIEK 'De zin van
het leven eentje Imaar?

,
I
I

I

I

I

I

I

J

mh

HI5-"

Is er in Nederland nog een kleinschalige universiteit waar je de tijd krijgt om na te denken? Een universiteit met een brede
opzet van de studie, mei thema.onderwijs en veel ruimte voor levensvragen, persoonlijke verwerking en praktijkervaring?
Kortom: een universiteit waar eigen initiatief centraal staat? r - - - - - - - - - - - - - - -
Zeker: de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. I BON

I 0 I~kom naar de \'oorliçhtingsoag op [7juni 1005
LJ Stuur mij informatie over oe opleiding.

I o Stuur mij informatie over hel verkon programma.

I
Naam: _

I Adres: _
I Postcode: Pl<lat~: _

I Stuur naar de Universiteit voor Humanistiek.
Ann\ioordnummer 4031,3500 VB UlIech~. ,postzegel ntfl nodiglL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

De UvH organiseert dit studiejaar nog één voorlichtingsdag:
17juni 1995.
Wil je meer informatie over de opleiding en/of ben je van plan
de voorlichtingsdag te bezoeken, stuur dan de bon in.
Uiteraard kan bellen ook: 030.390100.
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De oorlog voorbij

nen!'

\\'oensdag 28 juni
Nederland 1,22.50 uur

Onder dak

HUTIlJ.nitas heeft in 1992 v,m de ge-
meente Hengelo opdc:lcht gekregen
een sociaal pension op te richten
voor TIlensen die door allerlei proble-
men dakloos waren of dreigden te
worden. Het is een tijdelijke woon-
v'oorziening om tot een meer stabiele
woom'orm te komen. Het pt'nsion
wil een thuis zijn zonder therapeuti-
sche inslag. Het dol:! is mensen hun
eigenwaJ.rde te laten terugvinden en
te hevorderen dat zij geleidelijk min-
der geïsoleerd in de samenleving ko-
men te staan.

telefoonliin staat open voor mensen
met alle denkbare problemen: buren-
overbst, echts..:heidingsprohlemen,
eenzaamheid en veel meer. Corrie is
overtuigd humanist en vindt dat ze
een taak heeft: 'Als je niet een stukje
van je tijd aan een ander geeft. heb je
een It"eg leven.'
SUle :-Jieveen, sinds 2 112 j'tM ,tls
vrijwilligster werh:um voor Huma-
niras, ondersteunt mensen bij rouw-
verwerking. Zij gaat op individUeel
huisbezoek en werkt Tllt"eaan lorge-
notengroep. Daarnaast coacht Suze
nieuwe \'rijwilligers die hulp willen
bieden bij dt" rouwbegc1eiding.
Suze heeft 9 jaar geleden haar man
verloren. Ze was op dJ.t TIlomenr di-
rectrice van een verzorgingstehuis
voor demente bejaarden en volgens
eigen zeggen 'tc druk om te rouwen'.
Nadat zij in 19118 instortte, is zij ge-
stopt mer werken om orde op zaken
te stellen. Vi:l een advertentie is ze bij
Humanitas terechtgekomen. Ze gaat
gevoelsmatig te werk: 'Je moet men-
sen in hun waarde bten. Belangrijk
bii dit werk is: jezelf blijven, goed
kunnen luisteren en vertrouwen win-

Woensdag 7 juni
Nederland 1, 22.50 uur

Woensdag 14 juni
Nederland 1,22.50 uur

J£ tief
De Dr.].P. van Praagprijs wordt dit IJ f a C" .-t1e
herdenkingsjaar uitgereikt ja a {1IS fI'
aan W. L. Brug<;llHIen • ,..", a
Tinekt" ~iba.ut-Gui1011ard, IJl I • . ipif3ril!
omdat ZIJ er m geslaagd (lvit JJ1

zijn op een positieve . zeJl 1/,1
lol!m:lnier om te gaan met

negatieve traumatische
ervaringen uit het verleden.
Beiden hebben, op hun eigen manier.
een belangrijke bijdrage geleverd aan
de humanisering van de samenle~
vmg.
Willaut en Brugsma hebben elkaar
nog nooit ontmoet en kennen elka:lr
alleen via dt' media. In deze docu-
mentaire vindt t"Cneerste ontmoeting
plaats, waarin de twee laureaten uit-
gebreid van gedachten wisselen.

Corrie Courtens werkt al drie jaM
voor de praatlijn in de hoofdstad. De

Bij de opvang van vluchtelingen en
asielzoekers in Groningen zijn onge-
veer 250 vrijwilligers hetrokken. Het
gebouw van Humanitas is voor hen
het cenrrum V:l[Jalle J.ctiviteiten, die
gericht zijn op de vluchtelingen en
asiel7.oekers. Het omgaan met men-
sen die nog bijn:l geheel vreemd zijn
in Nederland vergt heel wat van de
\"Tijwilligers. Hun inzet draagt ertoe
bij dat vluchtelingen en asielzoekers
een volwaardige plaats in unze sa-
menleving verwerven. D:larmee unt-
staat een mogelijkheid om zich hier
thuis te voelen. De vrijwilliger, wer.
ken als klussers, :lIs vak- en taalon-
dersteuners, ze draaien bardiensten,
zijn contactpersoon en nog veel
meer. Ze helpen, kortom, dt" vlu<.:hte-
ling met het opbouwen van eell soci-
aal nerwerk.

Opvang vluchtelingen en
asielzoekers te
Groningen

Woensdag 21 juni
Nederland 1,22.50 uur

Praatlijn Amsterdam,
Rouwbegeleiding,
Vriendschappelijk
huisbezoek

Oorlogsgeweld en de wereld
van een filmmaker

De muziek wordt uitgevoerd door het
Noord-Hollands Philharmonisch Orkest,
de regie is \'an Diego Pos.

reld waarin hij zich op dat moment be-
vindt. Een enorme bevreemding maakt
zich van hem meester.
\'('eisse Rose vormt het dramatische ver-
trekpunt van het pro~ramma, vanwaar-
uit Hans en Sophie langza:lm het wm-
hooI worden van alle politieke gevaT~gt'-
nen duor de tijden heen. l.itany of Our
Time speelt zich af in t'en andere tijd.
Overal H'r wereld worden we geconfron-
teerd met intolerantie van de ene mens
ten opzichte van de ander: godsdienst-
conflicten, (burger) oorlugen en repre,sie
zijn hiervan maM al te vaak het gevolg.
En de media doen uitgebreid verslag:
oorlogen en :lndere ellende verworden
tot mediagebeurtenissen, tot feiten met
nieuwswaarde die even later al weer vt"r-
ouderd zijn. :\Ioeten en kunnen we ons
betrokken voelen? In de enorme hoe\'t~el-
ht'id ,luiten wc onze ogen w:lardoor slui-
pende intoler:lntie de kans krijgt te groei-
en tot een bnkergezwel en dat is het
punt waar Weisse Ro,e en Litany of Our
Time elkaar krui,en.

