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~~MANIST

Proef de Humanist
Een tijdschrift vol diepgravende interviews,
boeiende reportages en prikkelende meningen. Met
artikelen over levensbeschouwing, ethiek en de
keuzen van kleurrijke mensen.
Dat is Humanist. Een blad dat het leven voor vol
aanziet.

Neem Humanist nu op proef!

Maak gebruik van de antwoordkaart in dit
nummer en u krijgt de drie volgende nummers
thuisgestuurd voor maar tien gulden.

Gelijk een abonnement nemen kan natuurlijk ook.
U ontvangt dan negen nummers voor i50,OO,
(N.B. Als u de antwoordkaart in dit nummer opstuurt vóór 1 januari

1998 krijgt u een jaargang van de Humanist nog voor de 'oude' prijs
van 147.S0!) waaronder de bekende dubbeldikke
zomer- en winternummers. Ook hiervoor kunt u de
antwoordkaart in dit nummer gebruiken.
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iftgezonden mededeling

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

Bij een overlijden moet er snel heel veel
geregeld worden. Dat gaat veel gemakkelijker
als u zelf al maatregelen heeft genomen. Maar
veel mensen vinden het moeilijk of onaange-
naam om zulke maatregelen te treffen.

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

Het Steunfonds Humanisme is opgericht door
het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch
Verbond strijdt voor een humane, tolerante
samenleving. Vraag gerust meer informatie,
telefonisch op nummer (020) 521 9000 of
met de onderstaande bon.

STEUNFONDS
Humanisme

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid

JA

Keuze uit korte Cursussen (10 weken) op het

ebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis,

ilrcheologie, theologie, muziekgeschiedenis,

natuurvlietenschappen. psychologie,

letterkunde, sociologie, filosofie
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Een leven lang leren - eindelijk studeren
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Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer '0938, 1000 RA Amsterdam

Deeltijd Opleidingen

Psycho-Sociale Wetenschappen
& Counseling

Stichting Psycho-Sociale Opleidingen
Wijnesteinlaan 4. 3525 AL Utrecht. telefoon 030.2803819

In september 1998 begint een nieuw studiejaar psycho-
sociaal werk; inmiddels het 23-ste, waarvoor men zich
kan aanmelden,
Deze 3 1/2 jarige opleiding is bedoeld voor diegenen die de
hulpverlening of begeleiding op psycho-sociaal vlak op een
professioneel niveau willen brengen en voor diegenen die
op een effectieve en humane wijze anderen hulp willen
verlenen of willen begeleiden.

Daarnaast start voor de 3e keer de 4-jarige opleiding
psychologie. Het 1e jaar (propaedeuse) is gelijk aan het 1e
jaar psycho-sociaal werk.
De opleiding is bedoeld voor mensen die zich diepgaand en
op integrale wijze in de kennis van het menselijk gedrag
willen scholen

Deze particuliere opleiding. met een gerenommeerd
docenten-corps, kenmerkt zich door een brede aanpak en
een combinatie van klassieke en holistische
benaderingen met een sterk praktijkgericht accent.

De opleidingen zijn op HBO-niveau. In beginsel is een

vooropleiding op HAVO / MBO of vergelijkbaar niveau en
een minimum leeftijd van 21 jr. vereist. Colleges / workshops
worden om de 14 dagen in Utrecht op de zaterdagen
gegeven (18 x). De trainings-weekenden (6 x) worden op
diverse plaatsen in het land gegeven.

Tenslotte zijn er specifieke vervolg opleidingen:

- lichaamsgerichte counseling (1,5 jr)
0.1.v. Kai Welzen

- organisatiegerichte counseling (1.5 jr)
o.l.v. Carl van Hellemont

- kunstzinnige counseling (1jr)
o.l.v. Robert V.d. Togt

- transpersoonlIjke counseling (1,5 jr)
o.l.v. Ko Vos

- creatieve loopbaan counseling (1,5 jr)
0.1. v. Alien Verhoef

Voor meer informatie enl of voor een brochure enl of het
volgen van een open dag ( 10 januari), kunt U zich op
werkdagen wenden tot onderstaand
adres. .
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Rituelen in de sport

22PAGINA

En de vogel vloog over - een verhaal

Imam Sjeeg Mohammade saberije Ansarije Araki heeft
vannacht een vreemde droom gehad. Zijn vrouw Zinat
luistert en weet wat haar te doen staat. Kort verhaal
van Kader Abdolah.

8PAGINA

Steentjes in de zak van je sportbroek, eerst even de
grasmat aanraken of voor dc wedstrijd een kaarsje
opsteken: sporters verzinnen de raarste rituelen. Een
reportage.

'Rituelen hebben geen functie'

Als we merken dat het levcn nict maakbaar is, gaan
we rituelen uitvoeren. \Vam rituelen drukken vol-
gens cultuurfilosoof Jacques De Visscher de groot-
heid van het leven uit .• Alles wat echt waardevol is.
kan de mens niet programmeren.' Een imervic\\'.

PAGINA 13
Kassa!

Codes op kantoor

Vergaderen om het vergaderen, subtiele kle-
dingcodes waar je niet van mag afwijken, na
het werk afspreken in die ene kroeg. Antro-
poloog \X'illem Kom kent talloze H)orbeel-
den van rituelen in het bedrijfsleven.

PAGINA 46

PAG'NA 26

Beestachtige rituelen

Vliegjes. wespen, spinnen: zelfs de eelwoudig-
ste dieren voeren al rituelen uit. Biologen
hebben zo hun eigen visie op het nut van die
rites.

PAGINA 18

Therapie

Bij scheiden, sterven of een
ander groot verlies lukt het
soms niet om afscheid te ne-
men. Paul van Sunderen be-
geleidt mensen bij het uitvoe-
ren van een overgangsritueel.
'Daarna kunnen mensen weer
verder met hun leven.'

17PAGINA

Aan de etalages valt goed af te zien
welke oude feesten en tradities de
graai- en snaai-industrie hoopt uit te
buiten. Mirre Bots maakt zich hier
kwaad over.
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PAGINA 50

Mode voor ingewijden

Ook al dragen we geen zon-
d.\gse kleren meer. nog steeds
heeft kleding een rituele bete-
kenis. AI snappen vaak alleen
ingewijden er wat van.

Vroeger mochten humanisten niet
eens een kerstboom: dat was heulen
met de kerkelijke vijand. Inmiddels
bieden humanisten zelf op tal van
terreinen rituelen aan. Interview met
Albert Nieuwland en een reportage
over humanistische relatievieringen.

PAGINA 40

NÎeuwe rituelen

28PAOINA

Hollandse rituelen

Beschuit met muisjes. het lintje na jaren trou-
we dienst de promotie. Fotograaf Adrie
Mouthaan was er met zijn camera bij.

PAGINA 31

Huilen om Diana

Britten hebben maar weinig per-
soonlijke rituelen waarbij ze zich
kunnen laten gaan. Vandaar mis-
schien dat ze niet op konden hou-
den met huilen toen hun prinses
verongelukte? Alice Broeksma
bericht uit het land van de stijve
bovenlippen.

Rond het vuur bij volle maan

Zweethutten en heksenkringen: ook in
ons land voeren mensen dit soort rituelen
vol overgave uit. Yoeke Nagel woonde
een sjamanenritueel bij.

PAGINA 54

Een joodse huisvrouw
Een non
Een jonge moeder
Een katholiek
Een humanistische wetenschapper
Een leatherboy
Een migrant
De koninklijke familie

30
39
53
58
59
60
65
66

Kinderen en rituelen

67
69
70
71
72
74

Lezersacrie
Radio en televisie
Brieven
Column
HV-nieuws
Colofon/Cryptogram

61PAOINA

Rituelen geven een kind veiligheid en geborgen-
heid. Ze brengen orde en bevestigen het kind in
zijn zelfbesef, ondervond Elisabeth Riphagen. Zij
pleit voor meer rituelen in het dagelijks leven van
kinderen.
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Ter inleiding

'Het maakt niet uit wàt je doet, als het maar nuttig, ef-
ficiënt, rendabel of leuk is'. Die spreuk zou, gegraveerd
in een Delftsblauw tegeltje, in de vergaderzaal van het
paarse kabinet kunnen hangen. De eerste regering
sinds mensenheugenis die religie buiten de politiek wit
houden, blinkt uit in gewóón doen. Onze ministers
hebben geen tijd voor flauwekul. Ze werken hard, net
als de burgers die zij besturen. Maar ze kunnen ook
lekker samen lachen en fitnessen, en minister Wijers

\\\ "-• \ ,
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handelingen uit: handelingen die niet in de eerste
plaats nuttig, functioneel of 'leuk' zijn, maar wel vol
betekenis. Rituelen dus.

•rl
Wat een ritueel precies is, blijkt onderwerp van debat.
Sommige mensen noemen een vaste gewoonte al een
ritueel. Het dagelijks kopje koffie bij de krant, de jaar-
lijkse vakantie naar de zon, de zoen bij het begroeten
van een geliefd persoon. Anderen gruwen ervan terug-
kerende gebruiken rituelen te noemen. Zij willen het
woord 'ritueel' liefst reserveren voor strikt religieuze
handelingen. Deze tegenpolen - en van alles er
tussenin - zijn in dit nummer terug te vinden.
Ook over de uitwerking van rituelen verschillen de me-
ningen. Voor sommigen is dat zinloze rituele gedrag in

,

komt gewoon wat later binnen omdat hij 's morgens
voor zijn kind wil zorgen. Niets geen 'excellenties',
kortom. Niets geen decorum. Dat is niet paars.
Nu is er veel loffelijks aan de zucht naar gewoonheid
van onze ministers. Maar is het leven wel zo 'gewoon'
dat alleen nut en genot erop aan komen, zoals onze
bestuurders lijken te denken? Leeft een mens bij effi-
ciëntie en rendement alleen? Nee, zeggen christenen
en andere gelovigen. Nee, voelen ook niet-godsdienstige
mensen. Helaas maakt de tijdgeest het moeilijk om on-
der woorden te brengen waarom al die droge zakelijk-
heid toch niet helemaal bevredigt.

(

Vanwege de heersende nuttigheidsideologie zouden
we bijna vergeten dat ons gedrag vaak helemaal niet
zo zakelijk is. Goed beschouwd staat ons leven bol van
de handelingen die we doen omwille van die handelin-
gen zelf: we begroeten elkaar met ingewikkelde geba-
ren, we staan stil bij geboorte, huwelijk en dood en op
gepaste tijden leggen we een krans bij het monument
op de Dam of halen we triomferende sporters van
Schiphol omdat we onze vreugde niet kunnen bedwin-
gen. Kortom: we voeren in ons leven heel wat rituele

\,.

,I ',
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In dit winternummer van de Humanist komen al deze
visies op rituelen aan bod. Hoe verschillend de mensen
die in dit nummer aan het woord komen ook over ritu-
elen denken, in één opzicht zijn ze het roerend met el-
kaar eens: niet alleen exotische volken voeren rituelen
uit. Nuchtere Nederlanders kunnen er ook wat van. En
vooral: wij mensen hebben die 'nutteloze' rituelen no-
dig.

Wij wensen u een mooie winter en veel leesplezier toe.

-,

I•
l t

---

de eerste plaats een manier om met spanningen om te
gaan of om structuur aan de dag te geven. Immers: een
kat die tegenstrijdige impulsen krijgt, gaat zijn pels
wassen om zijn verwarring te verbergen. Een redacteur
die een bureau vol werk aantreft, gaat haar nagels vij-
len totdat ze besloten heeft welk klusje als eerste de
aandacht verdient. Zo bekeken is een ritueel heel nut.
tig. Het is een hulpmiddel om controle te krijgen over
je gevoelens en gedachten.

leien in je lev"

De redactie
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Rituelen zn de sport

Een rode en een

hemel en slaat een kruisje. Een derde
kletst met zijn handen op zijn bovenbe-
nen en op zijn wangen. De sprinters
knielen in de startblokken en plaatsen
hun vingers zorgvuldig gespreid achter
de lijn. 'Klaar?' Hun konten komen
omhoog, de rug als een katapult ge-
spannen. Het startschot klinkt en in
een hevige krachtsexplosie zet de rij
sprinters zich als één man in beweging.

Slipje

Psychologische oorlogvoering is erg
belangrijk in de sprinterswercld. Elke
sprinter heeft zijn eigen gewoonten of
gebruiken om zich menraal voor te be-
reiden en een overwinning af te sme-
ken. ,\taar niet alleen hardlopers hou-
den zich met dit soort praktijken bezig.
Uit onderzoek onder voetballers,
hockeyers en volleyballers blijkt dat
tachtig procent van deze topsporters cr
het een of ander bijgeloof op nahoudt,
zo meldde het maandblad Psychologie
onlangs. Sport is doorspekt met rituele
handelingen. Sterker nog, sport is ont-
staan als ritueel. Al in het jaar 776
voor Christus organiseerden de Grie-
ken ter ere van hun god Zeus sport-
wedstrijden in het stadje Olympia. Om
de vier jaar konden de Grieken laten
zien hoe sterk ze waren in wagenracen,
worstelen en hardlopen. De Olympi-
sche Spelen waren destijds een groot
godsdienstig festival, die begonnen met

WINTER 1997/1998

Een steentje In de zak van je sportbroek, even de grasmat
aanraken voordat je '111 betreedt of voor de wedstrijd een
kaarsje opsteken: voor sommige sporters is dit soort hande-
lingen een noodzaak voordat ze aan een wedstrijd kunnen
beginnen. Ook teamsporters hebben een rijke traditie in ritu-
ele gebruiken die het 'wij-gevoel' versterken en de tegenstan-
der overbluffen .

Atlanta, zaterdag 27 juli 1996. Het is
acht uur '5 avonds, tijd voor de finale
honderd meter sprint van de Olympi-
sche Spelen. In het volgepakte stadion
hangt een zinderende spanning. Acht
mannen dribbelen de baan op, acht ge-
spierde lijven, waarvan elke vezel strak
gespannen staat. Adrenaline suist bijna
hoorbaar door hun bloed. De atleten
dribbelen wat over de baan, rekken en
srrekken wat of slaan hun polsen los.
Het voorspel van de grote finale is be-
gonnen. Uiterlijk zijn ze cool, de fina-
listen doen alsof ze niks en niemand
zien, maar stiekem beloeren ze elkaar
vanuit hun ooghoeken. Met hun zelf-
bewuste. bijna arrogante houding pro-
beren de sprintgiganten elkaar te inri-
mideren. De een knakt zijn vingers, de
ander rolr met zijn hoofd, niemand
zegt iets. Ze schermen zich af van de
rest van de wereld, kruipen in zichzelf.
Als in trance staren ze in de verte, snui-
vcn cn blazen \\'at, springen ineens
hoog op cn kijken weer in het verre
niets. Een van de sprinters heeft zijn ge-
zicht verborgen achter een snelle, roze
zonnebril. Er volgt nog meer rekken,
strekken, snuiven en staren. 'Heren,
gereed maken voor de start', klinkt het
door de luidsprekers. Het wordt dood-
stil in het stadion. Een atleet klapt in
zijn handen, alsof hij zichzelf tor de or-
de wil roepen: nu moet het gebeuren.
Een ander draait zijn gezicht naar de

HUMA.NIST 8



'Hé, IIIIJIl !Jorloge
zat 0111 lIIijll rechter-
pols. Daarolll is !Jet

goed gegaall'
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Indianen veer
Mountainbiker Bart Brentjens gaat
nooit op stap zonder zijn fietshelm.
Aan het bandje van zijn helm zitten vijf
onmisbare dingetjes vastgestikt: een
Mariahecldjc, een engeltje, een stenen
beertje, een olifantje en een indianen.
veer. Het Mariabeeldje kreeg hij vijf-
(ien jaar geleden tijdens een wiclerwed-

terug naar de kleedkamer om de
schaatsen in de 'juiste' volgorde aan te
trekken.
\'Vaarom voeren sporters dergelijke on-
zinnige rituelen uit? Schuijers: "Een ri-
tueel brengt de sporter in een mentale
toestand waarin hij goed kan preste-
ren. Zo krijgt hij een gevoel van ver-
trouwen."
Meestal stammen rituelen uit een pe-
riode of wedstrijd waarin de sporter
goed heeft gepresteerd. Hij gaat zoeken
naar een mogelijke verklaring voor het
welslagen. Schuijers: "Als iemand een
persoonlijk record vestigt, herinnert hij
zich alles heel scherp. 'Hé, mijn horlo-
ge zat om mijn rechterpols. Daarom is
het goed gegaan', denken ze dan bij-
voorbeeld. Er komen nooit mensen bij
mij die zeggen: het ging goed omdat ik
er flink voor getraind heb, omdat ik ta-
lent heb, omdat ik goed ben. Nee, ze
schrijven hun succes toe aan roeval,
aan geluk. Vaak hoort daar een voor-
werpje bij. Een mascotte of een geluks-
shirtje. Dat moet de volgende keer dan
per sc weer mee."
Schuijers is niet tegen het gebruik van
rituelen of bijgeloof in Je sport. Als het
de sporter helpt een goed gevoel te krij-
gen, is het prima. Zolang hij het maar
niet omdraait en er afhankelijk vall
wordt. "Sommige mensen raken in pa-
niek als ze hun mascotte kapot is of als
ze hun ritueel niet kunnen uitvoeren.
Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor
hun prestaties."

Drie keer stuiteren
Sportpsycholoog Rico Schuijers geeft
mentale training aan topsporters van
allerlei disciplines en is gewend aan de
meest bizarre rituelen en ge\'•.'oonten.
Een tennisbal die niet twee of vier keer,
maar precies drie keer moet stuiteren
voordat de speler hem opslaat. Een ijs-
hockeyer die eerst zijn linker- en dan
P;lS zijn rechterschaats aantrekt. Komt
de hockeyer op de ijsbaan tot de ont-
dekking dat hij het per ongeluk ver-
keerd heeft gedaan, dan gaat hij alsnog

handeling, hoe klein ook, zou de wed-
strijd wel eens helemaal mis kunnen lo-
pen. Daarom raken veel Zuid-Ameri-
kaanse voetballers de grasmat even aan
als ze voor aanvang vall de wedstrijd
het veld oplopen. Een steentje in de
broekzak of een rode en een blauwe
sok aan de voeten wil bij sommige
sporters ook nog wel eens helpen. Of
W;lt te denken van Ruud Krol? Bij een
belangrijke wedstrijd droeg de oud-in.
tern;ltional onder zijn voetbalshort een
slipje van zijn vrouw.een groot offer bij de tempel van Ze us.