Donderdag 13 juli
Nederland 1.22.50 uur

Onder leiding van HOS-retbctrice ~1ar-
joleine Boonstr:l kregen ':I jonge filmma-
kers de gelegenheid OTlleen korte do<.:u-
mcntaire te maken met als thema 'oor-
log'. De toenemende oor1ogsdrt"iging
overal in de wereld lijkt inmiddels wel
degelijk ook ons veilige we,tene levt"n te
bedreigen. De altijd vanzelf,prekend ge-
achte veiligheid van de jonge generatie
st:lat op de helling. Een stet"ds terugke-
rende re:letie: '\'I/e voelen ons sprakeloos,
m:lchteloos of willen er gewoon niets van
weten. En met welk recht zouden wc cr
ook iets van kunnen vinden; we weten
immers niet wat oorlog is? En wat zou-
den we cr \',ln kunnen vinden? Sinds no-
vember 1989 volgen de grote politieke
gebeurtenissen elkaar in snel tempo op.
zonder dat ieTllJ.nd op dit wereldnieuws
invloed lijkt te kunnen uitoefenen'.
Een betere hedding voor cynisme is nau-
welijks denk haar. Wat is het persoonlijke
antwoord van de do,,:ullIentaireTllJ.kcr op
dit wereld\"TJ.agstuk waarop geen anr-
woord te formuleren i,?
Op 13,20 en 27 juli zullen de nej.\en jon-
j.\e filmmakers hun visie verbeelden. De
documenraire als wapen tej:;en c~'nisllle.

Zie ook pagina's 8 t/m 11
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Eigen levensverhaal
opschrijven is meer dan
ophalen van

herinneringen
Oudere mensen kunnen veel vertellen over vroeger. Soms schrijven

ze ook over vroeger; zo ontstaan reeksen van herinneringen die
samen een levensverhaal vormen. Wat brengt mensen ertoe dat te
doen? En wat voor zin en betekenis heeft dat schrijven voor henzelf

en voor anderen?
In de serie 'Ouderdom en Levensloop' verscheen onlangs een boek

over het schrijven van levensverhalen door ouderen. Het is een
praktisch boek, voor mensen die hun eigen verhaal niet verloren
willen laten gaan. Voor mensen ook die al schrijvend op zoek gaan

naar een antwoord op de vraag: wie was ik, wie ben ik?'

door Johan Eimers
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AI een hele week slapen we mer OIIS geûn
ill de kelder. Wij, kinderen, vindm het
machtig interessant, vooral /lil het er
steeds dmkker wordt. Het afweergesdml
v,ma( ht'l ka"aal laar zich dag en nacht
horen. Dat betekent dat de Amerikl.lllell
a,m de ol'erkallf schieten op de terugtrek.
kende Duitsers.
Er heerst een opgewonden stemming in
de kelder. Druppelsgewijs horen wc
nieuws van buren, die het gewaagd heb-
hen even om te lopen. Zo zouden er Duit-
sers zijn die burgerkleding stelen of vor-
deren en die zich in de stallen omkleden.
De spanning wordt steeds grorer .. .'

:\1et deze herinnering begint een stukje
levens\'erhaal, als voorbedd opgenomen
in het hoek 'Van vroeger' vanJosé Frans-
sen. De schrijfster van het boek heeft rui-
me ervaring in de begeleiding van oude-
ren bij het schrijven van hun autobiogra-
fie. Zij maakte mee hoe mensen erin sla-
g('n hun levenservaringen op papier te
zetten. Kleine geh('urtenissen soms die

van grote betekenis zouden blijken, her-
inneringen aan de kindertijd. bedden uit
de oorlog, fragmenten uit het leven als
volwassene. Allemaal puzzclstukjes die,
('enmaal opgeschreven ell samengen)egd,
een persoonlijk levensverhaal vormen.
José hanssen: " Veel mensen willen dat
gebundelde len'nsverhaal ook graag be-
waren. Na het plezier van het opschrijven
heeft dat een bijwndere hetekenis. Zo
kunnen ze het zelf nog eens nalezen, en
ook aan anderen laten lezen. Ze hebben
iels in handen waarvan ze kunnen leg-
gen: Dit is mijn verhaal, dit is mijn 11'-
ven~.

'X'aarom schrijven mensen hun levensver-
haal? :\'lcestal is cr meer dan één reden.
.\!en wordt zich bewust van de tijd die
worbij s.:hict. Het schrijven van levens-
\'erhalen biedt dan de mogelijkheid het
leven als het ware vast te houden. Ook
zijn sommige ervaringen te belangrijk om
te vergeten, de autobiografie vormt dan
een tasthare uitbreiding van het gcheu-

gen. Er kan ook de behoefte zijn om de
eigen levensloop en de eigen persoonlijk-
heid beter te begrijpen. Schrijven aan je
levensverhaal betekent dan terugblikken.
de gebeurtenissen uit het voorbije teven
nog eens op een rij zenen en de 'rode
dra"d' ontdekken.
Eell andere reden om de pen te pakken, is
om de balans op te maken, veranrwoor-
ding afleggen voor het leven zoals dat is
geleefd. (De Franse schrijver .\Iü;hd Leris
zei hierover; 'liet s.:hrijven van een eigen
levensverhaal bevat in de grond de wens
om vergeven te worden '). Ouderen
schrijven ook wel omdat kinderen of
kleinkinderen hen dat hebben gevraagd:
Je moet het eens opschrijven, vader. je ei-
gen levensverhaal!

Een stoel en een tafel, l'en voorraad pa-
pier en een pen (maar schrijfmachine of
.:omputer kan natuurlijk ook), meer lijkt
er niet nodig om te s.:hrijven aan j(' le-
venwerhaaL .\ia"r hoc kom je op gang,
waar moel je beginnen? In hel bock staan
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De ideale autobiografie is niet de meest
waarheidsgetrouwe, maar de meest
karakteristieke (Goethe)

aantal praktische aanwijzingen en oefe-
ningen. Zo kunnen eenvoudij!;e aankno-
pinj!;spunten inspiratie bieden en herinne-
ringen oproepen. De herinnering aan de
eerste schrijflessen bijvoorbeeld. Het ui-
terst langzaam en nauwgezet opschrijven
van de eigen naam en woonplaats in het
schoolse handschrift van een zevenjarig
kind. Dan komen als vanzelf de beelden
v'an banken die in rijen stondcn, van pa-
pier met dubbele lijntjes, een inktpot met
ccn schuifdeksd, dc inktlap met grotC
donkerblauwc vlekken. En ook de men-
sen die daar hij horcn, presenteren zich
weer: de andere leerlingen, de meester of
juffrouw voor de klJs.
Ook melodieën, geuren, kleding,tukken
en foto'> kunnen dienst doen om het ge-
heugen te prikkelen cn de deur naar het
verleden vaak verra,send tc openen.