Oorlogen werden er zelfs voor stil ge-
legd. Ook nu nog zou je sport kunnen
bestempelen als een ritueel dat uitdrukt
war ccn gemeenschap belangrijk vindt,
zoals gezondheid, competitie, spel.
Daar brengen sporters offers voor.
Niet alleen tijdens de wedstrijd verrich-
ten ze een extreme inspanning, ook in
de voorbereiding moeten ze zÎch din-
gen ontzeggen.
Rituelen kunnen op een buitenstaander
onbeduidend en absurd overkomen,
voor de sporter zelf zijn ze dat zeker
niet. Integendeel, zonder die rituele

'Een ritueel geeft een sporter
niet meer zelfvertrouwen. Een

ritueel vermindert zijn
onzekerheid'
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'Het merkje op de bal moet bouen, wijzend in de richting uan de hole'

'0
o
>

strijd in Limburg, waar de pastoor
het peloton b•...am inzegenen. De an-
dere spulletjes kreeg Brenrjens van
zijn vrouw, telkens vlak voor een be-
langrijke wedstrijd, om hem kracht,
geluk en hescherming te geven. "Ik
geloof erin, het geeft me extra ener-
gie en vertrouwen. Het is ook een
bepaalde vorm van afleiding voor de
wedstrijd. Ik voel altijd even of ze er
nog aan zinen. Zonder die dingetjes
zou ik me aan mijn lor overgelaten
voelen. ~tounrainbiken is toch ge-
vaarlijk, denk maar aan moeilijke
afdalingen en mogelijke valpartij-
en." Zonder de poppetjes zou Bren-

tjens niet eens starren. "Ik zou een
beetje in paniek raken, een rotgevoel
hebben. ~1aar ik zorg cr wel voor dat
ik die helm nooit vergeet."
Rituelen hebhen geen directe invloed
op het presteren, van dat stenen beertje
of die gelukshaarband hangt de over-
winning niet af. ~laar het kan de spor-
ter wel een goed gevoel geven als hij die
onontbeerlijke rode sokken draagt.
Schuijers: "Het is niet zo dat een ritueel
een sporrer meer zelfvertrouwen geeft,
het is veel eerder zo dat een ritueel zijn
onzekerheid vermindert. Als mensen
bij mij komen, zitten ze vol met ritu-
elen en onzekerheid. Maar als je
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'Ik zal /looit vergete/l bet balletje zo /leer te legge/l. Als ik
bet /liet doe, gaat bet mis'

•

dat cruciaal. Teams hebben hun eigen
kleding, codes, taal en handelingen.
Daarmee zeggen ze: wij horen bij el-
kaar, wij zijn als team heel sterk.
Schuijers stimuleert ploegen dan ook
om bijvoorbeeld allemaal dezelfde pet-
jes te dragen.
Volleyballers hebben iets anders om de
teamgeest op te krikken: de yell. 'Ecn-
twee-drie-HONGER', klinkt de gretige
kreet van dl' meiden van volleybalver.
eniging Annato uit Utrecht. Ze staan
in een kring, midden op het veld, de ar-
men over elkaars schouders. Op het
woord honger stampen ze met hun
rechtervoet op de grond. ~let een stoer
'een-twee-dric-DORST' sluiten ze de
wedstrijd af. "Volleybal is een enorm
psychologische sport", legt spelver-
deelster Judith Hakker uit. "Daarom is
het heel belangrijk elkaar op te peppen,
elkaar moed in te spreken. Handjeklap
bij een goeie bal bijvoorbeeld." "We
hebben heel veel oogcontact met el-
kaar, raken elkaar aan", vult teamge-
flote Esther Bosmans aan. "Zonder yell
kan je ook wel het veld ingaan, maar
het is veel leuker om even bij elkaar te
komen, e1ka3r te voelen, elkaar aan re
kijken. Dat lichamelijke is echt bijzon-
der. Het schept een band, een teken
van: nu is het echt begonnen, we moe-
ten er samen iets van maken."

Sprintkoningin
Sprinters proberen elkaar al voor de
wedstrijd de loef af te steken. Onze 'ei-
gen' Nelli Cooman was daar goed in,
zowel op als buiten de baan gedroeg ze
zich als de koningin van de sprint.
Haar 0lwallende verschijning (make-
up, gelakte nagels, wilde bos vlechtjes,
telkens weer een ander felgekleurd
pakje) maakte indruk. Ze leek al bij
voorbaat de winnaar.

hem neerleg, een bal is immers rond.
Maar toch, als ik het niet doe, gaat het
mis. Ik vind het niet absurd, ik doe het
gewoon, het is een soort ingesleten
routine. Ik zal ook nooit vergeten het
balletje zo neer te leggen."
Een golh ••..edstrijd kan vier tot vijf uur
in beslag nemen. Een honderd meter
sprint duurt amper tien seconden.
"Hoe korter een wedstrijd duurt, hoe
belangrijker een ritueel is", meent
Schuijers. "Voordat je start, moet het
eigenlijk al klaar zijn. Als de sprint-
wedstrijd eenmaal begonnen is, kun je
weinig meer doen. Je kunt na zestig
meter niet meer bedenken: ik zal het
even anders doen, ik ga van strategie
veranderen. Je kunt alleen nog maar
rammen.

Rammen
Robert-Jan Derksen leeft van de golf-
sport. Als hij naar een toernooi rijdt,
luistert hij in zijn auto altijd naar mu-
ziek. Gev•.'oon, voor de afleiding en om
rustig te worden. Ook tijdens een toer-
nooi heeft hij zo zijn gebruiken, vooral
als het spannend wordt. Ligt de bal op
de green, het kortgemaaide stuk gras
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genoeg zelfvertrouwen hebt, als je weer
wat je kan, heb je een ritueel niet meer
nodig. Dat scheelt zoveel moeite, daar
hoef je dan geen energie meer aan te
verspillen ..•
J\,toet je rituelen dan maar afraden?
Schuijers laat zijn cliënten er vrij in. Hij
legt ze wel uit hoe een ritueel werkt.
"Belangrijk is dat ze een aandachts-
punt hebben, zodat hun handelingen
effectief zijn, zodat ze de juiste bewe-
ging maken op her juiste moment.
Welk aandachtspunt ze kiezen, maakt
mij niet uit. Als ze al een ritueel heb-
ben, mogen ze het houden. Ik geef ze
wel de tip: kies een aandachtspunt

6 waarover je controle kunt hebben. Bij
; de bowlers bijvoorbeeld zeg ik: let op
> de arrows, de pijlen die op de baan

staan en kijk niet naar de pins die je om
moet gooien."

,

rondom de hole, dan is het gebruikelijk
de bal voor het 'puuen' even op te pak-
ken en schoon te maken. Robert-Jan
Derksen legt de bal altijd op dezelfde
manier terug: het merkje moet boven,
wijzend in de richting van de hole. Al.
leen dan gaat de bal erin. Derksen:
"Voor mijn gevoel is het erg belangrijk
dat hij goed ligt. Realistisch gezien
maakt het natuurlijk niet uit hoe ik

Ook het nationale rugby team van
Nieuw-Zeeland laat de spieren al voor
de wedstrijd letterlijk en figuurlijk rol-
len. De rugbyspders voeren een krach-
tige dans uit, met veel geschreeuw en
een Maori.lied. Drie minuten duurt het
indrukwekkende voorspel. De dans
imponeert de tegenstander en dient
ook om het wij-gevoel van de ploegge-
noten te versterken. In de teamsport is

Van Rico Schuijers is in augustt/s 1997
bij uitgeverij Bolm Staf/eu Van Log-
hum versche"ell 'Oller scherp zijn ge-
sproken. Beter sporten onder druk',
ISBN 9031324477, 129.95.
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Cultuurfilosoof Jacques De Visscher:

'Rituelen hebben
geen functie'

Geboorte, huwelijk, dood: voor de Gentse cultuurfilosoof Jacques De Visscher (1943) zIJn
rituelen onlosmakelijk verbonden met het besef dat een mensenleven uiteindelijk niet maak-
baar is. "Het is mijn stellige overtuiging dat ook moderne mensen behoefte hebben aan
rituelen die de grootheid van het leven uitdrukken."

DOOR MAR a. SLOB

De huidige overschat-
ting van de techniek in
de gezondheidszorg

raakt aan een magische
behoefte

"Eet een hapje mee, zo'n broodje in de
trein is (Och helemaal niets", zei hij
door de telefoon. En zo schuif ik direct
na aankomst in zijn statige Gentse huis
bij de familie aan tafel. Snijbonen, kip
en Bourgogne uit 1993; de ontvangst is
een elegante demonstratie van de ge-
dachten die De Visscher in zijn boek
Een te voltooien leven omwikkelt. In
het hoofdstuk 'De Goede Maaltijd'
gaat hij immers uitgebreid in op het ri~
tueel van het gastvrije onthaal, op het
vanzelfsprekende delen van brood en
wijn met de vreemdeling 'omdat elk le-
ven zoveel toewijding verdient'.
De bijbelse ondertoon is niet toevallig.
Christelijke verhalen en gebruiken ne-
men in het boek van De Visscher een
vanzelfsprekende plek in. Verplette-
rend vanzelfsprekend soms voor ie-
mand die niet in die traditie is grootge-
bracht, zoals ik, en die in 'traditie' ook
behoudende en veroordelende kamen
proeft. Maar De Visscher lijkt niet be-
paald te lijden onder die christelijke
traditie. Hij blijkt een uitbundige man
met bril, baard en een buikje dat geno-
ten genoegens verraadt.

Niettemin kan De Visscher ook strikt
zijn. Een ochtend ritueel (krantje, kof-

fie, warme douche) mag van hem geen
ritueel heten. Dat zijn gebruiken, 'ge-
woonten van het huis'. Een echt ritueel
is een handeling die zich noodzakelijk
binnen een gemeenschap voltrekt en
dus nooit privé kan zijn. "Die opvat-
ting deel ik met etnologen en antropo-
logen", zegt hij stellig.
En De Visscher gaat verder. Pas bij 'een
gedeelde waarden beleving tegen de
achtergrond van een religieus wereld-
beeld' wil hij van een ritueel spreken.
Een religieus wereldbeeld? "Daarmee
bedoel ik: een gemeenschap van men-
sen die beseffen dat ze niet de absolute
meesters zijn over de waarden die zij
willen verwerven", verklaart De Vis-
scher. "Voor een religieuze gemeen-
schap is de geschiedenis van de mens
niet maakbaar, en kan de mens zichzelf
in belangrijke opzichten niet zelf bepa-
len. Voor elke religie is de mens zelf
een mysterie. Alles wat echt waardevol
is, kan de mens niet programmeren.
U denkt dat veel humanisten in Neder-
land zich in dit levensgevoel herken-
nen? Des te beter, en wellicht niet zo
vreemd. Mensen zijn nu eenmaal ritu-
ele wezens. Het is mijn stellige overtui-
ging dat ook moderne mensen behoefte
hebben aan rituelen die de grootheid
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Tegen de modeme achtergl"Ond van
maakbaarheid en controle zijn ritu-
elen belachelijk, zinloos, een ver-

spilling van tijd en enel"gie

van het leven uitdrukken. De kerk zou
traditiegetrouw in die hehoefte moeten
kunnen voorzien. Helaas staan de ave.
rige kerkelijke praktijken veel mensen
tevecl tegen om zich met de kerk te ver-
binden. Ze ontberen daarmee een ge-
meenschap waarin ze zich thuisvoelen,
waarbinnen ze hun rituelen kunnen
vormgeven .. ,

"Ik voel me verwant met de christelijke
rituelen - ze vormen toch ons westers
cultuurgoed. ~taar christenen hebben
zeker geen monopolie op rituelen. Ri-
tuelen zijn universeel. Alle culturen
verwelkomen nieuwgeborenen, vieren
huwelijken, kennen heilige maaltijden,
voltrekken handelingen rond zieken en
afgestorvenen en hebben een vast pa.
troon dat een schuldenaar moet volgen
wil hij of zij weer opgenomen worden
in de gemeenschap. In dat opzicht is
het christendom niet origineel.
Elk ritueel drukt het besef uit dat er
voor alle leden van de groep een nieu.
we tijd is aangebroken, dat vanaf nu
alles anders is. Leren spreken en oorde.
len, inwijding in de erotiek, het huwe-
lijk: stuk voor stuk beslissende stadia
in een mensenleven, die nooit meer on-
gedaan gemaakt kunnen worden. Dat
besef wil een groep uitdragen. Er is dan
ook nooit een laatste ritueel. Rituelen
moeten steeds herhaald worden, bij elk
levensstadium, bij elke generatie op-
nleU\\' •••

Zuiverend

Een ritueel doet volgens De Visscher
t\ •...ee dingen: het werkt zuiverend en
reinigend, waardoor je afstand kunt
nemen van iets wat niet langer is. Dat
noemt hij de negatieve kant van het ri-
tueel. Maar cr is ook een positieve
kant, de kant van integratie en reïnte-
gratie. Door het uitvoeren van een ritu-
eel kan een groep haar gemeenschap-
pelijkheid herstellen of bevestigen.
De Visscher: "In de christelijke wereld
heeft de negatieve kant van rituelen
veel nadruk gekregen, ten koste van de
feestelijke. Als die feestelijke kant ont-
breekt, wordt het maar somber. Mor-
bide hè. Dan krijg je die overaccentu-
ering van het lijden, de theologie van
het kruis. Dat is overigens niet voorbe-
houden aan christenen. In strenge
joodse gemeenschappen zal geen man
een kamer betreden waar misschien,
onverhoopt, een vrouw is geweest die
haar maandstonden had. Hier neemt
dat negatieve moment te veel de over-
hand. Dat is niet leefbaar meer."

Rendement

Tegen de moderne achtergrond van
maakbaarheid en controle zijn rituelen
belachelijk, meent De Visscher. Gra~

tuit. Niet efficiënt, zinloos, een verspil-
ling van tijd en energie. J\laar die
maakbaarheid vindt hij tot op grote
hoogte een illusie. "Dingen, eigen-
schappen, talenten: ze vallen je toe of
ontvallen je. Rituelen helpen je dat te
aanvaarden. Nee, dat is niet hetzelfde
als je verantwoordelijkheid ontlopen
of je aansprakelijkheid ontkennen!
Weet u, het is zo calvinistisch om alles
wat je doet of nalaat in de eerste plaats
te willen rechtvaardigen! Aanvaarden
is minstens zo belangrijk. Vooraleer je
als mens actief verantwoordelijkheid
op je kunt nemen, is er al zoveel met je
gebeurd, is je al zoveel toegevallen. Het
probleem is dat wij in deze tijd alle-
maal in meer of mindere mate niet
meer kunnen zeggen wat de maakbaar-
heid overstijgt. We willen die maak-
baarheid. We wetcn ergens wel dat we
het leven niet volledig beheersen en
toch kunnen we daar niet naar leven.
Voor een christen is elk kind dat komt
een geschenk van God, maar ook zij
rennen naar het ziekenhuis voor een
echografie.
Niettemin: het is overmoed om het le-
ven maakbaar te achten. Dankbaar-
heid past ons beter. Ja, zelfs bij de
dood van een geliefde. Als het goed is
gegaan. Als het leven van die persoon
is voltooid. Je kent het verhaal van 50-
crates, die de gifbeker verkiest boven
verbanning. Die gifbeker voltooit zijn
leven, hoe wrang ook, terwijl verban.
ning zou breken met waar hij in zijn le-
ven voor wil staan."

Onschuld
Na enig aandringen wil De Visscher
wel erkennen dat ook gebeurtenissen
buiten een duidelijk religieuze gemeen-
schap rituele elementen kunnen heb-
ben. Zoals de Witte Mars, waarin de
Belgen massaal hun woede over kin-
dennoordenaar Dutroux en het rechts-
systeem waarin zoiets kon gebeuren
naar buiten brachten. De Visscher:
"Het is niet toevallig het een witte
mars was. Wit staat voor de onschuld
van de vcrmoorde kinderen, maar ook
voor het collectieve verlangen om te
reinigen, te zuiveren, zodat er een nieu-
we gemeenschap kan ontstaan. Maar
waar de Witte .\lars overgaat in pro-
test en verwijten, verdwijnt het rituele
karakter. Dan raken we verzeild in de
politieke sfeer. En dat is iets anders.

Vermeers
'Vrot/w met
weegschaal':
symbool voor
het levensge-
voel waar
rituelen lIit.
drukking aan
geven
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Het Europees Instituut, daar word je wijzer van.

à/gezonden mededeling

Als die gemeenschap zo belangrijk is
hij het voltooien van je leven, dan ziet
het cr somber uit voor mensen die al.
leen zijn.
"Ah jawel! ~laar dat is altijd zo ge-
weest. Dat is niets nieuws. En het ant-
woord daarop is gastvrijheid."

gens geen leven zonder tegenslagen.
I-Iet is een leven dat poogt te aanvaar-
den wat er zich heeft afgespeeld, dat te.
genslagen een plek wil geven. Het is
niet goed om in bitterheid of rebellie te
blijven steken, zelfs niet als je je kind
heht zien sterven. Dat wil niet zeggen
dat je 'er over heen' moet komen en
onmiddellijk een therapeut moet zoe-
ken die daarbij helpt. \X'am dan zoek je
bij die therapeut in feite een techniek
om je verdriet te beheersen. En zolang
je je verdriet wilt beheersen, blijf je er.
mee zitten. Dat is het paradoxale: het
beheersen is het hebben hè!
Een ritueel is in mijn ogen geen oplos-
sing voor psychische problemen."
Grinnikt: "'Oplossing' is iets voor de
scheikundigen onder ons. Via een ritu-
ecl kan je de dood van je kind wèl een
plek in je leven geven. Door te rouwen,
publiekelijk, met de mensen uit je eigen
kring om je heen. Een begrafenis is
zo'n rituele manier om verdriet te er-
kennen en eell plek te geven binnen
jouw gemeenschap."

Op de omslag van De Visschers boek
staat een schilderij van Vermeer, geti-
teld 'Vrouw met weegschaal'. Toen hij
dit schilderij op de Vermeer-tentoon.
stelling zag, wist hij meteen dat het op
de omslag moest komen, vertelt De
Visscher. "Voor mij is dit schilderij een
symbolische uitbeelding van het le-
vensgevoel waar het ritueel voor staat.
Je ziet een serene vrouw die een tere
weegschaal in haar hand heeft. Wat
weegt ze? lets materieeIs zal het niet
zijn; de parels en het goud liggen on-
aangeroerd op tafel. ~lij zegt het schil-
derij dat de mens iemand is die de ba-
lans opmaakt van zijn leven, wetende
dat zijn eigen leven eindig is, maar dat
het leven van de gemeenschap door.
gaat. Want in het schilderij zijn dood,
leven en geboorte aanwezig, ziet u?
Aan de muur hangt een afbeelding van
het Laatste Oordeel en de vrouw zelf is
zwanger.
Voor deze vrouw, zoals voor ons, is het
leven een overvloed waar ze niet volle-
dig bij kan. Juist dat vraagt om sereni.
teit. ..

De opleiding Psychosociaal
Werk bestaat uit zes kort-
durende en afzonderlijk
naast de dagtaak te volgen
gecertificeerde modules.
Wij bieden trainingslocaties
in heel Nederland.

troost - maar zodra je een ritueel puur
als techniek gebruikt, als middel om
die verbondenheid te bereiken, dan
\vèrkt het eenvoudig niet. \X'ant dan
denk je weer vanuit rendement, op-
brengst en rationaliteit - termen waar
het ritueel nu juist een tegenwicht aan
biedt. In een ritueel is de handeling zelf
het doel. Je wilt jezelf uitdrukken en de
handeling waarmee je dat poogt te
doen is op zichzelf al betekenisvol. Een
ritueel sluit juist aan bij het leven in zo-
verre dat niet maakbaar is. Het vol-
rooit het leven, maakt het volledig en
goed. En dan heb ik het niet over per-
fectie! Als je het over een perfect leven
hebt, behandel je een leven alsof het
een \verkstuk is dat je zelf mooi zou
kunnen maken. Zo werkt het niet.
Nogmaals: de werkelijk belangrijke
dingen in ons leven vallen ons juist toe.
Een voltooid leven is voor mij overi-

BEL voor brochure tijdens
kantooruren (020) 6 250 251
of schrijf naar:
Het Europees Instituut voor
Psychosociale Educatie
Prinsengracht 747.751
1017 JX Amsterdam

BEGIN BIJ JEZELF, schdjf
nu in en start januari '98.
Deze opleiding van het
Europees Instituut is afge-
stemd op gezondheids-
zorg, bedrijfsleven,
onderwijs en overheid.