Het geheugen is de voorraadbmer en de
herinnering hrt instrument, legt Jost:
rranssen. Ze laar zien hoe wij associatief
met het verleden verhonden zijn. Soms
zijn cr onwillekeurige, min of meer toe.
vallige herinneringen, soms zijn de herin-
neringen het resultaat van een bewuste
wektocht naar het eigen levensverhaal.
~Hoe meer men bezig is met het ophalen
van herinneringen, des te meer komen er
boven drijn'n. :\Iá de emotionele lading,
de ontroering, de boosheid en het ver-

drier."
Spannend is de verhouding tussen wat
werkelijk gebeurde en wat men zich her-
innert. Uit voorbeelden in de literatuur
blijkt dat autobiograficën vaak een voor-
stdling van de feiten geven die strikt his-
tori,eh nit"t juist is, Belangrijke details
zijn weggelaten, pLtarsen of data blijken
niet te kloppen. Twee mensen die schrij-
ven over eenzelfde ~ebeurrenis, kunnen
toch een v'erschillend verhaal verrelk'n.
Goethe, die dit probleem al aan de orde
stelde in I.ijn klassiekt" levensverhaal
Dichtung und \'\'ahrheit, zei daarover:
'De ideale aurobiografie is niet de nwes[
waarheidsgetrouwe. maar de meest ka-
rakteristieke'.

Het ~aat in het levt"ns\erhaal, in de uitge-
Khre\en herinneringen, ook niet om wat
t"r werkelijk gebeurde maar om de sub-
je~'tieve belevenissen van het individu.
'Het leuke van herinneringen', schreef
I.eo Vroman, 'vind ik dat ze fout lijn,

want daardoor is vaak meer te begrijpen
Jan de bedoeling was.'
Hoe subjectief een levensverhaal ook is,
het is nooit alleen maar een persoonlijk
verhaal. Elke autobiografie is een tijd,do-
cument en maakt daarom deel uit van
een meer omvattende geschiedschrijving.
Mensen geboren tussen 1930 en 1940, de
senioren van de zo genaamde 'stille gene-
ralie', komen cr nu toe hun herinnerÎn-
gt"n op papier te letten. Ze beschrijven
een tijdperk van ingrijpende historische
gebeurtenissen en grule veranderingen.
Juist het persoonlijke beleven maakt die
verhalen ook interessant v.oor anderen,
omdat ze herkenning oproepen. Zo ligt
het voor de hand dat de oorlog vaak het
decor vormt voor verhalen van ouderen.
Een citaat: 'Het was el'I/ zOl/nige d<lgin
mei. herinner ik mc. Er stol/dell legerau-
to's ,'n tanks ill de laall Fall het kasteel.
Samen met I'riel/djes ging ik kijken naur
de Cunadezen. We hoorden zinnen ill een
lIicllwe taal, we roken 'de gellr Iwn me-

(Ingezonden mededeling) (Ingelonden mededeling)

AI15 jaar, maandelijkse berichten, ! 300
à 500 evenementen per jaar, ook bridge.
bowlen. dansen. wintersport. concerto.
theater- en museumbezoek, tennis

(DenHaag), vakanties éénou::tergezinnen.
Alleleeftijden.in diverse categorieën.

honderden leden (inalle provincies),! 50
regionale contactpersonen. lidmaat-

schap/donateur f 40.-- eerste 2 kwarta-
len, f 60.-- per kalenderjaar.

Ir.Jan C. Wilms.landelijksecretaris.
SVB,Postbus 95343,
2509 eH Den Haag,

Tel. 070.3279640 (10-20 uur).

HET RIJK ALLEEN?
MAAR LIEVER

SAMEN OP STAP?

Singlesclub Vrij & Blij.

KOM ER BIJ!

Voorsociale contacten en 't hele jaar prettig
gezelschap bijzondagwandelingen,fiets-
tochten, samen uitgaan, minivakanties,
etc. met de leukste landelijkesportieve

oger Onoe wijs Voor Ou eren

Keuze uit korte cursussen (10 weken) op
het gebied van geschiedenis, kunst-

geschiedenis, filosofie, theologie,
letteren, psychologie.

sociologie, archeologie
n natuurweten.

schappen.

Een leven lang leren - eindelijk stu eren

50+ en zin om te studeren?
60+ en jezelf blijven ontwikkelen?
70+ en bewijzen dat je nog studeren kunt?

Vraag de folder aan:
Onderwijsvoorlichting VU
HOVO-Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105, 1081 HVAmsterdam
020 - 444 5000 (tussen 9 00 - 16 00 UUt) ~

vrije UniverSiteit amsterdam ffJtP
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Op de vraag naar
de zin van het
leven, antwoordt
ieder met zijn
levensloop
(Gyorgy Conrad)

taal, rtllliJer en ben;;ine. Er was knak-
worst ell /)iskwit'. De soldaat lJO/"l:Iw/!
eell tallk haaldt' een IJ/md"'tje I,latte stof-
bril/eli tet'oorschi;n ell Kaf 0115er alle-
maal e<'1I.Ik haalde het Kroelte elastiek
om mijll hoofd ell keek d(lor het mica
l'all de bril. Alles zaK er 110/1!Jeelanders
lIit, vund ik.'

José Franssen geeft in haar boek speciale
aandacht aan het problrem van dl' tijd in
de autobiografie. Ze wijst erop d,It het
moment W:larop en dl' levensfase wan rin
de autohiografie wordt ges~'hreven, van
wezenlijk helang is. Wie nu et."nherinne-
ring aan de oorlog opschrijft, doet dat
anders - want vanuit een onder perspec-
tief - dan tien jaar geleden. En hetzelfde
verhaal zal door dezelfde persoon over
til'n jaar nog weer anders worlicn verteld.
Ook vi,ies en standpunten hlijven onder-
hevig aan veranderingen, Het is niet w
dat mensen op een hl'paalde leeftijd het
leven definitief kunnl'n O\'erzien en be-
oordelen.

Eén van de ml't instemming gecireerde
auteurs is Ikrnard Selling, liie erop wijst
dat wc met ons geschreven levensverhaal
invloed kunnen uiwefenen op de toe-
komst van families wao rin we gt."horen
zijn. '\'('e kunnen richting geven, ammt."-
ment verschaffen en onz.e kindskinclert."n
en hun kinderen een perspectief bieden'.
Vooral ml'nsen die zelf op wek geweest
z.ijn naar hun wortl'ls, dil' gl'probeerd
hebben hun familiegeschiedenis te ach-
terhall'n, z.ullen bet belang inzien van een

levensl'crhaal als nagelaten geschenk
voor ecn nieuwe genl'ratie. liet blijkt dat
mensen hij het ouder worden mt."er inte-
ressc krijgen voor bun voorgeschiedenis.
Dl' ouder, of andere getuigen zijn Jan
misschien niet meer te raadplegen en juist
dan blijkt het opgesehrt."ven verhaal von
bijzondere waarde,