Je leert mensen professio-
neler te begeleiden in uit-
eenlopende situaties.
Daarbij ontwikkel je je per-
soonlijkheid en leer je een
brug te slaan tussen het
vaktechnische en het
humane in je werk. De
erkende trainers en docen-
ten van ons instituut staan
garant voor hoogwaardige
kwaliteit.

/0, lIIet de opleiding Psychosociaal Werk -
COtlclIiug & COll1lseliug.

Politiek ongenoegen heeft zijn eigen lo-
gica. Politiek gaat over handelen met
een doel voor ogen, en heeft dus niets
van een ritueel."

Maar een ritueel doet toch wel wat?
"Natuurlijk, een ritueel bewerkstelligt
het een en ander - verbondenheid,

\Vat is dan de functie van rituelen?
"U vraagt weer naar nut en efficiëntie.
Rituelen hebben geen functie! Rituelen
hebben een betekenis. Ze drukken een
houding tegenover het leven uit.
Daarom is een ritueel ook iets anders
dan een magische handeling. Een ma-
giër wil iets afdwingen. Hij wil de we-
reld beheersen en gebruikt daarvoor
een bepaalde techniek. Ik denk zelfs
dat die huidige overschatting van de
techniek in de gezondheidszorg raakt
aan een magische behoefte. "

•
Jacques De Visscher, 'Een te voltooien
leven, over rituelen van de moderne
mens', Pelckmalls/Kok Agora, 1996,
/92 blz. [37,90

HUMANIST 16 WINTER 1997/1998



Rituelen en commercze

Zo gal/IV er
iets te vierell
valt, draait de
graal- ell

s Ilaa i-iIld l/ Stri e
op volle toeren

AI zou je het willen, kerst is nier over het hoofd re zien.
\Vinkelccnrra zijn wafC lichtpaleizen, van vóór tot achter
van feestverlichting en glitter voorzien. Steeds meer huizen
beginnen op kermiskramen te lijken met hun snoeren vol
aao- en uir flikkerende gekleurde lampjes voor de ramen.
Loop je als argeloze bezoeker een tuincentrum binnen, dan
vind je cr niet alleen kerstbomen, maar ook honderden vier-
kante meters kcrsrspullcn: ballen, pieken, sterren, engeltjes
in alle kleuren, soorten en maten. De overdaad doet pijn
aan je ogen .•\iaar de 'highlights' en feestdagen moeten wor-
den gevierd. Dat wcer de commercie maar al te goed. Zo
gauw cr iets te vieren vair, draait de graai- en snaai-industrie
op volle toeren!
Na kerst staan de oliebollen voor de deur. We hebben deze
nog maar koud op of daar verschijnen de rekken vol zuur~
stokroze en knalrode kaarten met beren, hartjes en feestelij-
ke pakjes erop. Voor Valentijnsdag. Een uit de States over-
gewaaid verschijnsel, waar we hier te lande geen enkele bin-
ding mee hebben, maar de commercie spint er graag garen
hij. De PIT adverteert uitgebreid om toch vooral op die dag
een kaartje te sturen (in plaats van hun service op de gewo-
ne dagen eens te verbeteren), de 'flowershop' om juist dan
vaker een bloemetje mee te nemen.
Nog geen \\'eek later zijn alle etalages geel, want Pasen is in
aantocht. Een paar weken later schakelt men moeiteloos
over op oranje, want dan wordt koninginnedag gevierd. Er
is dan niet alleen de traditionele oranjebitter te koop. Nee,
moorkoppen, koekjes, snoepjes, servetten, oud-hollandse
blikjes, alles is van een oranje laagje voorzien. Zelfs de (ast
(ood moet eraan geloven. Daarna heb je de parfumweken
van moederdag en de After-Shaveweken van vaderdag.

En zo gaat het het hele jaar door, tenminste als het aan de
commercie lip. De zomer is nu niet zo rijk aan feesten,
maar dat zal de komende jaren ongetwijfeld gaan verande-
ren. De ons omringende landen kennen zo hun eigen ritu-
elen en samen behoren we tot de Europese Unie. Altijd han-

dig om leentjebuur te spelen als het gaat om folklore of ritu-
elen die uit te baten zijn. Sint Maarten is tenslotte ook al
vanuit Frankrijk onze richting op gekomen. Hoewel de
schappen in november uitpuilen van de pepernoten en sin-
terklaasspullen maken de Hema, Etos of het Kruidvat nog
gauw wat ruimte vrij om honderden, eensgelijkende, goed-
kope, in de Aziatische landen vervaardigde lampions uit te
stallen.
Het zal meer en meer dringen worden op de markt van ritu-
elen. Hoewel Sinterklaas een van de weinige in ere gehou~
den Nederlandse tradities is, wordt hij al aardig belaagd
door de Kerstman. Hoewel vercommercialiseerd, is Sinter-
klaas ook een van de weinige feesten die vragen om inventi-
viteit en creativiteit. Hoe lang zal dat nog duren? De folders
van de speelgoedwinkels liggen tegenwoordig al in de bus
mèt voorbedrukte formulieren, waarop kinderen zelf kun-
nen aangeven welke cadeautjes - met naam, toenaam en pa-
ginanummer - ze willen. Even uitscheuren en in de schoen of
onder de kerstboom leggen.
Zouden kinderen die zo door de commercie worden klaar-
gestoomd nog \vel in staat zijn, en vooral het geduld heb-
ben, om avonden te gaan zitten rijmen en knutselen om
voor een ander een surprise in elkaar te zetten?
Ik vrees van niet, als ik zie hoe ze met Sint Maarten voor
mijn deur staan. Met verfrommelde lampions in de hand
raffelen ze snel een nietszeggend drieregelig liedje af. Onder-
tussen houden ze grote plastic tassen op om zoveel mogelijk
snoep te kunnen verzamelen. Als ze de kans krijgen, sluit
het ene groepje zich halverwege het liedje al bij het andere
groepje aan. Scheelt tijd, geeft meer opbrengst. Als je vraagt
wie Sint l\harten is, hebben ze geen flauw benul. Vorig jaar
toen ik de deur achter hen dichtdeed, wist ik: ik doe niet
meer open! Laat ze eerst maar eens een fatsoenlijk lied leren
en dat met plezier zingen.

Mirre Bots
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Overgangsrituelen In psychotherapie

Afscheid nemen en weer verder gaan. Bij schei-
ding, sterven of een ander groot verlies lukt het
mensen soms niet om die overgang te maken.
Hun leven stagneert. Psychotherapeut Paul vao
Bunderen begeleidt mensen bij het voorbereiden
cn uitvoeren van een overgangsritueel. "Daarna
kunnen mensen weer verder met hun leven."

Bevrijd van een lod
Als de jongste dochter van Pau! van
Bunderen '5 ochtends naar school gaat,
geeft ze haar vader altijd eerst ('t'n kus.
Dan gaat hij bij het keukenraam staan,
zij pakt haar fiets, ze zwaaien naar e1~
kaar. Ze fietst weg, kijkt nog een laat-
ste keer om en blaast een kushandje.
Iedere ochtend voltrekt zich hetzelfde
riem'cl. "Zo vergemakkelijkt ze de
overgang van huis naar school, van
binnen- naar buitenwereld", vertelt
psychotherapeut Paul van Bunderen
(46). Tegelijkertijd bevestigt het ritueel
de hechte relatie tussen vader en doch-
ter, waarin zij zich veilig en beschermd
kan voelen. Het symboliseert de be-
stendiging van hun relatie.

Rituelen dic 'overgang' of bestendigin~
symboliseren, worden ook vaak ge-
bruikt binnen psychotherapie. Vooral
gezinstherapeuten maken gebruik van
bestendigingsrituelen. Tal van proble-
men binnen een gezin hebben te maken
met het ontbreken van bevredigende ri-
tuelen. Het naar bed brengen van de
kinderen - een bestendigingsritueel -
verloopt bijvoorbeeld altijd gehaast of
in een ruzieachtige sfeer. Een gezins-
therapeut zal dan proberen dit besten-
digingsritueel te \••..ijzigen en voor alle

partijen prettiger tc latcn verlopen. Dit
leidt meestal ook tot een betere com-
municatie tussen de gezinslcdL'll.
Het rituele aspect van 'bestcndiging' zit
vooral in de hL'rhaling: elke dag of elke
wL'ek iets op een hepaalde manier uit-
voeren. Het ritueel \vordt natllllrlijk als
zinvol ervaren, lllaar het is . I.eker op
den duur - vooral een gocde gl'\voonte.
Anders is dir bij oH'rgangsrituelen die
eenmalig zijn. Iemand H)crt één keer
een ritueeillit en hrlccft dat zel'r intcns.
Zo baant het rÎtueel een weg naar Yer-
andering.

Slapeloosheid

In zijn praktijk voor psydlOther.lpie
behandelt Paul van BlIndl'ren rt'gclma-
tig mensen die hl'paalde overgangen in
hun leven niet goed hebben kunnen
maken. Een man die een echrscheidin~
achtcr de rug heeft, een vrotl\\! dil' kan-
ker heeft gehad en een borst IllOL'tmis-
sen, een moeder die het vreselijk vindt
Jat haar dochter uit huis gaat, een jon-
gen wiens jongere broertje is gestorven.
Bij ingrijpende geheunenissl'll hlijven
menscn soms steken in hun rouwpro-
ces, waardoor ze in de war raken en
vaak klachten als fobieën, slapeloos-
heid of depressies krij~en. Binnen dl'
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therapie biedt Van Bunderen dan soms
een overgangsritueel aan: "Mensen
doen dan alsnog wat ze 'in het echt'
niet hebben kunnen doen."
Hij geeft een voorbeeld. Een vrouw
verliest haar zoontje van vijf maanden
oud, mede door haar nalatigheid. Die
schuld blokkeert al haar gevoel, temeer
omdat mensen in haar omgeving steeds
blijven zeggen: "Joh, je kon er toch
niks aan doen." In plaats van haar
schuld te ontkennen, moet zij die ech.
ter onder ogen zien. Eenmaal in psy-
chotherapie besluit de vrouw een ritu-
eel uit te voeren. Ze schrijft een hele sc.
rie brieven aan haar overleden kind
waarin ze haar schuldgevoelens onder
ogen durft te zien. Als ze na een tijd
met schrijven klaar is, houdt ze een af-
scheidsceremonie bij het graf. Ze leest
een laatste brief voor, waarin nadruk-
kelijk haar schuld aan bod komt, maar
waarin ze ook schrijft dat de dood van
haar zoontje nooit haar bedoeling is
geweest. Ze schrijft hoezeer ze haar
zoon mist, maar ook dat ze verder
moet met haar leven en vraagt als het
ware om vergiffenis. Tenslotte begraaft
ze de brief met wat kleertjes en knuffels
bij het graf.

Een ritueel is volgens Paul van Bunde-
ren zinvol als iemand is blijven steken
in een bepaalde fase van het rouwpro.
ces en er een duidelijke blokkade op-
rreedt. Als hij denkt dat iemand gebaat
is bij een ritueel, legt hij zijn werkwijze
voor aan de cliënt - iedere therapeut
heeft zijn eigen aanpak - en geeft hij
een boekje over afscheid nemen mee
naar huis. 1\1cnsen besluiten vervolgens
zelf of en hoc ze een ritueel willen uit-
voeren.
Die rituelen doet hij bij s[ecllts enkele
cliënten. "Ik zit heus nier bij iedere
klacht te denken: gut, zit hier een ritu-
eelt je in?" Veel klachten zijn volgens
hem simpeler en efficiënter te behande-
len. Soms moet iemand alk'en war
meer inzicht in zijn situatie krijgen of
wat kleins aan zijn gedrag veranderen,
en dan kan hij weer verder. Ook is nier
iedereen geschikt voor een ritueel.
"!'"let mensen die buitengewoon ratio-
neel zijn ingesteld, hoef je cr niet aan te
beginnen .•.

Rouwarbeid
Voordat her eigenlijke ritueel - de cere-
monie - uitgevoerd kan \vorden, moe-
ten mensen eerst aan het werk.

RoU\ •...arbeid noemt Pau[ van Bunderen
dar. ~Ieesral schrijven ze brieven, soms
maken ze ook tekeningen of verza-
melen ze symbolen zoals foto's of
voon •...erpen. In feite doen mensen dan
wat ze ook zouden doen als iemand
heel ziek is en \veten dat het over een
p;lar maanden afgelopen kan zijn:
meedelen wat ze nog mede te delen
hebben en vervolgens afscheid nemen.
Door her schrijven beleven en herbele-
ven ze de gebeurtenissen en verwerken
zo hun boosheid, hun verdriet, hun
schaamte.
Het schrijven van de brieven heeft een
geritualisecrde vorm. 1\lensen moeten
er een vaste plek en tijdstip voor kie-
zen, mogen niet gestoord worden en
niks anders gaan doen. Ook mogen ze
nier langer dan twintig minuten schrij-
ven, omdat ze anders door hun emoties
overspoeld kunnen worden. Van Bun-
deren: "l\.lensen zijn juist bang voor
hun emoties, daarom houden ze het
deksel erop. Op deze gekanaliseerde
manier roep je die heftige emoties stap
voor stap op."
Sommige therapeuten lezen en bespre-
ken vervolgens de brieven, maar Paul
van Bunderen doet dat bij voorkeur
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'Ik zit heus niet bij elke klacht te denken: gut, zit
hier een ritueeltje in?'

nier: "Als ze in hun achterhoofd heb-
ben: 'die kerel uit Amstelveen leest dit',
dan voelen ze zich misschien minder
vrij en houden ze de krachttermen in
die nodig kunnen zijn." Alleen als hij
vermoedt dat mensen stagneren of er
een intellectuele exercitie van maken,
vraagt hij hun wel eens om iets voor te
lezen. "Soms lezen ze heel toonloos
voor of blijven ze in hun brieven hed
rationeel. Alsof ze een roman over een
ander aan het schrijven zijn." En dan?
"Wat in ieder geval geen zin heeft, Îs
mensen weer naar huis sturen met de
woorden: 'En nou beter je best doen!''',
lacht Van Bunderen. "Jk zal proberen
een bres in hun muur te slaan, waar-
door ze weer bij hun gevoel kunnen
komen. Iemand blijft niet voor niets er-
gens steken; hij deinst terug voor de
heftigheid van zijn boosheid of ver-
driet. Daar moet je hem als therapeut
dan, liefst voorzichtig maar soms con-
fronterend, doorheen duwen."

'Klerelijer!'
~lensen zijn klaar met schrijven, met
rouwen, wanneer er geen nieuwe on-
derwerpen meer naar boven komen en
de grootste heftigheid van de emoties

voorbij is. Paul van Bunderen: "Als ie-
mand tijdens een rituele ceremonie nog
moet roepen: 'Vieze, vuile, gore klere-
lijer', dan is hij niet klaar om afscheid
te nemen. Dergelijke boosheid verhin-
dert dat hij helemaal opgaat in het ritu-
eel, \vat nodig is voor het therapeutisch
effect. "
.Meestal zijn mensen na een maand of
vijf intensieve rouwarbeid zover dat ze
daadwerkelijk afstand kunnen doen
van wat achter hen ligt. Dan wordt het
tijd voor het 'echte' ritueel. Van Bun~
deren reikt mogelijkheden aan en alh!i~
seert, maar uiteindelijk beslissen men-
sen zelf wat ze willen doen en hoe de
ceremonie eruit gaat zien. "Het is fan-
tastisch om te zien hoe goed de mees-
ten iets passends voor zichzelf weten te
bedenken ...
Tijdens de ceremonie wordt er vaak
wat begraven, verbrand of in zee ge-
gooid, om te symboliseren dat men
echt afstand doet en klaar is om de
overgang naar de volgende levensfase
te maken. Om dat laatste te benadruk-
ken geven mensen soms ook een ande-
re vorm aan voorwerpen of sieraden
die een grote betekenis hadden. Een ge-
scheiden vroU\'" liet haar trouwring bij-
voorbeeld vermaken tot een ring met
drie kleine groene steentjes die haar
drie kinderen symboliseren. Ze heeft
afscheid genomen van haar huwelijk,
maar niet van de kinderen die uit die
relatie zijn geboren. Een weduwnaar
liet zijn trouwring omsmelten tot een
dasspeld, zodat hij toch nog iets van
zijn overleden vrouw meeneemt in zijn
verdere leven. Paul van Bunderen:
••Mensen nemen afscheid van iets of ie-
mand, maar ze dragen het ook altijd
met zich mee. Eigenlijk gaat het er om
dat je erin slaagt om die pijnlijke ver-
andering een plek in je leven te geven.
Men denkt vaak: als je het hebt ver-
werkt, heb je er nooit meer verdriet
van. Maar dat is niet zo. Het gaat erom
Jat je verder kunt met je leven."
Bij de uitvoering van het ritueel is Paul
van Bunderen lang niet altijd aanwe-
zig, tenzij de cliënt daar nadrukkelijk
om vraagt of hijzelf denkt dat hij nodig
is. Maar ook dan houdt hij zich het
liefst op de achtergrond, als een soort
achterwacht voor het geval de emoties
te hoog oplopen.
Een gevoel van veiligheid is van groot
belang voor de beleving van het ritueel.
Zo ging hij mee met de vrouw wier
zoon zelfmoord had gepleegd. "\Ve re-

den naar de plaats waar hij voor de
trein was gesprongen. De afspraak was
dat zij bloemen bij de rails zou leggen
op het moment dat ze een trein hoorde
aankomen. Heel eng. Wat er dan op je
af komt denderen ... dat heeft haar
zoon dus ook op zich zien komen.
Toen bleef ik pal naast haar staan. Ik
dacht: het zal me goddomme niet ge-
beuren dat ze dat extra stapje maakt."

Reiniging
De helende werking van een ritueel
heeft volgens Paul van Bunderen te ma-
ken met de trance-achtige toestand
waar mensen in terecht komen. "Het is
een heel geconcentreerde toestand
waarbij iemand zich zeer sterk op iets
richt. Zo worden de diepere lagen van
het bewustzijn aangesproken en kan ie-
mand ook echt gevoelsmatig tot inzicht
komen." Tijdens het ritueel nemen
mensen vaak afstand van hun persoon,
van de wereld. "Ze dalen af naar de pe-
riode waarin dat afscheid er had moe-
ten zijn, maar dat toen niet lukte. Ze
beleven het echt opnieuw."
Na de ceremonie volgt een reinigingsri-
tueel - mensen nemen een douche of
gaan in bad - waarna ze soms de kleren
die ze tijdens de ceremonie droegen,
weggooien of verbranden. Tot slot is er
een herenigingsritueel, met partner,
kinderen, andere familie of goede
vrienden. "Men eet of drinkt wat met
elkaar, als teken dat iemand de draad
van zijn leven weer oppakt. Een heel
belangrijk moment."
Vaak hoort hij dat mensen na de cere-
monie - onder de douche of in bad -
nog een verschrikkelijke huilbui krij-
gen. Daarna voelen ze zich ontzettend
opgelucht. Soms constateert hij een op-
merkelijke en ook ontroerende meta-
morfose: "Mensen praten krachtiger,
lachen vrijer, maken grapjes. En bijna
iedereen zegt bevrijd te zijn van een
zware last." •
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v oog over
DOOR KADCR ABDOLAH

De stad was omringd door bergen. Enals je, waar dan
ooR, in de bergen ging staan, zag je die geheimzinnige
aonkerblau"'(e ronde tempel van de moskee die tegen
de lucht zei: 'Kijk, ik ben mooier dan jij!'
Elke vrijdag voor zonsopgang daalden duizenden bid-
ders de bergen af naar de moskee. Oude mannen, oude
vrou.wen op. ezels die de weg goed kenden en de ande-
ren te voet. Jongens zongen luid de heilige soera's die
rijmden en de meisjes die hun chador om hun middel
bonden herhaalden ze zachtjes. De oude vrouwen hiel-
den de leidsels van de ezelsgoed vast en kletsten on-
derweg met elkaar: "Hai, hai, hai, eens was ik ook zo
jong, zo mooi als dat meisje nu is. Eensbond ik ook
mijn chador om mijn middel en sprong als een berggeit
van de ene rots op de andere."
De imam van de moskee was een man van boven de zes-
tig, met een lange grijze baard, hij heette Sjeeg Mo-
hammade Saberije Ansarije Araki. Hij stond bekend als
de man die met woorden toverde. Hij droeg een zilve-
ren bril en zijn donkergroene tulband gaf aan dat hij
een nakomeling van de profeet Mohammed was.
Terwijl de bidders in de moskee op hem wachtten, be-
reidde Sjeeg zich in volkomen stilte in zijn huis voor.
Zijn voorbereiding was een ritueel, een handeling die
zijn voorvaderen, de overleden imams, door de eeuwen
heen ook deden. Zodra de oude hangklok van zijn bi-
bliotheek negen keer sloeg, liet hij het heilige boek lig-
gen. Dan riep hij: "Zinat! " Eigenlijk hoefde Sjeeg zijn
vrouw niet te roepen. Zij kwam van zelf naar beneden
zodra ze de klok hoorde. "Ik kom. Ik ben zo beneden",
zei Zinat, net als al die vrijdagen van de afgelopen
twintig jaar. Precies van af de dag toen de vader van de
imam op straat viel en stierf. Sjeeg verliet zijn biblio-
theek terwijl hij zijn vrijdag preek binnensmonds oefen-
de: "Wa gale malako enni eraea sabae bagarat .... ik
heb gedroomd, zei de koning van Egypte. Over zeven
vette koeien die door zeven magere koeien werden
verslonden en zeven groene korenaren en zeven mage-
re aren. 0, gU, wijze mannen van Egypte, leg mijn
droom uit... " Hij ging naar de vijver, waar het water uit
de bergen onder de oude muur van de binnenplaats

door liep naar de andere kant. De vijver waarin al zijn
voorvaderen zich hadden gebaad voor het vrijdag-
gebed. Hij deed zijn tulband af en overhandigde hem
aan Zinat. Zij legde hem op de tafel waar een paar
schone handdoeken op een stapel lagen. Vervolgens
gaf hij zijn bril aan haar. Daarna hief hij zijn armen om-
hoog en bleef stil staan. Plechtig trok ze zijn lange wit-
te overhemd uit, terwijl Sjeeg zijn ogen had gesloten
en zijn preek oefende. Op zulke momenten wist Zinat
dat ze niet in dienst van haar man was, maar van de be-
langrijkste imam van het land. Eigenlijk in dienst van
de duizenden bidders die in de moskee op hem wacht-
ten.
"0, ik was het bijna vergeten", zei Sjeeg en opende
zijn ogen.
"Wat ben je vergeten?"
"De droom. Vannacht heb ik iets raars gedroomd", zei
hij terwijl hij zijn broek liet zakken en Zinat de broek
van de grond pakte.
"Raar? Hoe raar?", zei Zinat.
"Niet raar. Mooi zelfs. Ik droomde over mijn vader."
"Ach zalig", zei ze. "Je had allang niet meer over hem
gedroomd."
"Ineens bevond ik me in een grote druiventuin. Groen.
De rood, paars rijpe trossen hingen aan oude takken. Ik
begreep niet wat ik daar deed", zei hij en verzonk
weer in zijn gedachten.
"En toen?"
"Toen verscheen er een vogel. Ik volgde hem met mijn
ogen. Hij ging in de verte in een boom zitten. Opeens
kwam er een man, een oude man van achter de boom
tevoorschijn. Hij opende zijn armen. °God! U bent het
vader! "
Verbijsterd keek Zinat naar Sjeeg en begon met de soe-
ra Elradjeoen (teruggaan): "Enna lellah en enna eleihe
radjeoen Allah. HIJ is groot en alwetend. En we keren
allemaal naar HEM terug ... "
"Zinat, leg mij mijn droom uit", zei Sjeeg terwijl hij met
zijn linkerbeen in de vijver stapte: "Allah! Koud! 0, het
is koud vandaag."
"Je moet je niet meer baden in de kou. Ik maak me
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zorgen om je. Je bent niet jong meer. Je moet gewoon
naar het badhuis."
"Ik .. ga .. nooit .. naar .. het badhuis", zei Sjeeg gebro-
ken toen hij verder in de vijver liep. "Geen één van mijn
voorvaderen heeft het gedaan. Ik doe het ook niet ..
Allah .. Allah .. koud, 0, het is koud .. het badhuis is niet
bestemd voor de imam achter wie duizenden gaan
staan om te bidden. Dat past niet", zei hij en verdween
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helemaal onder water. Toen hij weer boven kwam, had
zijn gezicht een paarse kleur gekregen.
"La lIa ha illa allah", riep Zinat en stak haar hand uit
om hem naar buiten te helpen. "Sjeeg Mohammade
Saberije Ansarie Araki! Je maakt me gek met dat baden
van je", zei ze en bond haastig een handdoek om zijn
middel, en om zijn hoofd ook eentje en om zijn schou~
ders.
Sjeeg had alweer zijn ogen gesloten en bereidde zijn
preek voor: "Galoe esant ahlam wa ma .. de wijze man~
nen van Egypte zeiden: 'Het zijn verwarde dromen en
we kennen de verklaring van zulke dromen niet'. De
koning zei: 'Gij! Jozef! Legt gij mijn droom uit!'"
"Weet je", zei Zinat terwijl ze Sjeeg afdroogde, "ik heb
gehoord dat men in de hoofdstad niet meer naar het
badhuis gaat."
Sjeeg hoorde haar niet. "Dat men een soort douche in
zijn huis heeft laten maken."
"Jozef antwoordde: Gij zult zeven jaren lang voortdu~
rend zaaien en .. "
"Misschien kunnen wij ook een soort warm bad, een
warm vijvertje in één van onze kamers voor jou laten
maken."
"Wa galei malak aetoeni", de koning zei breng hem bij
mij!"
"Laatje handen maar weer zakken", zei Zinat. "Je bent
omgekleed! Ga maar gauw naar de bibliotheek naast
de kachel staan. Allah help me. Hij gaat dood in die
kou!"
Afwezig pakte Sjeeg zijn tulband en zette hem traag
op. "Zinat! Zinat, ben je er nog", zei hij heel zachtjes.
Ongerust keek Zinat naar hem, alsof ze wist wat er
ging gebeuren. Ze zag dat Sjeeg zijn ogen sloot en dat
zijn hoofd, als de kop van een vogel, langzaam op zijn
linker schouder viel. Zij wilde hem vasthouden, maar
het ging niet. Hij viel. Verbijsterd keek Zinat naar de
imam die nu naast de vijver op de grond gevallen was.
Ze wilde schreeuwen, om hulp roepen, maar op dat
moment zag ze dat er een vreemde vogel tevoorschijn
vloog. Hij maakte een rondje boven het huis en ging op
het dak van de bibliotheek zitten. Nu wist Zinat wat ze
zou moeten doen. Ze wist dat de vogel niet voor niets
op het dak zat en naar haar keek. Dat de tijd van Sjeeg
Mohammade Saberije Ansarije Araki voorbij was. En de
volgende imam, haar oudste zoon, was aan de beurt.
Ze moest nu haar laatste taak verrichten en dan het
huis, en de vijver, aan de vrouw van de jonge imam
overlaten.
Rustig liep ze naar de bibliotheek en haalde het heilige



boek, het boek dat de imam elke vrijdag na het baden
onder zijn arm deed als hij naar de moskee ging. Zij
deed het boek onder de linkerarm van de overleden
Sjeeg en zette de bril goed op zijn neus. Ze verplaatste
de tulband zo op het hoofd van Sjeegdat zijn hoofd
niet meer op de koude stenen lag. De oude hangklok
sloeg tien keer. Zinat deed haar zwarte chador om en
ging naar de moskee waar duizenden bidders op Sjeeg

wachtten. Twintig jaar lang had ze
de imam naar de moskee bege-

leid. Hij liep voor en zij volgde
hem. Nu ging ze voor het

eerst in haar eentje.
In de moskee zag men

dat de vrouw van
de imam gehuld

in een zwarte
chador kwam,
maar dat de

imam er zelf niet
bij was. Men ging

om haar heen staan.

"Vannacht droomde Sjeeg over zijn vader", zei Zinat.
"La ilaha iIIe al/ah", zei de oudste man. "Zodra hij viel,
vloog er een vogel. De vogel kwam tevoorschijn." "Mo-
hamaddan rasoel elalah wa Aliejen walio al/ah ", zei de
oude man harder. Duizenden gelovigen riepen tegelijk:
"La ilaha iIIa al/ah. .. "
De wijze mannen gingen de eeuwenoude kist uit de
kelder halen. De kist waarmee men alleen het lijk van
de imams naar de moskee bracht.
De oudste man maakte het oude slot van de kistkamer
open. Vier mannen brachten de kist waarop een groen
doek lag, uit het donker naar het licht.
"La ilaha iffa alfah. Mohamadan rasoeI alfah. .. " zeiden
de bidders tegelijk.
Met de kist op hun schouders liepen de oude mannen
voorop. Duizenden bidders begeleidden de vrouw van
Sjeeg in volkomen stilte naar haar huis om het lijk van
de imam naar de moskee te brengen. Een vogel vloog
over. Zinat keek naar hem ...
"Padesjah goft, Jozef gabam ra tabier con .. 0, Jozef!
Gij! Legt gij mijn droom uit", zei de koning.
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Ook binnen bedrijven doet men driftig aan groepsvorming. En waar
groepen zijn, zijn rituelen: ze bezweren angst en onzekerheid en creëren
een gemeenschap. Antropoloog WilieIll Koot kent talloze voorbeelden
van typische bedrijfsrituelen.

....... j_ .. ,.: :.: W.-i'

Een van de afdelingen van een multina-
tional functioneert nict goed. De sfeer
is slecht en de resulrarcn blijven achter.
Dus wordt \Villem Koot ingehuurd als
organisatie-adviseur. Maar zijn analy-
ses vallen blijkbaar niet in de smaak.
Blijkbaar, want niemand van de direc-
tie zegt dat ronduit. "Op een dag werd
ik uitgenodigd voor een lunch in het
voetbalstadion", vertelt Koot. "Via-via
kreeg ik te horen dar die uitnodiging
eell teken was; ze wilden van me af.
Binnen dat bedrijf wist iedereen hoe
laar het was als je werd uitgenodigd
om dààr te komen eten.
Zo heeft iedere organisatie zijn ritu-

1

omlT

'De meeste werkne-
mers nemen een
broodtrommel mee,
met een post-elastiek
erom heen. Nou ja!'

den. Vergeet niet, bedrijven zijn sa-
menlevingen in het klein, waar groeps-
vorming een belangrijke rol speelt. En
groepen hanteren rituelen: om angst en
onzekerheid te bezweren, mensen te
binden of juist uit te stoten. Ook bin~
nen zo'n bedrijf gaan werknemers ver-
schillende groepjes vormen. ",lensen
gaan immers uit zeer diverse motieven
werken. Om geld te verdienen, om
vrienden re maken, uit verveling of om
macht uit te oefenen. Het doel van een
bedrijf is: winst maken. Maar al die
verschillende drijfveren spelen even~
goed een rol in de bedrijfscultuur."

Gouden horloge
Iedereen kent het gouden horloge als
dank voor jaren trouwe dienst. Net als
de uitbundige receptie met speeches
waarin de gehele levensloop van de
scheidende werknemer nog eens \vordt
besproken zonder dat er één kritisch
woord valt. Naast deze bekende af-
scheidsriruelen kent iedere organisatie
rituelen die werknemers bevestigen in
het idee dat ze bij een groep horen ~ of
juist niet.
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et bedrijfsleven

I naar het werk

'Mensen wil/en //let elkaar kletsen. Ook al gaat
het nergens over, het is geneuzel //let een functie'

Ook in zijn eigen werkkring komt
Koot die rirue!en regen. Hij werkt als
hoogleraar in de organisatie-antropo-
logie op de Vrije Universiteit (VU).
'""DeVU kent een gesloten cultuur. Een
cultuur van behoudzucht, voorzichtig-
heid en zuinigheid", meent Koot. "Die
cultuur vind je overal terug, zelfs in
kleine dingen. Neem de lunch, voor mij
als Brabander een belangrijk ritueel.
OnJer het genot van iets lekkers neem
je even afstand van je werk en knoop je
een praatje aan met collega's. Aan de
kantine van de VU kun je al zien hoc
men er over lunchen denkt. Er staan af-
getrapte stoelen, de kroketten zijn goor
en het bestek is van plastic. De meeste
werknemers gaan ook niet naar de
kantine. Ze nemen een hroodtrommel
mee, met een post-elastiek erom heen.
Nou ja! Op de VU deelt men een hele
sterke ideologie met elkaar. Maar het
delen van eten hoort daar niet bij. Dat
laten die broodtrommeltjes zien."

Vergaderen voor nop
Bedrijfsrituelen drukken vaak het 'wij'-
gevoel van een bedrijf uit. Maar ze
kunnen evengoed de verschillen tussen
groepen in één bedrijf bevestigen. Koot
noemt het voorbeeld van een onderne-
ming in de telecommunicatie, die in
korte tijd is uitgegroeid van dertig naar
duizend werknemers. De grootaan-
deelhouder leidt het bedrijf met straffe
hand. Ruimte voor eigen initiatief is er
niet. Toch roept hij regelmatig verga-
deringen voor het managementteam
bijeen. "Die vergaderingen maken een
democratische indruk. Er is een agenda
en iedereen kan in theorie zijn zegje
doen. De werkelijkheid is anders. De
grootaandeelhouder houdt een lange
monoloog. Wie cr tegenin gaat, \\-'ordt
keihard afgestraft. Voor de baas staan
de vergaderingen symbool voor zijn
goede intenties. Hij heeft het beste met
zijn mensen voor. Voor de werknemers
tonen die vergaderingen aan dat ze zich
niet kunnen ontplooien.
Dit bedrijf vormt duidelijk geen een-
heid. Dat zie je ook aan Je monteurs,
die zich niet kunnen identificeren met
het hoofdkantoor. Ze komen regelma.
tig bijeen in een bepaalde kroeg. Het is
symbolisch, geritualiseerd gedrag:

monteurs die in die kroeg komen, ho-
ren bij de juiste groep en zeker niet bij
het hoofdkantoor. Dergelijke bevesti-
gingsrituelen verschillen per organisa-
tie. Zo staat de welzijnssector bekend
om zijn afkeer van 'mannen in pak-
ken'. In sommige organisaties is mop-
peren op de 'pakken' een dagelijks ritu-
eel. Wie er aan mee doet, hoort erbij."
Voor nieuwkomers in een organisatie
zijn dergelijke rituelen aanvankelijk
vaak onbegrijpelijk. Wie wil overleven,
moet daarom pijlsnel uitvinden welke
gebruiken standaard zijn, binnen het
bedrijf, maar ook binnen de hiërarchi-
sche lagen van dat bedrijf.
Koot vertelt over zijn entree in een in-

stelling voor gezondheidszorg. Daar
werkte een directiesecretaresse die een
grote invloed had op de sfeer. "Toen ik
binnenkwam, merkte ik: 'Er is iets met
me. Ze kijk me zo raar aan'. Pas toen
ik langer bij die organisatie over de
vloer kwam, werd me iets duidelijk
over de subtiele kledingcodes die er
heersten. De bedrijfscultuur was er
blijkbaar strikt. Een werknemer vertel-
de me dat ze iedere dag voor de spiegel
stond: kan dit wel, kan dit niet? Als
haar kleding 'fout' was, merkte ze dat
later onmiddellijk. Ze werd dan niet
betrokken bij de dagelijkse gang van
zaken en niet serieus genomen." Zo'n
proces van uitstoting kan uiteindelijk
een geritualiseerde vorm aannemen,
stelt Koot. "Bij sommige bedrijven
word je bijvoorbeeld in een commissie
geplaatst die volstrekt irrelevant is.
Marginalisering vindt steeds volgens
deze lijnen plaats."

Teamgeest
Als mensen zich opgenomen weten in
een groep, kan dat de organisatie ver.
stevigen en de prestaties verbeteren.
Vanuit die gedachte kwam in de jaren
tachtig de idee van corporate identity

op. Bedrijven gingen zich steeds meer
afvragen hoe 'de neuzen dezelfde kant
op kunnen wijzen' en hoe de bedrijfs-
cultuur verstevigd kan worden, hoe
werknemers samen voor het bedrijf
kunnen staan en een teamgeest kunnen
ontwikkelen. Willem Koot toont zich
sceptisch over deze ontwikkelingen.
"Als mensen zich identificeren met een
organisatie, dan werkt dat zeer krach-
tig. Maar het lukt bijna niet om zo'n si-
tuatie bewust te creëren. Je komt er
niet door samen naar de Ardennen te
gaan of over de gloeiende kooltjes van
Ratelband te lopen. Rituelen zijn een
uitdrukking van groepsvorming. Je
kunt ze nict zomaar inzettcn als instru-

ment. Daarom ben ik niet zo onder de
indruk van al die trainingen die het ge-
meenschapsgevoel moeten ontwikke-
len. Het opbouwen van een hechte cul-
tuur kost tijd en vraagt vertrouwen."
Koot signaleert ook trends die haaks
staan op de wens van een corporate
identity. Zo vraagt hij zich af welke ge-
volgen de toenemende flexibilisering
van de arbeid heeft voor rituelen cn
culturen binnen het bedrijfsleven.
"Mensen zullen zich steeds vaker met
een bedrijf verbinden voor één klus, ge-
durende een korte tijd. Zo kunnen er
geen rituelen ontstaan die de bedrijfs-
cultuur verstevigen."
Ook de intrede van fax, telefoon en
e-mail hebben hun invloed op de be-
drijfscultuur. "Mensen hebben een
grote behoefte om elkaar te zlcn en met
elkaar te kletsen. Ook al gaat het ner-
gens over, het is geneuzel met een func-
tie. Door flexibilisering en informatise-
ring is daar minder ruimte voor. Maar
de behoefte om een geschiedenis te de-
len blijft. Werken met iemand waar je
niets aan hoeft uit te leggen omdat je
beiden wel weet hoe het zit. Dat roept
ccn waardevol gevoel op."

•
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Eindelijk mochten de
De wereld reageerde dit jaar geschokt op de dood van Diana. Maar
dat de Britten zelf de tranen zo hartstochtelijk zouden laten rollen
om hun prinses wekte in het buitenland verbazing.