\X'at de betekenis voor andnen ook kan
zlln, autobio~rafisch s..:hriiven heeft
vooral waarde voor de "hrijvcr zelf. Op
h~t symposium 'Van Vroe~er', ~chouden
bij het vers..:hijn~n van het bock, werd
dM ook duidelijk. Het schrijvcn blijkt ecn
fUlKtie te hebben als zingeving, 'Op de
Haag naar dl' zin van het levcn, ant-
woordt ieder~en met zijn levensloop,'
luidt een veel g~..:itet."TJl'uitspraak van de
Hongaarse schrijver Gyorgy Conrad. Al
scbrij\'end komt men op het spoor van
een nieuwe samenhang, t."rgnat zi..:h iets
aftekcnen als een eigen taak, een eigen
opdracht, Daarom kan de autobiografie
ook t."enfun..:til' hebben naaf Je eigen toe-
komst. Door het schrijven, door het zien
van de eigen mogelijkheden, in het vcrlc-
dl"n en ook in de toekomst, wordt de ci-
gL'n wil weer ontdekt en versterkt, kun.
nen ouderen weer meer eigen keuzen (le-
ren) maken, En dat geldt natuurlijk niet
alleen voor ouderen. Ook als je niet oud
b~nt, wil je soms terugblikken, even pas
op de plaats maken bij belangrijke ge-
beurtenissen en je heroriëntercn op de
toekomst.
"Jc komt wel eens mensen tegen die geen
verleden lijken te hehben. Ik hegrijp niet

hoc mensen soms zo onverschillig kun-
lWIl omgaan met hun herinncring," zei
Adriaan Morriën op hct symposium
waar hij was uitgenodigd om te praten
over het auwbiografi,che in zijn werk.
"Voor mij als schrijver," zei hij ook, "is
mijn levcn de akkl'r die ik bewerk,"
In 'HongernJOrja[)T' schred hij dt."zeeen
herinncring neer als gedicht:

'Soms keert dic tijd terug: vreemde solda-
ten gaan door ,Ie stad, l'erslillCJelloll<;e
lente,
plukkeIl de sterren achter 't 'mis der blin-
den,
schietelI de dll;l'en uir de til der lillden,
lIiet zonder liefde IlOorheMoede veren,
gebroken vage/blik keil, stijt'Cklallwen.
Zij wiJZellnaar de duit'en, .11111 nllllr OIlU
~'rOIiWel/,

lIog steeds onwillig ollze taal te lerelI.
\,(/ij gaan het IJl/isill, etell /'all de lege ra-
fels. '

•

Jnsé hanssen: 'Van Hoegt."f, lt."vcnsvcrha.
Icn schrijven mei ouderen'. Uit)o;e\'erij
rlnhn Slaneu Van Loghulll, I'rijs: f39,50.
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Gesigneerd boek van Yvonne Keuls
voor 25 lezers van de Humanist
Vet'! lezers raakten geboeid doof het
~ro[(: imCTvicwmet schrijfster Yvonne
Keuls in het aprilnullllllCf van Je
IlumanÎst. Door inzcnJin~ van een
ka<1rtje nuakren ze kans op een
gesigneerd exemplaar van 'Lowit,tjcs
smartegclJ', De gelukkigen lijn:

I..J ..\1. vd !)rakcn, Hn:ugcl
A. Hrinkhuis. Hengelo
Kees Dal/iJsl'. Alkmaar
A. Dunncwinu. ~ijlllegen
.\t.j.c. EI/eme, Capelle aid Ijssel
.\Llrü GlisscnaJr + Bicrlaagh, .\tontfoon
.\1. van J-iön'[] - Crcmcrs, Venlo
R. de Jong, Urc(crp
C. Kentgcns, lkn Bosch
"L Kerkhof, Gl'llnep
Rian Kok, Amersfoort
E.LKor'i . Kcmpcrman • .\-look
Yvonne l.n"er. Arnhem
A. van der Linden, Emmen
T.D. van Jer :--;reilt, Til'!
Jan l'creboolll,} Il'CTCtlH'Cll
I bns I'oldcrvaarr, Dieren
I. Ponst', \X'oerden
C. Schrik Dirko:r, Emmen
TrllJy Smit, Benningbroek

J. v;ln Toorl."n, Lelysr;ld
Lydia \",:m d~'r VeW, De Lier
Th. Vcrbiesr, Vught
Henny W'ind - Van I'el, Amersfoort
Eddie de Zoete, Utrel:ht

Dl."inzl."ndl."rsgavl."n in maximaallS
woordl."n hun mening over de Ilumanisr.
'Een blad om [e bewarrn', 'ren bron v;ln
inspiratie', 'e('nlUonbedJ v;ln respen
voor WMmemen zijn. denken en doen',
vond iem;lnd ;lnders. 'In de afgelopen
jaren sterk verlxterd', schreef weer
iemand ;lllders .. Sommigen verpakten
hutll:omplimeJlt. Zoals dq;enl." dil."
schred: 'Ik wil het hlad eigenlijk alleen

maar snel diagonaal doornemen,
maar betrap me zdf er dan iedere
keer werr op d;lf ik ;11k,;lTtikelen
helcma;ll heb gelcz.en!'
Vindingrijke inzenders w;lrt'n er
ook, Of had u zelf al hedal:ht dat u
de Il1Im;lni,t kU1l1gebruiken voor
uw geestelijkr vorr ril dr
postwikkel voor uw
boodsl:happenlijst bij Alben
HeilIl:
Sommige inzenders vonden dat cr

nog wat aan de Humanist m;lnkel"rt: el"n
mooi blad, maar soms te vrijblijvrnd, en
met te weinig l:Ollt;ll:t Jllet de onderkant
lI;ln de s;lJllenleving. Tc hoogdravend
soms, ook. Of zoals il"mand fijntjes
opmerkte: 'Zolang hl"t over mensen g;lM
vind ik het al1cma;l] even boeirnd t"n
herkenba;lr, llMar zodra het o\"(.'r
humanisme ga;lt, g;lat het me hovell m'n
Pl."t',
Voor de redactie v;ln dl" Ilum;lnist zijn
deze aan- en 0plllrrkingen t"11rips goedr
aanknopingspunten om het hlad verder
te \.rrbeteren, zodat u cr nog meer
leesplezier van wIt hl"obell. Daarom heel
veel dank a,111alle inzrnders!
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Humanisten voeren actie
voor Chinese activiste

Gedichten verschenen

Max Havelaar Keurmerk nu ook voor cosmeticaprodukten

De IHEU, Je internationale humanisti-
sche organisatie, is hegOllnCn met ct.'tl
campagne vnor dr Xiao Xuehui (45), een
humanistische filosofe die in China
wordt vervolgd.
Xiao Xuchui is een politieke activiste in
Chcngdu, de hoofdstad van Je Chim~sc
provincie Sichuan. Zij zorgde enkele ia-
ren geledt."ll \'oor veel opschudding door
de officiële marxistische doctrine te ver.
werpen. Ze stelde dat mensen zelf verant-
woordelijk moeten zijn voor hun gedrag
en dat dat niet wordt bepaald door rco-
nornischc wetmatigheden . .\1et haar pro-
democratie acties hracht zij dit humanis-
tische principe in praktijk.
In 1989 zat dr Xiao 19 maanden in de ge-
vangenis zonder Te zijn berecht. Ze werd
cr slecht behandeld, en sindsdien is haar
gezondheid slecht. Dankzij een handteke-
ningen-actie van Amnesty kwam ze toen