1.[.i]ili].lli].iEi-.Eli-m'I]'I3¥Iil.[']'lJjlli].I':;¥IJ::WII:'.:::I-El'.

Groor-Britrannië heeft op het hoogste niveau de oeste cerc-
monieën, zoals te zien in het parlement en op de stoep voor
Buckingham Palaee .•\Iaar in her dagelijks leven moet een
Brit het doen met bitter weinig rituelen. l\.let uitzondering
van hun overdadige trouwpartijen - die zijn bijna karikatu-
raal met metershoge bruidstaarten en klokgelui van de kerk
waar ze anders nooit komen - en het beroemde Britse kerst-
feest, ultiem symbool van huiselijk geluk, zo geïdealiseerd dat
de crisisdiensren steevast overuren moeten draaien. Buiten
huwelijk en kerstfeest hebben Britten geen vaste hoogtepun-
ten waarin ze hun emoties de vrije loop zouden kunnen laten.
Wie jarig is krijgt hooguit een kaan, wie dood gaat een
woord aan het graf van een onbekende predikanr.
Ik woon al jaren in Engeland, met een Brie. Hij werd laatst
met nierstenen afgevoerd naar het ziekenhuis, met zwaai-
licht, per ambulance, in het holst van de nacht. Een grimmi.
ge nacht, die een kronkelende schim van hem had gemaakt.
Hij gaf natuurlijk weer geen kik ook al verrekte hij van de
pijn, wam bij hem moet je zo ongeveer zijn kop afhakken

Ellgelalld heeft bewezell dat rituelell
lIodig zijll

voordat hij roe zal geven dat hij zich ellendig voelt. Ik kan er
naast zitten, maar ik vond hem daarin weer typisch Brits.
Britten hebben niet voor niets de oorlog gewonnen. Ze zijn
keihard voor zichzelf. Vreugde en verdriet mogen alleen op
een zijspoor van het echte leven: in het voetbalstadion, in de
kroeg en op het roneel. In het echte leven houdt een Brit zijn
bovenlip spreekwoordelijk stijf.

Krijs van verdriet
En roen reed die auto met Diana tegen een Frans viaduct.
De straten van Londen werden een bloemenzee, de nieuws-
lezers van de BBC huilden en hun krantencollega 's schreven
de prinses regelrecht de hemel in, terwijl ze Diana uren voor
het ongeluk nog hadden beschimpt als domme gans op dat
mijnenveld. Maar nu was ze dood en overal in het land sta-
ken Britten kaarsen aan. 'Is er een heilige gestorven', vroeg
een buitenlandse kram zich af. Zuideuropese taferelen,
openlijke tranen, een krijs van verdriet toen Diana's kist uit-

eindelijk verscheen op de dag van haar begrafenis. Door de
roep van het volk werd de Britse koningin zelfs genood-
zaakt haar starre protocol te wijzigen.
Was het werkelijk zo'n verrassing dat de Britten zich tegen
hun landsaard in zo lieten meeslepen? Huilden al die Brit-
ten alleen om Diana, die ineens doorging als een bijna per-
soonlijke vriendin? Ik geloof cr niets van. Emoties moeten
ergens heen. Een Engelse kennis raakte de kern door te zeg,
gen dat ze niet meer op had kunnen houden met huilen,
"omdat dat nu eindelijk eens mocht". Ze had dat erg be-
vrijdend gevonden. Ze had mogen huilen om de pijn in
haar eigen leven, en dat was nogal een optelsom: een jeugd
in kindertehuizen, armoede, ziekte, verslaving, een man die
er vlak voor de geboorte van haar zoon vandoor was ge.
gaan. Haar leed had ze in die gescheiden prinses met de tra-
gische ogen weerspiegeld gezien. The peop/e 's princess: een
prinses van vlees en bloed, die tegen de wurgende ritus in-
ging van het koningshuis en daarvoor moest boeten.

Spice Girls

Engeland heeft bewezen dat rituelen nodig zijn. Een mens
heeft een uitlaatklep nodig en een monarchie k~n zich niet
verbergen achter verouderd protocol. Heeft de dood van
Diana op langere termijn iets veranderd? De reactie van her
Verenigd Koninkrijk was op zijn minst een overtuigend
symptoom. De verandering werd al eerder ingezet door de
verpletterende verkiezingsnederlaag van de conservatieven.
Eindelijk was het land de nederige positie volkomen zat.
Engeland was in Europa afgegleden tot een van de armste
landen, zonder minimumloon, zonder garanties, zonder
vooruitzichten voor de snel groeiende onderlaag die een
steeds grotere hekel was gaan krijgen aan de belerende, te
rijke bovenlaag. Door Diana's dood lagen Britten 's nachts
in hun slaap woedend te schreeuwen tegen het koningshuis:
de top van die hiërarchie.
Onder de regering Blair heeft het koningsschip 'Brirannia'
onlangs haar laatste vaart gemaakt. Restauratie werd te
duur bevonden: dat geld kan in Engeland beter worden ge-
bruikt. Prins Charles laar zich nu in het openbaar knijpen
door de Spi ce Girls en maakt grapjes met de pers, die hij
sinds een incident rien jaar geleden met geen blik had ver-
waardigd. De prins probeert dus gewoon te doen, het volk
kijkt kritisch toe. Een land vindt een nieuwe balans. ,
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Leatherboy Bart:

Juist als je spannende, 'gevaarlijke' dingen wilt doen, kunnen ritu-
elen heel handig zijn. Ze sluiten bij voorbaat bepaalde pijnlijke ver-
gissingen uit. Alhoewel: kom nooit per ongeluk met een rode zak-
doek in de buurt van een SM-tent ..

Bamber Delver

Als cr ergens waarde wordt gehecht aan rituelen, is het wel in de sado.masochisti-
schc scene. Aan de hand van de plek en de kleur van de zakdoek kun je de passies
van een ander opmaken. De 24-jarigc Bart Hourman vindt al die herkenbare sym-
bolen uitermate praktisch. "Het is al heel handig om op een bepaalde plek te kun-
nen komen waar alle aanwezigen seks willen, het befaamde 'cruisen'. Je bem daar
voor de seks, iedereen weet dat, cr hoeven geen misverstanden te ontstaan doordat
de één meer verwacht dan de ander. Nog handiger is het als je van tevoren weet
wat de ander lekker vindt. Als jij daar geen zin in hebt, knoop je dus gecn contact
met elkaar aan. Neem het vuistncuken, zeer populair. Draag je een rode zakdoek
recht" dan wil je passief zijn. Draag je de rode zakdoek links, dan wij je neuken.
'H~ljn afspraken die vastsstaan voordat cr ook maar iets gebeurt. Vroeger had
lct oorringetje dezelfde functie, maar daarmee is het vergaan zoals met alle gebrui-
ken: ze worden door grote groepen overgenomen en verliezen dan hun oorspron-
kelijke betekenis. Vraag een willekeurige heterojongen met een ringetje in zijn lin-
keroor of hij passieve seks wil en hij zal je verbaasd aangapen.
Rï SM gaat het om het in de praktijk brengen van fantasieën. Het is een kick als je
aoet waar je altijd al van hebt gedroomd. Iedereen kent dat gevoel wel: in die
doodenge kermisattractie gaan, terwijl je eigenlijk niet durft. En er weer uitkomen
met de angst in je lijf. Maar enkele minuten na die ervaring voel je je sterker dan
ooit tevoren. En ... je wilt het weer doen! SM gaat daar precies over.
Via Jnrernet heh ik een man van 45 jaar ontmoet die mij nog nooit heeft gezien.
Hij belt aan, ik druk op het knopje om de deur te openen. Hij kleedt zich beneden
uit, doet zijn blinddoek om, cn wacht knielend op mij. Dan pas kom ik naar hem
toe. Het is allemaal een spel, maar wel een serieus spel. Als je zomaar wat doet,
heeft het weinig waarde. SM speel je met elkaar, op basis van vrije wil. Het ge-
bruik van symbolen en rituelen geeft de spanning aan het spel. Waar het allemaal
om draait, is aandacht. Want als je onderdanig bent, richt de ander zich helemaal
op JC, hij is alleen maar met jou bezig. Wanneer gebeurt dat nou in je leven? Abso---.~,. Jute a311dacht is een groot verlangen van veel mensen, denk ik. En als je dominant

~ _ , •.bent, neD je de absolute controle. Dat is ook iets waar veel mensen op kicken. Hoe
bizar fantasieën ook mogen klinken, iedereen heeft z'n eigen, diepe wens. Bij SM
zijn cr net zoveel wensen als er mensen zijn. Als die wensen klikken en je ze samen
kunt uitvoeren, is dat natuurlijk geweldig."
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Hollandse rituelen
Het zal nooit meer zijn zoals voorheen. Het leven is definitief
anders geworden; vanaf nu zul je een andere rol gaan vervullen.

Vrienden en familie helpen om dat nieuwe stadium in je leven in
te luiden en komen je eer betuigen. Vaak op een rituele manier.
Fotograaf Adrie Mouthaan legde enkele Hollandse rituelen met
zijn camera vast.

Geboorte
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Opdansfes
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De promotie

De bruiloft
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Het lintje
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Her graf
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Zuster Johanna:

Ochtendgebed, middagdienst. dagsluiting. Voor zuster Johanna van
de orde der Karmelietessen is elke dag in het klooster één groot
ritueel.

'Wam mijn herder is de heer, nooit zal er mij iers ontbreken'. De zangstem van
zuster Johann3 galmt door de kapel van de Karrnel St. joseph in Haaren. De SI-ja-
rige zuster Johanna is deze week hebdomaclaria, voorzanger, na ha,u aanhef vallen
de elf andere Karmelietessen van het klooster in. Het is vijf voor half twaalf, tijd
voor de middagdienst. Na her openingslied bidden de zusters drie psalmen. Het
koor. opgesplitst in tweeën, reciteert om en 0111 een regel. Dan is er even tijd voor
een stil gebed. Totdat de priorin opstaat en de zusters uitnodigt hardop te bidden:
VOOf iemand die in een huwelijkscrisis zit, voor het welslagen van een moeilijke
operatie, voor de slachtoffers van een natuurramp, voor l'en gezin waar iemand
net zelfmoord heeft gepleegd. Elke zuster heeft zo haar eigen gebedsintenties. Nog
dagelijks kloppen er mensen aan de kloosterpoort aan met de vraag of de zusters
voor deze wereldse zaken willen bidden.
Voor zuster Johanna is elke dag één groot ritueel. Om maar niks van het Hoege
ochtendgebed te missen, staat ze iedere ochtend om kwart voor zes op ('behalve op
zaterdag, dan slaap ik tot vijf voor acht uit'). Goed voorbereid en uitgerust loopt
ze om precies vijf voor half zeven de kapel in. "Samen bidden we dan het angelus.
Daarmee roepen we de heilige geest aan. Ons klokje luidt drie keer. Vroeger was
dat bedoeld om de mensen die buiten op het veld aan het werk waren, te waar-
schuwen. Ze hielden dan even stil om de verrijzenis van Christus te herdenken."
Zeven keer per dag is er een gebedsdienst in het Karmelietessen-klooster: van het
stille ochtendgebed tot de dagsluiting, 's avonds na het journaal. Het hoogtepunt
van de dag is voor zuster Johanna de eucharistieviering. "Dat je samen met ande-
ren mag vieren dat Christus În je midden is, terwijl ieder voor zich toch weer een
andere relatie met God heeft, dat is toch prachtig?"
Voor zuster Johanna zijn de gebedsdiensten een groot steunpunt in haar leven.
"Ze geven me inwendige rust. Ze zorgen ervoor dat ik niet zo gejaagd bezig ben of
dat ik verstar in mijn werk. Bidden maakt me open en vrij", zegt ze, terwijl ze een
hand op haar borst legt en demonstratief diep inademt. "Bidden is een soort voe-
ding. Je kunt er telkens weer iets uit halen. Ook al heb je een psalm al tientallen
malen gelezen, opeens kun je door een regel of strofe getroffen worden, dringt cr
iets dieper tor je door. Ik doe dit, omüat'il<gelo en vertrouw. Het begint met een
heel klein worteltje, maar het is uitgegroeiä tot iets moois en groots. Deze rituelen
doen me iets, ze geven me innerlijke 'reèic O}-een vU1ät het bij Boeddha, de ander
bij Allah. Ik vind het hier in het klooster. Dins mijn plek."

Le01zie van den Schoor
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Je ezgen rituelen bij humanistisch

Rites rond het •Ja
Een huwelijksviering in een statige oude kerk geeft gegarandeerd cachet
aan je Grote Dag. Onkerkelijke stellen die hun liefde willen vieren, heb-
ben het moeilijker. De gang naar de notaris alleen is duidelijk te kaal,
maar wat moet je dan? Humanistische rclatievierders zijn in dit gat
gesprongen. Wezenlijk onderdeel van bijna alle humanistische relatievie-
ringen: het zelfgekozen ritueel. Over vingers in de klei, granen uit de
korenschoof en licfdesvlammen.

DOOR SIlSKIA VAN LOENEN

Een mooie zomerdag in Den Bosch.
Amour en Karen zijn zojuist getrouwd.
Rijen zwevende ballonnen sieren her
zaaltje. Ook Je binnentredende gasten
krijgen een ballon uitgereikt. Her
meest in het oog springen (\••..ee rode
harten, die hoog boven de rest uirzwe-
ven - eell omroerend gezicht. Tijdens
de viering geeft de bruidegom tekst en
uitleg over de ballonnen. Begin mei
reed hij op een late vrijdagmiddag te-
rug naar huis, waarbij hij in de oranje
lucht een grote luchtballon ontwaarde.
Hij vond dat een 'fanrasrÎsch mooi' ge-
zicht en dacht ineens aan zijn vriendin:
misschien dat zij dit op hetzelfde mo-
ment ook wel zag. "Die gedachte was
voor mij weer een bevestiging van mijn
liefde voor Karen." Vandaar dat ze de
ballon tot thema hebben gekozen van
deze relatieviering: met twee personen
in een ballon kun je immers tot grote
hoogten stijgen, "een symbool voor de
reis die Karen en ik aan het maken
zijn.

Ter afsluiting van de viering komt het
ballonnenritued nog één keer terug:
Amout en Karen laten de twee diepro4
de harten los in de tuin achter de zaal.
Sicrlijk om elkaar heen slingerend stij4
gen de liefdesballonnen inderdaad tor
grote hoogtcn. De bruiloftsgasten ap4
plaudisseren en laten hun eigcn ballon-
nen los, zodat de lucht eruit ziet als één
groot, vrolijk feest.
Jos van der Linden, begeleider van rC4
latievieringcn, verbindt vandaag de
verschillende toespraken vnn vrienden
aan elkaar en plaatst ze in een breder
kader. "Het is het positieve aspect van
dit werk dat mij erg aanspreekt", zegt
Van der Linden. Hij vindt het een uit-
daging om mooie, passende woorden
tc kiezen die precies het gnoe! vertol-
ken van de mensen om wie het gaar.
Het vinden van de juiste rituelen levert
volgens hem meestal geen problemen
op: in de voorgesprekken met het paar
komen altijd wel heeldcn naar voren
die voor hen van speciale betekenis

zijn. "J\let die beelden kun je iets gaan
doen, je kunt er iets zichtbaars van ma4
ken. Dat mnakt de viering tot cen soort
'doc'-activiteit. Zo'n handeling heeft
een verbindend karakter; men onder-
gaat iets met elkaar.'"

Sluier. sleep en rijst
De bruidssluier, het 'weggeven' van de
bruid door de vader, de witte jurken
met sleep, het gooien van rijst over het
kersverse echtpaar, het uitwisselen van
ringen, het vangen van het bruidsboe-
ket, de openingsdans, de vrijgezellen4
avond: van oudsher barst de huwelijks-
viering van de rituelen. Ze geven diep-
gang aan de belangrijke gebeurtenis die
trouwen is. Voor mensen met een ker-
kelijke overtuiging zijn cr wat dat be~
treft mogelijkheden genoeg. Anders
ligt dat voor niet-gelovigen. Als de
kerkdienst met alle pracht en praal
achtenvcge blijft, rest eigenlijk weinig
anders dan de gang naar gemeentehuis
of notaris. Voor velen is dit te mager.
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elatieviering

woord
Er ombreekt iets: een ceremonie, even
plechtig stilstaan, een moment van be-
zitlOing waarÎn persoonlijke symboliek
en zelfgekozen rituelen een plaats krij-
gen. De humanistische relatieviering
voorziet in die behoefte door een cere-
monie te verzorgen die uitgaat van de
eigen wensen van het paar. Seksuele
geaardheid en de precieze aanleiding
spelen daarbij geen rol:; ook mensen die
een samenlevingscontract afsluiten of
die willen vieren dat ze al zoveel jaar
samen zijn kunnen voor een re1atievie-
ring kiezen.
Het zelfgekozen ritueel is ccn wezenlijk
onderdeel van bijna alle relatievierin-
gen. Door de persoonlijke invulling en
de betekenis die de betrokkenen aan

,
baar wat de relatie voor hen zo bijzon-
der maakt. Die rituelen zijn van uiteen-
lopende aard. Zo zijn kersverse echte-
lieden laatst over een vuur gesprongen
0111 te laten zien Jat zij 'voor elkaar
door het vuur gaan'. Een paar legde in
een viering een stuk klei neer waarin ie-
dere aanwezige een vingerafdruk ach-
terliet, als persoonlijk teken voor de l I
toekomst. Bij een andere viering wer- .t, ,
den uit korenschoven granen getrok- ç
ken en uitgedeeld, zodat alle geOndig!" I
den 'een graantje konden meepikken'.
Maar ook meer traditionele haodelin
gen als het wisselen van ringen kome" _
regelmatig voor.

Bruidegom:
'ballonnen
staan symbool
voor de reis
die Karen en
ik aan het
maken zi;n'

<
>
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o
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De relatievierder: 'lil voorgesprekkeIl //let het paar
komelI altijd wel beeldelI Ilaar vorelI die voor heil

vall speciale betekellis zijII'

Vlam
Enkele weken later. In het schilderach-
tige kerkje in Loenen aan de Vecht luis-
teren Hans en Saskia naar de toespraak
van begeleidster COilIlie Snijders, die
enkele bijzondere kenmerken van hun
relatie belicht. In mei trouwde het
paar; nu, in oktober is er tijd voor een
relatieviering en een feest. Zij sluiten
de viering af met een zelfgekozen ritu.
cel: Hans vraagt Saskia een kaars aan
te steken en vertelt de aanwezigen dat
de vlam 'symbool staat voor onze lief-
de, ons geluk. Voor de vlam die in ons
leeft'. Vervolgens geeft het paar de
vlam door via de kaarsen van getuigen,
familie en uiteindelijk alle aanwezigen.
Verlicht door al die kleine vlammetjes

loopt het paar gearmd de kerk \veer
uit, wat deze dienst bijna een religieus
tintje geeft. Connie Snijders beaamt die
indruk. "Ik denk dat er drep dowll
toch een religieus gevoel opborrelt bij
dit soort gelegenheden." \'(!at zij aan
haar \••..erk waardeert, is het feit dat ze
doorgaans te maken heeft mct 'cigen-
zinnige, bewust levende mensen, die
zelf heel goed hebben nagedacht over

wat ze willen'. Ze vindt her belangrijk
om iets wezenlijks van een paar uit te
beelden. "Je merkt na afloop hoe blij
mensen zijn als ze ècht het gevoel heb.
ben gehad dat jij als begeleider wist
wat er in ze omging op dat moment,
wat hun gevoel voor elkaar was, wat ze
voor elkaar betekenen. En dat iederéén
daar nu deelgenoot van is ge\vorden.
Daar doe ik her eigenlijk voor."