neperkte het .\Üx Havelaar Keurmerk
7.ich tot nu toe tot koffie en chocola, van-
af april wordt het keurmerk ook toege-
kend aan cosmeticaproduktl'n van The
nody Shop waarin cacaohoter is ver-
werkt. Hiermee richt deze ideële organi-
satie zich voor het eerst op produkten die
niet uit de voedingsindustrie komen.
De 175 ton cacaobonen die The Body
Shop op jaarbasis nodig heeft voor pro-
dukten als Cocoa Butter Hand and Body-
Imion and Cocoa Butter Af ter Sun lotion
worden voortaan rl"Çhtstreeks bij coöpe-
raties van kleine cacaohoeren ingekocht.
Het Max Havelaar Keurmerk garandeert
de hoeren een redelijke prijs (anderhalf
keer l.oveel voor een zak cacaobonen als
op de 'gewone' markt) en rechtvaardige
handelwoorwaarden. Hierdoor worden
de cacaohoeren in staat gesteld een zelf-
standig bestaan op te bouwen. Dit is hard
nodig, want de al jarenlang geldende lage
wereldmarktprijs voor cacao heeft veel
kleine boeren bittere armoede gebracht.

weer vrij. Nu wordt 7.e \'olledig gc'iso-
leerd. Ze is uit haar functies ontheven,
mag niet meer publiceren, familie en
vrienden worden geintimideerd l'n ze
heeft nauwelijks inkon1l'n. Hulp van Je
buitenwereld is noodzakelijk. De lH EU
vergelijkt haar laak met die van Je he.
kende Russische humanist Andrei Sak ha-
rov.

De IHEU onderneemt momenteel aCTies
om de druk op de Chinese autoriteiten op
te voeren, onder andere via de Verenigde
Naties en UNESCO. Ook heeft de IHEU
aan al z'n lidorganisaties in 35 landen ge-
vraagd om er bij hun regering op aan te
dringen de Chinese autoriteiten aan te
spreken over het lor van Xiao Xuehui. U
kunt de acties van de nIEU steunen, door
lid of donateur te worden. Vraag de gra-
tis folder aan!

En omdat Jeze boeren doorgaans niet in
staat zijn om op andere gewassen over te
schakelen, betàende dit voor hen een
uitzichtloze situatie. Daarin komt nu ver-
andering, want de ongeveer 4000 aange-
sloten boeren en hun families verwerven
niet alleen extra inkomen, maar krijgen
ook de mogelijkheid om 7.eif te exporte-
ren. Zo kunnen ze echt op eigen benen
staan.

Jouw naam

De letters van jouw naam
in 't zand geschre\'en
verdwenen
wanneer de zee
gulzig het strand
bespoelde.

Steeds weer schreef ik
lOUW naam in .(
zachte zand,
steeds liep mijn pad
naar 7_ee:
jouw naam moest in
het water ljjn
omdat het water
niets vergeet.

Jouw naam,
hier doorgestreept
heeft in hrt ruisen

"Lr t Ie
L7..umanist

Uórld

Nieuwe folder IHEU
De IHEU. de International Humanist &
Ethical Union. presenteert zich met een
nieuwe folder. Hierin vindt de
geïnlereS\eerde alle informatie m'er deze
internationale humanistische ofJ;anisatie
die in de wereld opkomt \'oor de rechten
van humanisten. In de folder ook een
bon om lid of donateur te worden. U
kunt deze gratis folder aanvragen door Ie
bcl1c1lnaar de IHEU, tel. 030-31215.i of
te schrijven naar: IHEU, Nieuwegracht
69a, 3512 LG Utrecht.

van de 7.ee
voor eeuwIg
klank gekregen:
ik hoor hem
in de stilte
van mijn kamer.

Dit gedicht is uit de nieuwe bundel
van Germa Harmsen. Ze is al jaren
werkzaam in het Humanistisch
Vormingsonderwijs en is voor de
meeste humanisten gl'en onbeken-
de. Ze debuteerde in 1990 met de
gedichtenbundel 'Treden van de
trap' en daar was veel vraag naar.
flaar tweede bundel 'Voetveer' is
uitgegeven door De Beuk in Am-
,terdam en daar re bestellen voor
Je prijs van f 20,-. Het adres van
De Beuk: Prinsengracht 1065,
10t7 JG Amsterdam, tel. 020-
6233187.
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VAN HET HOOFDBESTUUR

door hetlandehjk hurl'au van
het HV.

Voor elke instelling waar
humanistisch raad,li,',kll
werken hestaat nu el'n aparte
folder (li,' oIHkr): hijvoor-
h,'cld vuur ziek,'nhuilen_
verzorginphuizen en
~l'vangenlssen. lJirzonJcring
I.ormt ;lIleen de krijgsm;lcht,
omdat die nog over eigen
materiaal b,'sçhikt. Del,e
folders vormen <'eli helangrijk
visitck'l;lrrje in contact met
instellingen en cliënten, U
kUilt Ir bestrllen hij dl'
,lfdding publit"ksvoorliçhting
van h"t H\', tel. 030-392192.

Namens het hoofdbestuur
JooP Puls

Eindredactie HV-nieuw~: afdeling
!llarketing & Communicatie IJV t"n
afdeling Ven'nigingsLakt"n (Frit, Snijdn en
René ,\icijer, I'ietcr Je Vrijer);
redacticsccreatariaat: Alice Dessens.
Kopij inlneren op diskette WI' 5.0IS.1 of
6.0/6,1 en print. Vermeld hii kupii altijd
contactp<'rsuuTlen tclcf""nnummn \.oor
mc..,rinformatie. Schriifbeknupt, dat
verhougt d..,kans .op plaatsing, en 2"'g dat
d..,informatie o\'er tijJ <:nplaats van t"l'n
".cncmcnt vollcdig en corrcct is.
~ted..,ddingen kunncn worJen ing<:kon.
De redanie is niet verantwoordelijk voor
de inhoud.
D..,adlincvolgcndc HV"nicuw~ aug-
SePl.rlumm"r Humanist: 7 augustus.
Adres r"dadit": HV, Redactie HV.niellws.
l'osthus 114, .1500 ,\C VUt'chl, tel. 030-
392100.

,
•
>•
"

••
>
•
"

•,

levensheschouwingen zijn.
Fen ~eestdijk werker zou dan
niet, ander, hehhen dan zijn
huugst pt"rsoonlijke visie als
hasis voor gesprekken met
cliënten.
liet zal geen verhazing
wekken dal het hoofdhestuur
van menlllg is dat voor t"en
herkenbaar proficl een
duidelijke relatie tUSSl'll
hUlllanistisçh raadswerk en
Humanistisch Vcrhond
noodzakelijk is. Het hiedt
cliënten duidelijkheid ovrr dr
achrl'rgrond van de
hulpverlener, en het verschaft
de hulpverlener een hasis
waarop hij kan terugvallen,
Een onderded van deze hasis
werd op 12 mei geprt"-
sentel'rd in dl' vorm van n'n
scrie nieU\vt" folders. ont-
wikkdd

Afdeling Amersfoort e,o. van het HV en
de afdeling Eemlalld van Humanitas
,Iuitl'n hun juhileum-maand af met een
feestelijke hijeenkomst op 7 juni. Dele
vindt plaats \'anaf 20.00 uur in de
Femgaardl', Dorresteinseweg 49 in
Alllrrsfoorr. Aanwrl-Îg o.a.: mt"vr. A.
Brouwer-Korf (hurgemrestrr
Amersfoort}, 1',C1iteur (voorzittt"r HV)
en G. Brouwer (voorzitter Ilumanitas)
en C. Korver (voor/.iuer Ilumanisrische
Bouwstichti ng Bejaardl'Ilhu i,vesting).
,\ker infornutie: H,van TiJhur!!:,
tel. O.H-X0590fi.