•

Humanistische relatieviering
Als u plannen heeft om te trouwen, een samenlevingscontract af te sluiten of een zo-
veel-jarig trouwfeest te geven, kunt u een humanistische relatieviering overwegen. Dir is
een ceremonie uitgaande van uw persoonlijke wensen en achtergrond. ~\Ierzelfgekozen
rituelen geeft u een eigen invulling aan de dag. De begeleider helpt u in voorgesprekken
bij het vinden van de juiste vorm plus inhoud en luistert de viering eventueel op met een
toespraak. Het resultaat is een viering die er precies uitziet zoals u dat wenst.
De kosten van deze dienstverlening zijn [295,. (HY-Ieden /250,-). Voor een gra[Îs
infonna£iepakket kunt u contact opnemen met het Humanistisch V(.'rbond, Postbus
75490, 1070 AL Amstt:rdam, telefoon 020-5219050 (Rea van Berkel).

Ook bij een heel andere rituele aangelegenheid - de uitvaartbegeleiding - kunt u Je hulp
van het Humanistisch Verbond inroepen. Dt: uitvaartbegeleider houdt op verzoek en na
één of meer gesprekken met nabestaanden een toespraak waarin de levenshouding van
de overledene centraal staar. Voor meer informatie: zie bovcllsraand adres, of bel met
publiekS\'oorlichting (020-5219090).
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Rituelen voer je uit op momenten dat je voelt dat
het leven groter is dan jezelf. Vanuit die overtuiging
propageerde Alben Nieuwland, docent aan de
Universiteit voor Humanistiek, al rituelen tocn dat
binnen het humanisme nog taboe was. Hoewel, ritu-
elen? Misschien kunnen we beter spreken van sym-
bolische handelingen. Want: .•Een ritueel is een
gespreid bed waarin je je kunt neervlijen. Bij een
symbolische handeling moet je meer zelf doen."

DOOR TIJS VIlN DEN BOOMElf
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A/bert NieJttv/alld:
'Hoe meer lichamelijk.
heid er in een ritueel
zit, hoe sterker hel
beleefd word,'

Handelingen met
rde



Berg je overledel/ ouders op il/ eel/ fotoboek el/
vergeet je ze, of probeer je IHIII gedaclJtel/is level/d

te houdel/?

"Om me heen zie ik een groeiende be.
hoef te aan rituelen, mensen zoeken
houvast", zegt socioloog Albert
Nieuwland. Aan de Universiteit voor
Humanistiek verzorgt hij onder andere
de module 'rituelen'. Voor zichzelf zegt
hij cr weinig behoefte aan te hebben,
maar wch somt hij mociteloos een aan.
tal eigen rituelen op. Oe eerste menstru-
atie van zijn dochter werd gevierd met
een rode taart in een kring van vriend-
jes en vriendinnetjes en een 'vergelijk-
haar iets' van zijn zoon met een witte
pudding. "Toen ik zeven jaar geleden
van mijn vrouw scheidde en in een
vreemd kaal huis kwam wonen, heb ik
heel ritueel open huis gehouden en ie-
dereen uitgenodigd die ik kende. Het
feit Jat Je halve Universiteit voor Hu.
manistiek op mijn wc heeft gezeten,
maakte het huis voor mij vertroll\vd."
Volgend jaar gaat hij met pensioen,
ook dat wil hij groots vieren. "Ik denk
dat ik mensen vraag om iets te doen
met het feit dat ik 65 word. Ik ben me
ervan bewust dat dat richting sketches

gaat, maar wat geeft dat? Ik wil dat het
iets meer wordt dan alleen een feestje."

Een ritueel is een geheel van afgespro-
ken handelingen mer een symbool-
waarde, dar verwijst naar gemeen-
schappelijke normen en \vaarden. Via
een ritueel geef je je over aan iets d~lt
groter is dan jezelf, waarin je je kunt
verliezen. In de praktijk zijn veel ritu-
elen vervlakt tot een uiterlijke vorm,
zoals Je bloemen, muziek en toespraak
bij een begrafenis. Nieuwland noemt
dat 'platboomde' rituelen: "Ze zijn ho~
rizontaal geworden. Daar is niets mis
mee, maar ze kunnen diepgravender
worden als mensen zelf aan het \verk
gaan met hct begrafenisritueel. En wat
doe je daarna? Berg je je overleden ou-
ders op in een fotoboek en vergeet je
ze, of probeer je hun gedachtenis le-
vend te houdt'n? Veel families hebben
hun eigen mythen, hoe pa en ma elkaar
leerden kennen bijvoorbeeld. Het
steeds opnieU\v vertellen van zingeven-
de verhalen kan een belangrijke rol
spelen. ,.
Een ritueel is ook een communicatie-
middel, een manier om ervaringen te
delen met anderen. Dat kan in kleine
kring, maar ook op landelijke schaal
zoals bij de dood van prinses Diana. "In

een goed ritueel krijgen niet alleen de
mooie dingen symbolisch een plaats,
maar ook Je negatieve kanten. Een her-
dcnkingstoespraak die iemands minder
aardige kanten niet wegstopt, maakt de
overledene alleen maar menselijker."

Onbeholpenheid
Nieuwland pleit voor voortdurende
vernieuwing van vaste vormen. "Ritu-
elen kun je niet maken, maar je kunt
wel proberen elementen toe te voegen
aan bestaande rituelen en ze zo aan te
passen aan de huidige behoeften van
mensen. Dat berekent dat je op kleine
schaal steeds opnieuw een beetje het
wiel uitvindt. Zo voorkom je dat het ri-
tueel stolt, h('t blijft pril." Als humanis-
tisch studenrenraadsman probeerde
Nieuwland al in de jaren zcstig met
studenten nieuwe inhoud te geven aan
verjaardagen, verhuizingen, de stap
naar volwassenheid. "Het gaat dan om
draaipunten in iemands leven, waar je
voelt dat het leven groter is dan jezelf.
Op zulke momenten is het belangrijk

om je onderdeel te voelen van een gro-
tere gemeenschap en van een keten van
generaties. "
I-Iet is de vraag of je met die doorlo-
pende vorm vernieuwing nog van echte
rituelen kunt spreken, eigenlijk worden
het meer symbolische handelingen
waaraan je deelneemt op je eigen voor-
waarden. In tegenstelling tot een ritu-
eel kan een symhool namelijk strikt
persoonlijk zijn. Een verlaten echtge-
noot die al zijn grieven tegen zijn ex-
vrouw op papier zet en die brief vervol-
gens verbrandt, verricht geen ritueel
maar een symbolische daad.
Een traditioneel ritueel is een gespreid
bed waarin je je kunt neervlijen. Bij een
symbolische handeling 1110er je meer
zelf doen, de symbolen behoeven uitleg
en betekenisgeving. Het voorwerk is
daarbij volgens Nieuwland eigenlijk
veel belangrijker dan de handeling zelf.
"Omdat de routine ontbreekt zal de
handeling vaak wat onbeholpen over-
komen. Dat heeft een belangrijk voor-
deel: het voert spanning op, het mense-
lijk tekort blijft duidelijker zichtbaar.
Zo blijf je het menselijke zien in de po-
ging om het hogere aan te raken."
Die onbeholpenheid komt ook voort
uit de humanistische onervarenheid
met rituelen: "In het Nederlandse hu-

manismc was net na de oorlog nog wel
plaats voor rituelen, maar later draaide
alles om redelijkheid en zedelijkheid.
Begin jaren zeventig was cr zelfs veel
\veerstJnd toen ik binnen het Huma-
nistisch Verbond begon met hct orga-
niseren van encountergroepen, ont-
moetingsgroepen. Omdat ik als tan-
darts genoeg verdiende, kon ik dat als
vrijwillig functionaris doen, dat gaf een
enorme vrijheid." Toen de belangstel-
ling in de jaren tachtig wegebde, begon
Nieuwland met het opzetten van groe-
pen rondom dromen, spel, lichamelijk-
heid. Allemaal zaken die voor hem met
rituelen samenhangen. "Hoe meer li-
chamelijkheid er in een ritueel zit, hoe
sterker het beleefd wordt. "

Herfstwande Iingen
Begin jaren negentig stuurde Nieuw-
land een enquête over rituelen naar hu-
manistische gemeenschappen in het hele
land. Slechts een kwart van de zestig
aangeschreven afdelingen reageerde.
Uit de brieven bleek dat de meeste vaste
activiteiten omplooien als midwinter-
vieringen, uitvaarrbege1eidingen, herfst-
wandelingen, bijeenkomsten met nieu-
we leden, verjaardagen van 75-jarigen.
}"laar er was verzet tegen de term ritu-
elen, iemand schreef: 'Vind het moeilijk
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om een en ander als ritueel te zIen.
Nieuwland: "Historisch is Jat verzet
wel verklaarbaar: het moderne huma-
nisme is geënt op de achttiende.eem ....se
Franse Verlichting, een beweging van
vrijdenkers die zich tegen de macht van
de katholieke kerk keerden en daarmee
tegen kerkelijke rituelen. Later groeide
dat uit tot een taboe op alle soorten ri-
tuelen. In Zuid-Europese landen leeft
dat verzet nog steeds heel sterk. Neder-
land kreeg hiervan een klap mee: lange
tijd mochten humanisten geen kerst-
boom in huis hebben, dat was heulen
met de kerkelijke vijand. Terwijl kerst-
mis nota bene van oorsprong een Ger-
maans midwinterfeest is...
Inhoudelijk is er volgens Nieuwland
geen reden om je als humanist tegen ri-
tuelen te verzetten. "In noordelijke lan-
den is het humanisme meer gevormd
door het vrijzinnig religieuze van het
Protestantisme en daar zie je meer ruim-
te voor rituelen. Zoals bijvoorbeeld de
Noorse gchoorteviering waarbij de
naam van het kind in de humanistische
gemeenschap bekend wordt gemaakt.
Of de Duitse Jugendfeier der Freidenker
waarbij de overgang naar volwassen-
heid wordt gevierd. Het Amerikaanse
Humanist lnstitute leidt mensen zelfs
op tot voorganger: iemand die voorgJat

in een gemeenschap en in de rituelen er~
van. Hij is als het ware door een hogere
macht begenadigd met gezag en geeft
van daaruit morele leiding. Zulke cha-
rismatische figuren zijn in Nederland in
humanistische kring taboe."
Dat heeft volgens Nieuwland ook
nadelen. "~lellsen inspireren betekent
ook dat je niet doorlopend alles ter dis-
cussie stelt, dat je zaken positief kunt
formuleren. Zo kunnen rituelen wer-
ken: als een rustpunt waaraan je kracht
kunt ontlenen. Als meer nadruk op ri-
melen een beetje ten koste gaat van be-
zinning, het zij zo. "

Water en wijn
Op zoek naar rituelen kijkt Nieuwland
graag naar andere culturen en religies,
ZOJls het christendom. "Persoonlijk

Lange tijd mochten
humanisten geen kerst-
boom in huis hebben.
Dat was heuleli met de

kakelijke vijand

'Het nabootsen van ritlt-
elen uit andere culturen is
een machteloze uiting van
onvrede met onze eigen
cultuur'
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heb ik niets met de kerk: ik vind die kil
en onpersoonlijk. l\1aar dat wil niet
zeggen dat twet'duizend jaar christen-
dom geen rituele rijkdom heeft gescha-
pen. ~let mijn studenten heb ik het ge.
zamenlijk drinken van wijn als ritueel
bestudeerd. ~1aar ook water als sym-
bool van reiniging van wat bevlekt is.
Natuurlijk is er een link met de katho-
lieke doop, maar net zo goed met de
Hindoestaanse wassing."
De rituelen van niet. Europese culturen
kopiëren is volgens Nieuwland niet
mogelijk. "Neem de rouwplechtighe-
den in Noord.Afrikaanse landen \•...aar.
bij de dode een aantal dJgen luid
wordt beweend door professionele kla-
gers. Dat biedt de nabestaanden een
veilige omgeving om hun verdriet te ui-
ten. Zulke rituelen ontnemen de deel-
nemer tijdelijk zijn identiteit, ze roepen
emoties op en leiden die vervolgens in
hanen. l\1aar na de voorgeschreven pe-
riode moet het geweeklaag afgelopen
zijn. In Europa beleven we onze emo-
ties te individueel om ons daaraan te
onderwerpen. Pogingen om rituelen uit
andere culturen simpelweg na te boot-
sen zijn slechts machteloze uitingen
van onvrede met onze eigen cultuur."

•

WINTeR 1997/1991 45 HUMANIST



De biologie van de vaste gewoonte

Beestachtige rituelen
Vliegjes, wespen, spinnen: zelfs de eenvoudigste

dieren voeren al rituelen uit. De Oostenrijkse
kenner van dierlijk gedrag Konrad Lorenz kijkt
daar niet van op. Voor hem is een ritueel een
handige manier om twee sterke, maar tegenge-
stelde instincten te verzoenen. Bijvoorbeeld:
agressie en het verlangen naar gezelschap.

DOOR MARIAN SLOB
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Op het schoolplein, lang geleden,
zag ik ooit hoe een wat sullig meisje
erin slaagde de gromste pestkop van
de klas te vernederen. Het meisje
was kennelijk zo getergd dat ze op-
eens over een fabelachtige energie
bleek te bezitten. Ze sloeg haar ar-
men als molenwieken om zich heen
en schopte waar ze maar schoppen
kon - dit alles met rode \vangen en
vergezeld van een soort gehuil dat
geen snikken maar eerder loeien
was.
De pestkop maakte geen schijn van
kans tegen dit geweld. Met een bleek
gezicht probeerde ze de klappen zo
goed en zo kwaad als het kon af te
weren. Zodra ze daartoe de kans
zag, droop ze af. Het pesten, voor
haar een soort tijdverdrijf, was voor

haar slachtoffer dodelijke ernst gewor-
den. En een ernstig dier is gevaarlijk.
Als het instinct om te \rluchtcn heel
groot is. maar je durft je belager de rug
niet meer toe te keren omdat hij je al te
dicht is genaderd, dan vecht je zoals
een rat die in een hoek is gedreven: met
de moed der wanhoop, met inzet van al
je middelen.

"Agressie is vechtlust die op soortge-
noten is gericht", schreef de etholoog
Konrad Lorenz in zijn beroemde boek
Over agressie bij dier en mens uit
1963. Een leem\! die een springbok
aanvalt kun je dus niet agressief noe-
men. \'Voedend grommen reserveert de
leeuw voor andere leeuwen. Slechts
heel af en roe gromt ze naar een prooi
waar ze veel tegenstand van verwacht.

Dan brengt ze zichzelf met haar gegrom
in een agressieve stemming, omdat ze
vermoedt wel wat extra adrenaline te
kunnen gebruiken.
Slechts op soortgenoten zijn wij dieren
boos, woedend, ziedend; juist in onder-
onsjes bloeit de agressie in zuivere
vorm. Vreemd is dat eigenlijk niet.
\'Vant met wie voer je competitie om
voedsel, beschutting en andere schaar.
se levensbehoeften? Wie schaden direct
je levensbelangen? Je soortgenoten -
die zijn immers op precies hetzelfde uit
als jij. Agressie is welbeschouwd heel
nuttig, stelt l.orenz. Het maakt dat een
diersoort zich zo efficiënt en gelijkma-
tig mogelijk verdeelt over de beschik-
bare levensruimte. Zo wordt voorko-
men dat een stukje graas- of jacht-
grond uitgeput raakt terwijl er elders

'Met wie voer ie competitie om voedsel, beschutting en andere schaarse levensbehoeften? Met je soortgenoten'
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nog ruimte genoeg is.
J\.laar ook als gebrek aan voedsel niet
direct aan de orde is, zoals voor bizons
die uitgestrekte prairies kunnen begra-
zen, heeft agressie zin. De reden ken-
nen we allemaal nog \••..eI van Darwin:
vrouwtjes willen het srerksre mannetje,
want daar komen sterke jongen van.
Bovendien zal een weerbare, tempera.
memvolle bizonsrier de op de Iocr lig-
gende roofdieren meer intimideren dan
een sociaal, zachraardig bulletje.

Smelten
Het instinct om ons eigen plekje te ver.
dedigen regen soortgenoten is srerk. ZÓ
sterk, dat wc een krachtig 'tegenin.
still ct' nodig hebben voor momenten
waarop we soortgenoren noodge-
dwongen in onze buurt moeten dulden.
Bijvoorbeeld omdat we jongen krijgen:
in je nabijheid bevinden zich opeens
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kruipt in nest

soortgenoren die mer je om voedsel
concurreren. Dit wekt agressie op. Het
is zaak dat die jongen klagelijk huilen
of anderszins iets ondernemen om
onze agressie re doen smdrell.
Een kuiken bijvoorbeeld
kruipr al piepend uit zijn
ei en dat is maar g()e(~~_
ook, want anders zou
de kloek die indringer t
in het hart van haar .••.
territorium zonder
m;;mkeren dood pik-
ken. Dat is precies wat een dove hen
doet, wier agressie niet op deze manier
gesusr kan worden. Een rragisch be-
staan: steeds vol overgave broeden en
vervolgens vernierigt ze het resultaat.
Agressie is nuttig. Her dient ergens
voor. Maar met alleen agressieve im.
pulsen zou geen leven mogelijk zijn.
We i".ouden onze veeleisende jongen
niet om ons heen kunnen verdragen.
We zouden zelfs nooit jongen krijgen,
want een volwassen seksuele partner
zouden wc natuurlijk al helemaal niet
in de buurt dulden. Er moeten dus srer-
ke sociale instincten in ons woeden -
seksuele, verzorgende - die met onze
agressie om de voorrang strijden. Dar
wisten wc trouwens ook zonder logica
wel. Uit eigen ervaring.