50 jaar
HVin
Amersfoort

psrchothera-peuten, maat-
schappelijk werkers en
anderen hied"tl. De vraag die
vervolgens gesteld wordt, is
of dele geestelijke verzorging
op neutrale wijl_e kan worden
\"erriçht. :\eutraal bet,'krnt
hirr: zonder dat de le\"ens-
heschouwing van de
hulpn'rlener ,elf III het
geding is.
Geestelijk werk zou dan
eenvoudigweg een beroep
kunnen lijn zoals elk ander
beroep. Katholieken, protes-
tanten, humanisten en sinds
kort islamieten zijn het er
eçhter over eens dat geestelijk
werk ook iets hetekent voor
de hulpverlener, Ook hij of zij
denkt, sprrekt rn handelt
vanuit een lewnsheschouwe-
lijk kader.
Vervolgens is de Haag aan d,'
orde of het nodig is het
geestelijk raadswerk te
koppelen aan een
'zendend genoot-
sçhap', dat wil zeggen
in onze situati,': aan het
Humanistisch Vcrhond.
Er wordt wel eens
beweerd dat rr III

Nederland 16 miljorn

Profiel humanistische geestelijke verzorging
De conferentie
van humanis-
tisch geestelijk
raadslieden op
12 mei stond in
het teken van de
idrntiteit van her
humanistisch
raadswerk en
van de

profilt."ring naar huiten. Een
relevant ondnwerp, omdat
die identiteit blijkbaar niet
altijd e\fen duidelijk is. En
ook een actueel thema
vanwege het belang van een
sterkere profilering V;lll Je
humanistische heweging in
het algclllccn. Het humanis-
tisch raadswerk, één vall de
kerntaken van het HV,
baseert zich op enkele
helangrijkr principes. Op Je
(onferenrir wrrden deze
prilKipes uien)erig bespro-
ken.
Het hasisuitt;angspunt is Jat
cr een specifieke vorm van
hulpverlening moet zijn \loor
mensen die steun zoeken hij
lcn~nsnagen.
'Specifiek' betekent dat deze
hulpver-lening I.ieh onder-
scheidt \'an de hulp die

Humanistische relatieviering
Steeds meer toekomstige partners willen
bewust inhoud geven aan hl'tlllOtlleIll
dat ze l.ich puhlirkl'liik met elkaar
verbinden. De dag waarop veel mensen
dat doen is h"t huwelijk, Het
Humanistisçh Verbond spreekt V,lIl
'Relatieviering', om aan te geven dat ouk
vrienden- en Hiendinnenparen dat
moment in hun leven virren. Begell'idl'rs
van hetllV \-erlorgen et"n hrzinnend
moml'nt en dragen desgewenst ided'n
aan voor die feestclijkt" dag. Het is
hoelCnd en verrijkend om als begeleider
aan n)'n veclhetekend momel1t mee te
werken, Het geeft je ook de mogelijkheid
on) met je eigen kijk op (samen)leven
bezig te zijn. \'(o'ieO\'erwecgt om dit werk
te gaan doen, of er meer over wil weten,
kan eoma..:! opnemen met h"t
Humanistisçh Verhond, Dick .\1etsc!aar,
lel. 030-392100.
Op donderdag 15 juni komen
hegeleiders hije,'n op het landelijk
hureau \'an hetllV in Utrecht om
ervaringen uit te wisselen en nieuwe
\'ormen van viering te ontwikkelen. Ook
daarOVl'r geeft Dick Ml'lSl'laar merr
informatie.
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Rekenschap over het kwaad
(Ingezonden mededeling)

Driejarig(~ opleiding
gednremle negen
weekeind(~n per jaar

NAJAARSREIZEN

•

in kleine groepen. onder dcskundige leiding
naar: Frankrijk, Barcelona, Italië, Israël.
SyriëfJordanië, China, Japan en Indonesië.

IJINSTITUUT VOOR
INTER:"ATIO~ALE EXCURSIES
Meerwijklaan 4 1861 MB Bergen NB
telefoon 02208 - 12600 lid SGR

(kt juninummer van RekenscJl.lp, het driemaandelijkse
tijJ,<.:hriit van Je Stichtin~ Snerarc>, is gewijd aaniw[ kwaad.
flet kwaad speelt in vrijwel alle gousdiemtcn een grote rol. In de
christelijke traditie krerg dat Je vorm \'an een alol11 aanwezige
duivel die via heksen en saranwcrcring greep op Je mensheid
trachtte te krijgen. Hoewel dit vers,hijnse! op her eerste gezicht
in ~cJcrland verdwenen leek, is in literatuur, muzià, videoclips
en computerspelletjes, sprake van een toenemende aandacht
voor het verpt'rsoonlijktc kwaad.
Verder in het juninummer een artikel \"an Raout \X'inz over
tolerantie, Hij liet tolerantie nin al, een eigenschap van mrmctl,
llU<lf als ren 3\"tivitcit. Dit hetekent daT je nit"T tolerant kunt :.ijlI,
nlJar dat je tolerantie allccn maar kunt doen. Ibrrr Kunneman
s,hrl'cf een prikkelend essay nver de roekorust van het
Humanistisch Verhond. Hij 7.iet in de proje<.:tell van het
Landelijk Bureau een verschuiving van expJióet Haar impliciet
humani~me, een verschuiving die ten volle zijn steun krijgt. Het
Humanistisch Verbond kan volgens hem niet langer ecn
organisatie zijn die 'een centrali,tis,h beheer voert over
klaarliAAende standpunten', mJar dient maatschappelijke en
culturele leerprocessen te stimuleren.
Verder in dit nummer nog een debat tussen Goven den Ibnogh
en Hans A,hterhuis over hulp hij zelfdoding.
U kunt het juninummer van Rekenschap hestellen door
f 14,- over te maken op giro 582293 t.n.\'. stichting Socrates te
Utrecht, onder vermelding van 'Rekenschap juni 1995'. Een
jaarabonnement (vier nummers) kost f 50.- en kan worden
J.angl'vraagd door te schrijven nJ.ar; Stichting Socrares,
Antwoordnummer 21S 1,3500 VB Utrecht (postlegeJ niet
nodig). Bellen kan ook: 0]0-392 IJ I.
De promotiecampagne van RekensclJup is een groot succes: er
zijn almcer dan 150 proefabonnees genoteerd. Ook is een groot
aantal gratis proefnummers \'erspreid.