Zigzag
Volgens Lorenz zijn wij allen dus 'ei-
genlijk' een speelbal van tegengestelde
instincren. Neem nu her mannelijke
stekelbaarsje. Zodra eeIl vrouwtje in
de buurt van her nest van een ge-
slachtsrijp mannerje komt, z\\'emr het
mannetje pijlsnel op haar toe. Vlak
voor haar remt hij af en draait hij zich
om richting zijn nest. Onderweg draait
hij nog een paar maal om zijn as, kop
afwisselend richting vrouwrje en rich.
ting nest. Het lijkt ontroerend, zo'n
mannerje dat een vrouwtje de \veg
wijst naar het nest waar ze kuit kan
schieten. Maar we begrijpen zijn ge-
drag waarschijnlijk beter door te ver-
onderstellen dat de baars aanvankelijk
wordt gedreven door woede ('die
soortgenoot moer weg, en wel nu') en
pas bij her zien van de dikke buik van
het wijfjc op andere gedachten komt en
rechtsomkeert maakt naar zijn nest.
Als hij haar buik te lang niet mcer zier,
neemr de agressieve impuls \veer de
overhand. Hij keert om, klaar voor de
aanval, zijn oog vair weer op de buik,
zijn seksuele insrincr leert hem beter en
hij draait weer om.
De zigzagdans van de srekelbaars, die
mooie balrsrite, was volgens Lorenz
aanvankelijk niers anders dan een zig-
zaggen tussen rwee sterke, maar tegen .
gestelde insrincten. In de loop van de
evolutie zijn de scherpe kantjes v;ln de-
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Natuurlijk is het een hachelijke zaak
om de rituelen van stekelbaarzen te
vergelijken met menselijk gedrag. De
gewoonten van dieren die in gecompli-
ceerde familieverbanden leven, zoals

ganzen en chimpansees, zijn al heel
wat interessanter - en direct
minder transparant, omdat in

hen veel meer impulsen om de voor-
rang strijden. Bij mensen komen daar
nog eens herinnering, taal en cultuur
bij . .\Iaar we blijven dieren. Sociale
dieren, die de meeste agressie reserve-
ren voor hun eigen soortgenoten. \'(Tel-
licht is het een slimme biologische tTUC
0111 die onontkoombare agressieve im-
pulsen via rituelen te verzoenen met
ons minstens even sterke verlangen
naar gezelschap. In dat geval past een
mild oordeel over het rituele gedrag in
de disco, langs het voetbalveld en aan
de onderhandelingstafel van de Ver-
enigde Naties.

bijgeloof zijn. Martina bevond zich in
een spannende situatie: haar instincten
vertelden haar te vluchten, maar ook
0111 haar 'moeder' te volgen. Ze had
wat pasjes richting raam gedaan, en
het verhaal was uiteindelijk goed voor
haar afgelopen. Misschien wel door die
pasjes! Als je geen duidelijk inzicht
hebt in de samenhang tussen oorzaak
en gevolg, dan is het verstandig om het
gedrag dat je vertoonde toen je succes
had te kopiëren. Immers: baat het niet
dan schaadt het niet, en als je spanning
voelt is het altijd prettiger om wat te
doen dan om passief te blijven. Dat \••'e-
ten alle sporters die vlak voor de \."ed.
strijd rare rondedansjes doen.

Bijgeloof
De <lnekdote over gans
Martina suggereert
dat veel rituele han-
delingen eigenlijk een soort

tijd een
uitweg naar
buiten. Zodra het uitzicht
!vlanina voldoende gekalmeerd had,
volgde ze Lorenz naar boven.
De volgende avond liep Martina voor
het slapengaan wccr na<lr het raam,
maar ze had dit keer minder tijd nodig
om te kalmeren. De omweg via het
raam werd steeds korter, totdat er na
een jaar van de conflicterende impul-
sen in het gemoed van dc gans niet veel
meer restte dan een rituele gewoonte:
Martina liep op de eerste trede nog
eventjes naar links richting raam, om
vervolgens vastberaden de trap op te
lopen.
Op een dag vergat Lorenz haar op tijd
binnen tc bten. Toen hij uiteindelijk de
deur voor haar opende, drong de gans
angstig de hal binnen en rende tegen
haar gewoonte in voor hem uit de trap
op. Op de vijfde trce hield .\lartina
plotseling stil, kreeg, zoals elke ver-
schrikte gans, een lange hals, sloeg met
haar vleugels en slaakte een waarschu-
wingskreer. Daarop draaide ze zich
om, liep de trap weer af en op de on-
derste trede deed ze een snel pasje naar
links. Daarna schudde ze haar veren en
maakte een groetgehaar, zoals ganzen
doen als de schrik voorbij is. De
conclusie stond voor Lorenz vast:
de handeling van zijn rvlartina
was een vast ritueel geworden,
waarvan ze niet kon afwijken
zonder angst te voelen.

Slaapkamer
Ook op individueel niveau is een ritu-
eel volgens Lorenz ooit een poging ge-
weest om twee tegengestelde instincten
te verzoenen. Dat illustreert hij met het
mooie verhaal van de gans Martina.
Omdat het oog van .Martina direct na-
dat ze uit haar ei kroop op Lorenz was
gevallen, accepteerde ze hem als 'moe-
der' en volgde ze hem als het even kon
overal. Toen Manina een week oud
was en zelf de trap op kon klimmen,
probeerde Lorenz haar naar zijn slaap-
kamer te leiden. Martina volgde Lo-
renz gehoorzaam, maar werd opeens
bang van deze voor haar vreemde om-
geving. Links van de trap naar de
slaapkamer bevond zich een groot
raam. Terwijl Lorenz al op de eerste
tree stond, liep .Martina snel naar het
raam. Begrijpelijk,
meent Lorenz: bange vogels zoeken al-

:~''''"~ -4- j, ••
afgesleten. ~ ~
Het gedrag .-.p-
van de stekelbaars
raakte geritualiseerd.
Nu wisselt het stekelbaarsje zijn
zwem richting in ritmische regelmaat
af. Hij lijdt niet meer aan besluiteloos-
heid, maar voert een ritueel dansje op
waarvan het patroon in zijn genen ligt
opgeslagen.
Met de nodige simplificatie van Lo-
rcnz' ideeën zou je kunnen zeggen dat
de kiem van een ritueel ligt in twee te-
gengestelde instincten die verzoend
moeten worden. Het rituele gedrag is
een elegant compromis tussen die in-
stincten. Dit compromis dient de soort
en is daardoor langzamerhand erfelijk
geworden. De meeste mannetjesdieren
voeren tot volle tevredenheid van de
vrouwtjes nog slechts een gestileerd ge-
vecht op, waarbij ze elkaar zelden seri-
eus verwonden. Aanvalslust en de
drang tot zelfbehoud bewaren in die ri-
tuele gevechten een mooi evenwicht.

WINTI:F1 1997/1998 49 HUMANlST



Mode voor ingewijden

Gepaste kleding
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Op zondag stak men zich vroeger in het nelle pak. Elke ambtenaar ging zonder morren met
een stropdas naar het werk. De lengte van de rok onthulde hoc de draagster in de wereld
stond. De rigide codes zijn verdwenen, maar nog steeds heeft kleding een rituele betekenis
al is die betekenis vaak alleen aan ingewijden bekend.

DOOR JOSÉ TEUNISSEN
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bijvoorbeeld, stond symbool voor een
beroep dat werd uitgeoefend met het
hoofd en waarvoor geen vieze handen
hoefden te worden gemaakt.

Omajurken
Deze duidelijkheid zijn we de laatste'"
dertig jaar in onze kleding voor een
groot deel kwijtgeraakt. Dat danken
we aan de jeugdcultuur die in de jaren
zestig ingang vindt. De jongeren in de
jaren zestig vinden dat ze recht hebben
op eigen ideeën en een eigen smaak en
zoeken die behalve in de opkomende
popmuziek vooral ook in eigen non-
conformistische kleding. In plaats van
naar Parijs te kijken, duiken zij tweede-
handswinkels in. Oma jurken en werk-
manskleren als ribnuwelen broeken,
tuinmansbroeken en de spijkerbroek
worden tot mode gebombardeerd. Dat
heeft weer tot gevolg dat de betekenis
van deze kledingstukken gaat verande-
ren. De tuinbroek met een roze kleur
wordt een symbool van feminisme, ter-
wijl de Palestinasjaal het uitdrukkings-
middel \••..ordt van politiek linkse sym-
pathieën. Zo verliezen veel kledings-
tukken hun oorspronkelijke, in de ge-
schiedenis ontstane betekenis en wor-
den ze een verbreider van nieuwe
ideeën.
,\tIaar als eind jaren zeventig met de op-
komst van de yuppies de tegencultuur

19'+019361928

ren helemaal abacadabra is.

Rock-'n-roll
Hoe anders \vas dat nog in 1960: het
tijdperk waarin de Bearles hun eerste
plaat moesten uitbrengen en alleen de
rock-'n-rull de eerste regels van een
keurige kledingorde ondermijnde.
Hoewel de mode in de jaren veertig en
vijftig ook regelmatig wat aan onze
kleren veranderde - de rok \••..erd wijd,
kuit- of knielang - bleef de grondbete-
kenis van datgene wat we droegen he-
lemaal gelijk. Er waren strikte kleding-
voorschriften waar iedereen zich op al-
le momenten keurig aan hield. Op zon-
dag stak men zich in het nette zondagse
pak. Elke ambtenaar ging nog zonder
morren met das naar het werk. Het be-
roep van de arbeiders was feilloos te
herkennen aan eigen werkkleding voor
bijna elk vak. Bruiden trouwden in
maagdelijke witte bruidsjurken en
voor een begrafenis (Hltkwam niemand
aan een compleet zwart tenue. Het wa-
ren gebruiken die wij nu als rigide er-
varen, maar ze gaven wel een grote hel-
derheid aan het leven. Je kon aan de
modedetails - een kleur, een nieuwe
roklengte - altijd aflezen wie wie was
ell wat de gelegenheid. Ook de achter-
liggende verhalen bij deze kleren waren
aan iedereen bekend. De man in het
pak en het smetteloze witte overhemd,

De mode van dit moment lijdt aan ('('n
overdosis betekenissen, meent mode-
specialist Ted Polhemus. In zijn nieuwe
[)(Jek Stylesur(ing bespreekt de Hrirsc
antropoloog de supermarkt aan stijlen
die voorbijtrekt als hij in Londen op
straat wandelt. Sommige jongeren lo-
pen met gcpiercedc lippen, een punk-
kapsel, grote joggingbroek, een leren
jack en een hcpaald type sportschoen.
Anderen dossen zich uit in huidstrakke
jurkjes met metershoge .plateauzolen.
De jaren vijftig, de i~ucnzeventig, de
werkmanskIeding, Afrikaanse body-
paint: alle denkbare stijlen worden op
dit moment door elkaar gehusseld. Op
de buitenstaanders maakt het resultaat
een volstrekt willekeurig indruk, maar
ingewijden herkennen elkaar er onmid-
dellijk in. Dat gabbers trainingspakken
- Australians - dragen en hun hoofd
kaalscheren, is de meeste mensen wel
bekend. ~laar hoe de precieze kleding-
regels van Mellow, Jungle of Babes en
andere jongerengroepen zijn, volgen
we al lang niet meer. De modebladen
informeren er ook niet over. Je dient er
het juiste clubblaadje op na te slaan of
een speciale party voor te bezoeken.
Daardoor hebben die kledingregels iets
obscuurs: je bent er in ingewijd of je
staat er buiten.
De ingewijden zegt de ingewikkelde
kledingcombinaties juist veel. Zij kun-
nen eraan aflezen welke denkbeelden,
gewoontes en muzieksmaak de dragers
hebben zonder de personen zelf te ken-
nen. Er zijn steeds meer van die kleine,
eigengereide jongerenculturen, die toch
overal ter wereld afleesbaar blijven.
Grote steden als Tokyo, San Francisco
en Hamburg hebben namelijk dezelfde
cultuurrjes, want dankzij moderne
communicatiemiddelen - de media, in-
ternet, maar vooral de muziek natuur-
lijk - kunnen trends en informatie heel
snel uitgewisseld worden. Daardoor
krijg je het merkwaardige verschijnsel
dat een Jungle-jongere via e-mail de
nieuwe trends met zijn vrienden in To-
kyo bespreekt, terwijl zijn kledingkeu-
ze voor zijn gewone Nederlandse bu-
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Ingewijden zien aan de kleren meteen wat de
denkbeelden van de drager zijn'" •.

een beetje wegebt, wint de officiële mo-
de auromatisch weer aan invloed. Ook
al wil men terug naar af, de tijd van de
oude kledillgwaarden blijkt definitief
voorbij. Het is de mode-omwerper
Jean Paul Gaultier - niet voor niets de
beroemdste mode-ontwerper van de ja-
ren tachtig - die dat feilloos aanvoelt.
Gaultier onderzoekt systematisch alle
clichés en codes die in de loop van de
geschiedenis aan kleding zijn vastge-
hecht. Hij combineert een avondjurk
met gymschoenen en zet daarmee het
idee op losse schroeven dat bepaalde
kledingstukken alleen maar in bepaal-
de situaties gedragen kunnen worden.
Hij voert een spijkerbroek uit in een

dure brokaatsrof en maakt tegelijker-
tijd een avondjurk van plastic met een
douches lang als lTinruur. Wam is bro-
kaat wel een dure, chique stof en heeft
plastic altijd een goedkope uitstraling?
Onder invloed van Gaultier is er een
postmoderne benadering op kleding
ontstaan. Vrij\vel alle bestaande kle-
dingstukken kunnen tegenwoordig
vrijblijvend worden gemixcd. Kleding
krijgt zijn hetekenis in de situatie en
combinatie waarin hij gedragen wordt.
Daarbij mag de drager de hele kos-
tuumgeschiedenis plunderen en alle
stijlen inzetten. Dat is, kortom, wat
Ted PoihemlIs een supermarkt aan
stijlcombinaties noemt.

Kledingtaal
\X!aarom zijn de stijlmixen
op dit moment zo populair?
De jeugd van nu vindt er een
middel in 0111zich te onder-
scheiden. \X!at dat betreft is
er geen verschil met de jon-
gerencultuur van de jaren
zestig. Anders is wel dat de
jongerenculturen van nu
heel bang zijn om door de

officiële l110dekanalen geannexeerd te
worden. Veel ml'er dan in de jaren zes-
tig zijn mode-stylistes nu permanent
bezig met het signaleren van nieuwe
trends. Een nieuwe hiphoptrend hangt
zo bij C&A. Je ziet Je trend zelfs terug
in babykleertjes. Elke stijl wordt ver-
commercialiseerd. Dat verklaart waar-
om jongeren van nu veel van hun eigen
cultuur binnenskamers en in het club-
circuit houden en tegelijkertijd ook
hun kledingtaal - naast snel wisselend -
heel ingewikkeld te lezen maken. In ei-
genzinnige combinaties proberen ze
een authentieke betekenis te vinden die
het afzonderlijke kledingstuk allang
verloren heeft. Tegelijkertijd hl'na-
drukt hun kleding dat ze willen horen
hij een groep die zich van alle andere
onderscheidt.

•

Ted Polhemus, 'Style Surfing: \'(/hat to
wear in the 3rd miJlenill1ll'. London.
Thames & Ht!dsoll, 1996.

HUMANIST 52 WINTE:F1 199711998



Marjolein over Ghanees geboortefeest:

Lermie {'afl den Schoor

Nederlanders hebben hun traditionele geboortesnack: beschuit met a.
muisjes. Maar wat doe je als vader en moeder uit verschillende cul- _~ •• ~
turen komen? Dan voltrek je een exotisch geboorteritueel met Hol-
landse jenever. _

DehuiskamervanMarjnleinVerhoomenhaarGhanesemanKwasiBoahenei;."
omgetoverd tor een knus theatertje. Speciaal voor het gcboortcfecst V~1nhun doch-
ter hebben ze rijen stoelen gehuurd. Om acht UUf'S ochtends druppelen de gastcn
binnen. eerst de Nederlanders, wat later de Ghanezen. ~1arjolein, Kwasi en de ce.
rcmonieleidcr zijn gestoken in kleurrijke Afrikaanse kleren, de baby heeft een pak-
je van het karakteristiek Ghanese kente-cloth aan.
Een vriend van Kwasi leidt het ritueel. Een oudere, charismatische man vertaalt en
legt de aanwezigen het waarom van elke handeling uit. Een fles Hollandse jenever,
bedoeld voor de export en in Nederland alleen in de Bijlmer te koop, wordt in klei-
ne beetjes op de grond gesprenkeld. Een plastic kom zorgt ervoor dat het geen al te
grote knoei hoei wordt. De ceremonie-leider offert slokjes drank aan moeder aar~
de, allerlei goden en de voorouders. Hij roept Kwasi's overleden vader op om aan-
wezig te zijn bij het ritueel en hem notie te laten nemen van zijn nieuwe kleindoch-
ter.
"Eigenlijk is dit geen geboortefeest maar een name-gilling ceremonie", legt Marjo-
lein het Ghanese gebruik uit. "'edereen die tot de Ghanese bevolkingsgroepen As-
hami of Akan behoort, krijgt één of twee weken na de geboortc ('cn officiële naam.
In de tussentijd zijn de kinderen niet naamloos. Bij de geboorte krijgt een bahy au-
romatisch de naam van de dag waarop ie geboren is. Als een jongen op zondag ter
wereld is gekomen, heet hij Kwasi. 1\lijn dochter is geboren op zaterdag en heet
daarom Amo1.••

Anw. wordt naar haar beide oma's vernoemd. Ze heet vanaf nu Ama Brenya Cor-
nelia. "Brenya betekent dat ze het goede moet bev..'aren en belangrijke waarden
1110etbeschermen." Om haar het verschil tussen goed en kwaad al \"foeg bij te
brengen, krijgt ze eerst wat water cn daarna een druppeltje jenever te drinken.
Normaal gesproken gaat een kind huilen hij de smaak van sterke drank, maar
Ama Brcnya Comelia ligt lekker te smakken. Tot slot gaat de fles jenever rond en
nemen alle gasten ecn slokje, terwijlzc in stilte een wens \'oor her kind uitspreken.
"Ik heh het gevoel dat ze nu pas echt op de wereld is", zegt .Marjolein na afloop.
Het is half tien en de gasten zitten aan de koffie met krentenbollen of aan het bier
met rijst en hete vissaus. "Dit is een welkomstceremonie met een heel mooie sym-
boliek. Het is toch geweldig om er even bij stil te staan dat er nieuw leven in de
wereld is? Ik ben ontzettend dankbaar dat dit ritueel bestaat. Ik zou mijn kind
nooit laten dopen. In de kerk vod ik me niet thuis. Dit is veel intiemer en ontroe-
render. Iedereen wordt erbij betrokken. Wat ik ook belangrijk vind, is dat ze deel
uitmaakt van de Ghanese traditie. In Ghana is een kind veel meer een aanwinst
voor de héle familie. Ik heb kaartjes gehad van familieleden uit Ghana die me be-
danken dat ik een kind hcb gekregen. Als een soort terechte eerbetuiging voor al
het werk dat je hebt verricht,'.
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Het uitvoeren van rituelen, het liefst zo 'oer' mogelijk, is de laatste jaren een populair
gebruik, met name in New-Agekringen. Zweethulten, heksenkringen, sjamanenbijeenkomsten
met veel getrommel en gezang. Ook in ons land voeren mensen dit soort rituelen vol overga-
ve uit. Het brengt hen iets, zo blijkt: concentratie, bezieling, een moment van bezinning,
gevoelens van verbondenheid. Deugden die in onze efficiënte en hectische maatschappij dun
gezaaid zijn en dus blijkbaar van ver gehaald moeten worden. Yoeke Nagel woonde een sj a-
manenritueel bij ter inwijding van een nieuwe werkplek.
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leder krijgt een handje eikeltjes, bloemen, veertjes om in het vltur te offeren

sen kruidenthee en zakken met merk-
waardige objecten: schelpen, vogel-
vleugels, een grote ronde trom, zakjes
kruiden.
Twee argeloze voorbijgangsrers vragen
geïnteresseerd wat \••..c van plan zijn in
die mooie ronde hur. "Her gaat uit van
Scouting voor Volwassenen Neder-
land", zegr Roc!ien zonder een spier te
vertrekken. Dat staar ook op het hand-
geschreven bordje bij de ingang van de
tent. Om lastige vragen re omzeilen.
"Oh", zegr een van de wandelaarsters,
"ik dacht dat her meer een soort hek-
sen bijeenkomst was." Daar moet Roe.
lien smakelijk om lachen. "Nee hoor,
zo erg is het nier", zegt ze.
Toch zitten de wandelende vrouwen er
niet zo gek vcr naast. Het first-fire-ritu.
al dat vanavond zal \vorden uitgevoerd
rer inwijding van de ronde rent, de
nieuwe cursusruimte van Roclien,
heeft zij overgenomen uit de natuurre-
ligie van de indianen, her sjamanisme.
"Ik heb tien jaar lang gestudeerd en ge-
\••..erkr tussen indiaanse sjamanen. Zij
zijn genezers, healers, zieners. Het sja-
manisme gaat uit van de bezieling van
alles war leeft. Deze plek heeft bijvoor-
beeld een heel andere uÎtstraling dan
een kantoor op acht hoog. Het moet
heerlijk zijn om hier te werken. Als sja-
ma ne maak ik gebruik van de krachten
van de naruur, van dr.: 'spirits' om ons
heen die ons willen helpen. Die krach-
ten roepen wc op met rituelen: trom-
melen, bepaalde \!"'oorden en handelin-
gen, liedjes, kruiden. \X'at we hier van-
avond gaan doen, is het inwijden van
deze nieuwe werkplek. Door een eerste
vuur aan te leggen nodigen we natuur-
krachten uit om deze plek te zuiveren
en van goede energie te voorzien. We
concentrerr.:n ons op hoe wc hier willen