Humanistisch vormingsonderwijs

Overleeft de samenleving het individu?Wilt U toespraken
houden bij
uitvaarten?
Er IS vraag naar Hl]-
willig{sl)crs die een toespraak
\-anuit humanistisch pers pec-
lief willen houden hij niet-
kerkelijke uits'aarlen. Wcrk
dar illl:et \'faa]o;t CH HIJdoe-
ning gceft, Belangstellenden
krij]o;cn cen kOrle opleiding
van Iwee weekenden en lopen
enige tijd sla]o;e. Eerst\'olgen-
de cursussen: 8. 9, 10 en 22,
23.24 september en 10, 11.
12 en 24, 25, 26 nowmher.
Hel voor regionale infonna-
tie.adressen hel Humanis-
tisch Verhond, OJO-391129
(Dini Boer).

In \'crschillende plaalsen zoe.
kcn HVO-werk~roepen J.ctie-
vc mcnsen die Humanistisch
Vllrmin~sonderwijs een
warm haT! toedra~en. De
werk~roepen hegeleiden en
slimuleren het HVO-werk.
ondcrhandelen mei scholen

Het Humallistisch Verbond
orgalliseert eell semimlr {)lier
de llrlll/g IlIll/rde toekomst
I'all democratische 1I""'rlJel/.
De sprekers ill het
ochtell(Jgedeelte zi;ll: Gemrd
de Vries, Ri;ksulli!'ersiteit
Lim/JIIrg; Rob Houtepen,
Ri;kslllli!lersiteit Limbllrg:
Alichiel Korthals,
i.alld/mll wunlt'ersitei t
Wagellillgell el/ Harry
KrulIIemml, Ullit'ersiteit voor
Hummlistlr'k. 111het
middaggedee/te gaall Thi;s
Wöltgel/s (l'vdA) 1'11Klaas
Groe/flle/d, directeuYl',m de
Teldersstichtillg (VVD) ill

debat {wer lJe praag '''lUr de
tl/ak 1'11macht !'flll Je

en ~emeente en bcheren de fi-
nJ.nciën. I.euk en bociend
werk, dal enkelc da~delen per
maand Haagl.

Meer informatie: A1cna
Blaauw, landelijk bureau
HVO, tel. 030-341700.

pulitiek il1 de hedmdaagse
geiilJirli-dualiseerde samel/-
levi"g. jas de Beus,
Riikslfl/i!'ersiteit G rollingen
zit dit debat ,'oor.
Het Semi'lUr I'i"dt plaats op
z,lterdag 23 september ill het
CSB-gebOllw, Kromme
i\Jiellwegracht 39 i" Vtrec/Jt
etI dllurt I'all 10.00 tot 17.15
U/lr. De toegmlg bedraagt
f15,- l'OOr [eden l'a1l lJet HV
ell f 25,- I'oor IIiet-Jede'l. De
lllllch kost f 15,- extra.
U kll1!t zich opgel'ell door
het jlliste bedrag over te
I1wkell op xirollummer
197930 vall het
Humanistisch Verh(md i,(
Utrecht (}IIder venllefding
vall 'semillar 23 september',
het gewellste aal/tal kl/.lrtell
ell evelltlleelhet .lamal
lJmches. Meer infomlatie en
resertleringell: liummlistisch
Verbond, Gert van Di;k of
RaollJ Wirtz, tel. 030-
392100 (maandal{ tI",
J(mderdag).

Veel informatie op
kaderdag
Op de kaderdag van Hapril
maakte hel kader \"an HV en
Humanilas kcnnis met suc-
cesvolle aetiviteiten van afde.
lin~en en werk~roepen; lain-
genC}'di, klouslerlelin~en, fi-
losofiecursussen, oitntarthe-
gelei(ling. publieke deb.men,
manifestaties en prntecten die
het L1ndelîjk bureau momen-
leel opzet. 's Midda]o;s ~af de
.lfdeling "hrketing & Com-
municatie informatie O\'er de
wer\"ings- en jubi1cunlplan-
nen \'an het H V en \"eT\'ol~ens
leidde Rob Tie1man met een
deskundi~e jury een quiz. De
emhousi,tste spelers en hun
secondanten heantwoordden
\Tagen als 'is hel humanisme
een soorl geloof?', 'op welke
teletekslpagina slaat hel
HV?' (pag. 325!), 'wat anl-
woordt u een journalist dic
\Taa~t wat het IIV doet?' en
'waaruit bestaat een goed
pershericht?'. l.euke meeden-
kers, die de zaal aan hel den-
ken zal hehhen ~ezel.
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Ik tarieven van seplemher 199., lijn van kra.:ht. Informa-
lil:'ioldl'r is op a,lllvraag verkrijghaar,

Oe Humanist wordl gedrukt op liehlhouthoudend me papier.
chloorvrij.

Dit is het juni/juli nummer van de Humanist. Het volgende
nummer verschijnt rond I september. Kopij voor dit

nummer moet uiterlijk 10augustus in het bezit zijn van de
redactie. Wij wensen alle lezers een goede vakantie toe.
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Maak
kennis met

het Humanistisch Verbond
Vrijheid, rcchtvaardij.\heid en respect \oor lllenselijk<'

w;urdigheid. liet I [umani~ti,ch Verbond dr,lagt deze waarden
uit door ,.idl sterk tl' maken \'oor het recht ol' zelfhe~chikking,

voor gelijke hehandeling. 1.0or mensenrechten. Door het
bl'vorderen van maats..:happclijke di ••OI'sle' over medi~che

ethiek, de vluchtelingenproblematick en het
,:oll"ulIlptievr'lagsmk. :\-L1,trook dlHlr hijvoorhecld in

ziekenhuiZl.n en gevangeniswn gn'stclijke verlorging re bieden.
Pasklare antwoorden hedt het Hurtl,lIliS(isdl Verhond niet, wcl

een impirl'n'ndc visie en kriti,.:he vr,lgen.
Hiernaast dril' mogelijkheden om kennis te maken mei het

Humanisli~eh Vcrhond,

1 Abonnee op de Humal1lst

\'\'at leest u in de Humanist, lll't maandblad \fan het
Ilnm,lniqi"h Vcrhond ? Elk nummer besteed! ,tanda..:hl aan

ma,ttschappclijke en ethi,.:he onderwerpen. B()eiende JllenSell
\'l'rtellen o\'er hun normen. driifwren en de keu leS die zij

maken. Ikhalve interviews treft \l in de I hllll<mi~tlla[[[urlijk
ook artikelen, boekbesprekingen. prikkdendl' meningen en

cartoons ;un. :-:ieuwsglerig gew(>«.1<'n?
Probeer de Ilumanisr eens een jaar, dat km! u slechts f 41,50.

Vul ,ie"kaart in en stuur 'm op. Vandaag nog!

2, Donateur van het Humanistisch Verbond

,\Iet inj.\allj.\ van 1995 kunt u donateur wordt"n van het
Ilumani~ti"h Verbond,Daarmee maakt u het vo()rthe~taan \.,111

,Idiviteiten en ,le opzet van nieuwe proje.:ten llloj.\L'lijk, Uw
financiële hijdrage is n.n groot heLmg nu de owrlwid elk jaar

minder ~ubsidie verstrekl en andere inkomsten niet meer
j.\roeien. Als donateur (.lIltV,lllgt u tL"nlllinsre twee ke<'r pn jaar

mformatie owr onze activitl'iten L.nprojecten, waarbij l'én keer
een nummer van de I {umanist. U bem ,11don<1leur van het

Ilumanislisch Verhond voor f .35,- per jaar. :-:atuurlijk i••een
hogere bijdrage w<"lkom! Als u eerst meer informatie wilt, kan

dat ook, Vul dl' kaart in L'Itstuur '111op! ,-\Iva,r hart<'lijk d,Hlk
I'oor uw steun!

3. LId van hcr HumanistISch Vcrhond

\'\'aarom lid wor,kn van het HUlllanisri ••ch Verbond?
Als lid sreunt u het 1111Inanisti"h Verhnnd,

U maakt da,trJllet.' activitl'irl'n en projecten mogelijk die gl'richt
lijn op eeil Illemwd<lfdige s'IIlIenll'\lIlg. Ook OI1tV',lIlgtu

automatisl.h het maandhlad Humanist, eell bdangrijke bron
van insl'ir.ltie in een wereld die uw keuzes dagelijks ol' de proef

steil. ti kunt gralis deelnemen aan thema bijeenkomsten in uw
regio en u krijgt korting op L1I1deiijke srmposi,l. liet

Ilum,lIlistisdl Verhond heeft meer dan fI() afddingen in het
L1lld. Als u wil!. OIltV';Hlgtu infornutie over plaalsdijke

,lctiV'iteitcll. cursussen en lezing<'n.
De minillllllll-":Omributie hedra,tgt f 75,- p<'r j,ur. Ecn hogere

bijdrage is lutuurlijk wdkom! Vour leden lIte! eelt inkolllelt
lagn dan f 18.000.- hruto pl'r jaar is de minimullt-nJlltriburie
1"45,-, Jongertn tot 17)aar belalen ••IedlIs f 35,- per jaar. Per
lid kan één pCr~{)(l1lop hetzelfde adres kielen V'oor een gratis

med,'lidmaarschap. Fen medelid ontvangl geen eXlra Humani ••1.
Als u eerst Itwer infornutie wilt, Lm dat ook. Stuur de ingevulde

kaan a,m om op. \Vij hopt"Jl u ,ll~ lid te mogen hegroeten.



DRIETHEMANUM
VOOR F12,50

Je lust en je leven: 70 pagina's over
genot, normen en waarden, taboes en
tradities. 'Lust' is nog altijd het meest
gevraagde nummer. En dat is geen
wonder: lust is een van de prettigste
ervaringen die een mens kan
overkomen. Susie Orbach vertelt
waarom vrouwen vaak bang zijn voor
hun lusten, En denken mannen echt dat
ze het na die eerste keer allemaal al
weten? Een bezoek aan een
Amsterdamse polikliniek laat zien dat
lust al snel in 'last' kan omslaan. Een
kwestie van wel of niet veilig vrijen.

Hoe kits je?
Wal kies je!

Va!! er wel Wilt
te kielen1

~(Qt(S
INHlr
tEV£N

De dubbeldikke themanummers van de Humanist zijn zeer
gewild bij de lezers. Veel mensen bestellen extra
exemplaren omdat ze hun eigen exemplaar hebben

weggegeven aan familie,
vriend, vriendin, buur,
collega of kennis.
Zolang de voorraad strekt
hebben we nu voor u drie
speciale themanummers in
de aanbieding.

Zit U ook wel eens te peinzen over
een beslissende keuze, die u voor
uzelf zou willen maken. Of over een
kans die u hebt gemist? Dan is het
themanummer 'Keuzen in het
leven' echt iets voor u, Daarin

worden grenzen afgetast, vragen
gesteld, mogelijkheden overwogen
en meningen geopperd. Wanneer kies je
voor een kind? Ziek worden is weer
zoiets waarvoor je niet kiest, dat

overkomt je, Hoe ga je daar dan mee
om? Wat mensen zijn of doen, wordt
bepaald door erfelijkheid, opvoeding en

omstandigheden. Maar ook door
overtuiging, intuïtie, ambitie en

wilskracht. En door toeval, pech en het
(nood)lot. Hoeveel speelruimte is
daarbij voor vrije wil en eigen keus?

Maak f 11,10 over op giro 18 van
het Humanistisch Verb?nd te
Utrecht onder vermeldmg van
'9106.HUM'. En u weet: zolang
de voorraad strekt, dus wacht

niet te langl

zo
BESTElTU

Het vakantienummer brengt u al in de
stemming voor de komende lomer.
Maakt u ook al plannen? Of hebt u

misschien al geboekt? Naar verten waar
niets hoeft en alles kan. luieren aan het
strand, kamperen in de bergen of kicken

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

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

heimwee en over de rooie gaan. En over
de vraag wat verantwoord toerisme is.
Met tien vragen die u uzelf zou moeten
stellen voordat u op vakantie gaat. En
veel tips om rampen te voorkomen.



(Ingezonden me<!edelin~)

CORNEILLE

"'Jeu entre chat et oiseau"

Deze nieuwe zeefdruk van Corneille kuilt U tegen een speciale prijs in Uw bezit krijgen.
Het werk komt uit 1994. De oplage is 200 stuks, genummerd en gesigneerd door de kunstenaar.

Het papierformaat is: 63 x 73 cm. Het beeldformaat is: 46 x 55 cm.
Als lezer van de Humanist geeft Jaski Art Gallery U een speciale korting.

De normale prijs bedraagt: fl. 1.375,-
Aanbiedingsprijs: fl. 975,-

U kunt deze zeefdruk bestellen door het bedrag over te maken op:
ABN AMRO rekening: 47 73 34 199 of Gironummer 30 1655

ten name van Jaski Art Productions bv. Nieuwe Spiegelstraat 27 in Amsterdam o.v.v. Corneîlle-Jeu.
Het adres op Uw bank/girocheque zal gelden als het adres waar het kunstwerk naar toe zal worden gestuurd (tenzij anders ver-

meid). Mocht de beperkte oplage onverhoopt zijn uitverkocht. dan wordt het gehele bedrag op Uw rekening teruggestort.
De bestellingen zullen op volgorde van binnenkomst worden behandC!ld.Dus hier geldt: hoe sneller U bestelt, hoe meer kans U

heeft dat dit Corneil1e-kunstwerk binnenkort aan Uw muur prijkt. Wilt U meer informatie. dan kunt U bellen met
Jaski Art Gallery: tel. 020 620 39 39.

In onze galerie hebben wij permanent verscheidene ruimtes ingericht met zowel vroeg als recent werk van Corneille
(o.a. schilderijen. gouaches. grafiek, ceramiek en objecten).

Ja,ki Art GalJery

Nieuwe Spiegelstraar 27-29,1017 DB Amsterdam.
Tel. 020 620 39 39 fa" 020 620 30 69

Geopend: l11a.t/l11 za. 11.00 - 18.00 uur zondag 12.00 - 17.00 uur
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