'Zonder rituelell blijft het
verleden als eell lallge, stro-

perige slillger toevallige
gebeu rtellissell achter je aall

slepell '

Het is nog net licht als ik de maïsvelden
aan de bosrand met mijn auto door
steek. Bij het tweede zandpad links,
rechts de archeologische opgravingen
van de pas ontdekte tweeduizend jaar
oude Germaanse 'krachtplek'. De rou-
tebeschrijving klopt als een bus. Aan
de rand van het bos auto parkeren en
langs het slingerpad lopen tot je aan de

ronde handgemaakte hut van land-
bouwplastic en wilgentakken komt.
Daar zal vanavond het first-fire-ritual
worden uitgevoerd. Een inwijdingsri.
rueel dat veel betekent voor Roelien de
Lange, initiatiefneemster van dit oer.
oude moderne gebeuren. Daar komt zij
ook aanrijden met een auto vol
schuimrubber matrasjes, thermosfles-

werken en vragen daarin ondersteu-
ning van de onzichtbare krachten om
ons heen. Het is een moment om stil re
staan bij dit nieuwe begin. Als je ge-
woon meteen aan de slag gaat, ver-
dwijnt her belang van dat moment.
,\iet een ritueel benadruk je dat."
Langzaamaan druppelen de ongeveer
t\ ••..inrig deelnemers aan het ritueel bin-
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Roeliell strooit wat salie en bijvoet in een schelp,
steekt het aall en wappert het met eell complete

vogelvleugel zorgvuldig om alle aallwezigen heen

nen. Ze bewonderen de hut, gaan zit.
ten op een zandbankje naast de tent en
drinken gezellig hun kruidenthee. AI
snel komt het enige licht van een schit-
terend ronde maan, die uit het maïs-
veld opstijgt. "Wat een perfecte nacht
om deze prachtige plek in te wijden",
verzucht Roelien gelukzalig. "Ik weet
zeker dat dit het begin is van een nieu-
\ve periode in mijn leven."

Salie en bijvoet
Wat heb ik toch een bizar vak, denk ik
stilletjes, als ik de anderen volg, de rui-
me ronde plastic koepel in. Een boshut
inwijden! Welja, waarom ook niet?
Want misschien is dit een beetje ex-
treem, maar eigenlijk doe ik het zelf
ook. Kleine alledaagse rituelen uitvoe.
ren om een beLangrijk moment in mijn
leven te markeren. Vlak na mijn schei-
ding de hele inrichting van mijn huis.
kamer veranderd, om zeker te \veten
dat het nooit meer hetzelfde zal zijn.
Aan al mijn vrienden meedelen dat ik
nu echt, serieus, heus waar ga stoppen
met roken. Het is maar hoc je het
noemt, maar rituelen horen erbij, we
gebruiken ze allemaal. Nu ligt een (irst.
(ire.rittlai niet zo voor de hand bij het
betrekken van een nieuwe premie.A
koopwoning, maar een sterk verklein-
de versie ervan voert bijna iedereen uit.
Schoonmaken, de resten van de vorige

'Het sjamanisme gaat
uit van de bezieling van

alles wat leeft'

bewoners of het houwvocht eruit wer-
ken, schilderen, behangen. Een concre-
te handeling die iets weergeeft van \vat
je, meer in het onzichtbare, wilt berei-
ken. Het klaart de lucht, de energiela-
ding die er heerst. Grondig schoonma-
ken geeft een nieuw begin aan.
"Zonder rituelen blijft het verleden als
een lange, stroperige slinger toevallige
gebeurtenissen achter je aan slepen",
zegt Rodien, zachtjes pratend, alsof ze
de dieren en bomen buiten de tent niet
wil storen. "Kom, we gaan beginnen",
zegt ze dan opgewekt. "Eerst even
snmdgell, een soort spiritueel schoon.
maken om hinderlijke gedachtes en
overtollige energie los te laten. Een in-
nerlijke douche." Ze strooit wat salie
en bijvoet in een schelp, steekt het aan
en wappert het met een complete vo.
gelvleugel zorgvuldig om alle aanwezi-

gen heen. Er wordt zichtbaar genoten.
Als Roelien het bij mij doet, snap ik
waarom. Het voelt werkelijk alsof de
rook een soort onzichtbaar lakentje
van onrust, vermoeidheid en afleiden-
de gedachten van me wegtrekt.

Ochtendgloren
Als alle persoonlijke negatieve energie
de tem uit is gejaagd, begint het pas
echt. Iedereen staat op en richt het li-
chaam pal op het oosten. wa;lr de in-
gang is. In alle vier de windrichtingen
staat nu iemand met een ronde trom-
mel. Het is tijd om de spirits aan te roe-
pen. De vier drums slaan een perfect
gesynchroniseerd rÎtme dat aanzwelt
en dan plotseling Stopt. "Spi rits van
het oosten", zegt een jongeman op ge-
dragen toon, zijn atmen wijd uitge.
spreid, "die de kracht van het nieuwe
begin vertegenwoordigen, het ochtend~
gloren, de nieuwe dag ... Kom. Wees
welkom hij ons." "HO!" mompelen de
anderen tegelijkertijd, een kruising tus~
sen 'amen' en de kerstman zelf, waar-
mee ze zijn verzoek aan de 'geest' ken-
nelijk onderschrijven. Alle vier de
windrichtingen krijgen een andere uit-
nodiging, omdat ze allemaal een ;lnde.
re kwaliteit van ons eigen menselijk
vermogen vertegenwoordigen. De ver-
warmende kracht van het zuiden, de
analyserende kracht van het westen. de
verkoelende en losmakende van het

noorden. ze mogen allemaal komen
om deze ruimte te bezielen. Het won-
derlijke is dat ik ook \verkelijk het ge-
voel heb dat de tent iets voller is na
aankomst van de vier ere-gasten.
Na een korte inleiding van Roclien en
een verzoek om bescherming over deze
plek, is het grote moment aangebro-
ken. Het vuur moet aan. Het zal even.
tjes het kloppend hart van de ruimte
zijn. "Vuur staat voor enthousiasme,
geest, warmte, transformatie, zuiveren.
AI die eigenschappen bezielen de vlam.
men en dus de ruimte", legt Roelien
uit. J\let een kartonnen doos, den ne-
takken en boomstammen zal het won-
der worden volbr~lCht. Zacht zingt
Roelien er een vllurliedje bij: ]-,ire-child
came, (ire-c!Jiid dance, (ire-child )'Olt

are mil1e...
•\laar zelfs als iedereen geestdriftig in-

valt, wil het maar niet echt lukken met
het vuur. Een enorme, prikkende rook.
deken vult de ruimte al snel met ge-
hoest. Ik ben een beetje teleurgesteld
dat deze 'natuurlieden' het ambacht
van het vuurtje-stoken niet echt onder
de knie blijken te hebben. Uiteindelijk
brandt het, onder de rook. Ieder krijgt
een handje eikeltjes, bloemen, veertjes
om in het vuur te offeren en daarbij
zijn eigen hoop of wens voor deze nieu-
we werkplek uit te spreken.

Gevoed door de aarde
.\Iaar eens aan een paar deelnemers van
die avond gevraagd waarom ze mee-
doen aan het ritueel, wat het voor hen
betekent. ;\lientje van Dreumel, een van
de mensen die regelmatig de cursussen
van Roelien volgt: "Ik voel me gewoon
vereerd dat ik op zo'n belangrijk mo-
ment hierbij mag zijn. Dit is de familie
die ik nooit heb gehad. Ik heb met mijn
eigen familie altijd slecht contact gehad,
voel me niet door hen gevoed. Door
mee te doen aan dit ritueel wordt deze
plek ook een beetje van mij. Ik kan me
ermee verbinden en er iets aan bijdra.
gen. Ik mag hier nu ook tussendoor ko-
men, als ik zin heb. om even stil te zijn
en bij te komen van mijn dagelijkse din-
getjes. Thuis ben ik altijd druk met van
alles en nog wat. Hier kom ik tot rust,
laat ik me voeden door de aarde."
"Met rituelen krijgt het leven zoveel
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RoeJien de Lange: 'Als s;a1nanemaak ik gebruik van de 'spirits' om ons heen die ons willen helpen'

--

weer, over de tak heen die als
drempel fungeert om kwaadwillen-
de lieden uit de Scouting-voor-Vol-
wassen en-hut weg te houden.

•

Wat kun je zelf doen? ••

Een nieuw huis, werkruimte of een andere kamer inwijden kan helpt om je
'aandacht volledig te richten op je plannen met de ruimte, om restjes 'energeti~

sche lading' te verwijderen en een frisse start te maken. Enkele tips van Roe~
lien de Lange: '
• Strooi wat zout in alle hoeken van de ruimte. Neem een grote tak of bezem
en veeg vanaf het plafond, langs de muren, naar alle hoeken toe. Het zout
absorbeert energie.restanren. Daarna zuig of dweil je het gewoon op.

• Leg wat edelstenen een nacht lang in een glazen kom met water, liefst in
maanlicht. Spetter dit gezuiverde water met een schone afwaskwa t of een
plantespuit door de hele ruimte.

• Bedenk zelf een ritueel dat goed past bij wat je wilt bereiken. Gezelligheid
in een nieuw huis? Dat kan, na een reinigingsritueel en bijvoorbeeld het
branden van een rode kaars. Maar ook een house-warming-parry kan pri-
ma werken. De intentie en concentratie op de handclîng is het belangrijkste
werkzame bestanddeel van een ritueel. ~

• Herhaal bij het uitvoeren van een inwijdingsritueel het doel van je hande-
ling,liefst als eenvoudig liedje. <Alle krachten die hier niet thuis horen, ver-
dwijn uit deze ruimte.' Of: <Huis, bescherm mij, ondersteun mij in mijn
werk en in mijn relaties.'

De handen gaan vast. Roelien bedankt
de 'spirits', de bescherming, en de boe-
ren die mct hun grommendc machines
de stilte verscheuren om de oogst bin-
nen te halen. "Dat doen ze toch maar
voor ons", zegt ze blij. Een vriendelijk
kneepje in mijn hand. Dan wordt de
cirkel gebroken en iedereen vertrekt

Landbouwmachines
De forograaf is inmiddels volkomen
doorgerookt, hoestend en tranend in de
maanbeschenen nacht verdwenen. Ik
probeer mijn indrukken vast op een rij-
tje te zeUen. Het stoort me wel een beet-
je dat de wilgentenen die het geraamte
van de tent vormen niet met enig ritueel
zelf zijn gesneden, maar voor tweehon-
derdvijfrig gulden gekocht. Kan dat wel
bezield genoeg zijn?
Toch doet het ritueel me wat. Ik sta in
de cirkel van 'mensen rond het vuur"
zoals duizenden jaren lang mensen el-
kaar rond een vuur hebben ontmoet.

meer intensiteit", beaamt Kat ja, een
van de trommelaarsters op deze avond.
"Ik ben me veel bewuster van de din-
gen die ik in mijn leven doe, voel me
veel meer verbonden met de krachten
om me heen, mer de natuur. Het is
heerlijk om te zingen met z'n allen.
Waar doe je dat tegenwoordig nog?
Het in elkaar knutselen van rituele
voorwerpen, s)"mholen voor gebeurte-
nissen of emoties die je bezighouden, is
niet alleen creatief om te doen, maar
het helpt je ook om deze te verwerken
of er bewust van te worden. Het preui-
ge van hier zijn en samen dit ritueel uit-
voeren is dat ik me deel van het geheel
voel. Ik ervaar op zo'n moment heel
sterk dat ik deel ben van de levende na-
tuur, daar niet buiten sta."
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Bart Makkcn

Voor

Voor Bart Makken voeren rituelen rechtstreeks terug
op de twee pijlers van het katholieke geloof: de bijbel
en de traditie. "Tijdens het ritueel beseffen alle aan-
wezigen het eeuwige en universele karakter van de
Kerk." Over de betekenis van het ritueel voor een
gelovige.

WINTER 1997/1998

Laatst belde mijn mOl'der: ergens in Groningen had .los Brink een huwe-
lijk ingezegend. Spijtig voor het bruidspaar en VOOf meneer Brink, maar
van een zegen kan geen sprake zijn. De artiest heeft in geen der christe-
lijke nominaties een wijding of benoeming ontvangen en is bijgevolg
onbevoegd tot het verrichten van religieuze handelingen. Deze trooster
der bedroefden dOl'( alsof hij scril'us is, maar hij is een geestelijke kwak-
zalver en beklagenswaardig zijn de halfslachtigen die vertrouwen in
hem stellen. Het betreffende bruidspaar neemt het eigen huwelijk blijk-
baat niet ernstig: het is niet voor de Kerk gesloten en dus ongeldig. Da's
makkelijk bij een scheiding.
Rituelen kenmerken zich niet enkel door vaste handelingen in een vaste
volgorde, ze zijn pas geldig als een bevoegde (dus door de bisschop ge~
wijde) priester ze uitvoert. Anders is er louter sprake van een toneel-
stukje of een parodie. Goede bedoelingen volstaan niet: een ritueel is
geen mooi aangekleed hOCUS-POClISdat op verzoek wordt uitgevoerd.
Rituelen zijn serieuze zaken.
Afgezien van de vaste rituelen tijdens de ~1issen gedurende het kerkelij-
ke jaar zijn er maar weinig 'scharniermomenren' die men bewust beleeft
en die zich lenen voor rituelen. Geboorte (doop) en sterven (tenzij ge-
sterkt door het sacrament d(.'r zieken danwel stervenden) vallen door-
gaans buiten de waarneming van de betreffende; het Vormsel (de Eerste
Communie) wordt op zo jonge leeftijd toegediend (en de voorbereiding
is zo onvolmaakt) dat de communicanten amper weet hebben van wat
hen overkomt. Het (kerkelijk) huwelijk is het ritueel dat het meest zelf
verkozen is.
Juist bij deze feestelijke aangelegenheden willen sommige priesters nog
wel eens toegeven aan de aanwezigen door kinderen bij het ritueel te
betrekken. Zeker als hij in een vrolijke bui is kan dat leiden tot een ze-
kere jolijt in de kerk, maar cr is een moment \vaarop hij moet doen wat
is voorgeschreven in Gods blau\', ...druk. Hoc de plechtigheid verder ook
mag zijn vormgegeven, enkel op die momenten dat de eeuwenoude for-
muleringen klinken raak ik ontroerd, omdat we God erbij vragen.
Bij de doop van mijn petekind was cr eell boei ruis, maar het eigenlijke
moment van de doop is een heilig moment: dan is er geen ruimte voor
improvisatie want er wordt een sacrament toegediend. Dat ontroert mij
tot tranen toe.
Voor mij is het b.tholicisme geen geloof of een levensbeschouwing
maar een overtuiging. God bestaat, want ik heb Hem zelf ontmoet. Wat
wij rituelen noemen is welbeschouwd niets anders &111 wat God zelf in
de gegeven omstandigheid gedaan zou hebben. Daarom zijn rituelen
heilige handelingen, met een blauwdruk voor de eeuwigheid en de
wereld.

Heilige handeling
volgens
Gods blauwdruk
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eg met de rituelen!

Waardige mensen hebben geen voorgekookte rituelen nodig,
vindt Joep Dohmen van de Universiteit voor Humanistiek.
Zij kunnen zelf wel vorm geven aan hun leven. Rituelen zIJn
dan ook het foute antwoord op een goede vraag.

Twee mensen kunnen elkaar uitbundig liefhebben zonder getrouwd te zijn. Kinde~
ren zijn ook zonder doopsel handijk welkom. \Y/e kunnen afscheid nemen van een
dode geliefde door in stilte een roos te leggen op haar graf. En waarom zou je ie-
mand die je niet bevalt een hand geven, waarom zou je je verjaardag nict over-
slaan als je dat beter uitkomt? Waarom zouden mensen alleen op religieus gezag
en niet op eigen kracht, zonder rÎtueien het leven tegemoet kunnen treden~ Het
humanisme vertrouwt op de vrijheid en mondigheid van individuen. In een waar-
dig mensenleven geeft het individu op eigen gezag creatief vorm aan zijn leven,
zou JC zeggen.
Je zou her zeggen. Maar nee, we beleven juist een opleving van het ritueel. Zo
spreekt het huwelijk nog steeds veel mensen aan. Straks gaan ook homo's met el-
kaar de boot in, alsof zij het al niet moeilijk genoeg hadden. Rituelen - al dan niet
religieus - zijn nodig, zo luidt het nieuwe parool. Techniek, nut en efficiency domi-
neren het moderne leven. J\tlensen gaan steeds instrumenteler met elkaar om: 'zo-
lang jij mij goed uitkomt mag je blijven en anders neem ik een ander'. Rituelen
zouden nodig zijn om die andere, niet functionele manier van omgang met elkaar
te bevorderen en zo de menselijke verbondenheid in stand te houden.
Daar valt veel tegen in te brengen. Het zat wel waar zijn dat de groepsidenriteit ge-
diend is met deelname aan rituelen, maar wordt daarmee ook iemands persoonlij-
ke identiteit versterkt? Rituelen brengen het risico met zich mee dat op symboli-
sche wijze allerlei verschillen tussen mensen op belevingsniveau worden 'weggeri-
tualiseerd'. Dat gaat in tegen de geest van het humanisme, die nu juist aandacht
vraagt voor de individuele ervaring en respect voor concrete verschillen tussen
mensen.
Voorts is het een ernstig misverstand om te menen dat, zoals ik in een humanis-
tisch geschrift las, 'rituelen nodig zijn om de leegte te overwinnen'. Het is precies
dat doelbewust gebruik van rituelen Olll zinservaringen te verwerven wat de com-
municatie tussen mensen blokkeert en het besef van leegte verhevigt.
Laatst kreeg ik een uitnodiging voor 'een avondje Ajax'. Gewapend met een Ajax-
shawl mocht ik in de Amsterdamse Arena de wave komen doen, zingen voor Lit-
manen en juichen als Ajax scoort. Ik hou van voetbal, ik ben zelfs dot op Ajax en
dus heb ik vriendelijk voor de eer bedankt. Het is mij iets te glad geworden. Zo is
het ook geen toeval dat feesten tegenwoordig vaak mislukken. Ze worden immers
niet gehouden omdat er echt iets te vieren valt, maar om een toestand van vreugde
te ensceneren. Dan moet je niet raar opkijken als iedereen zich kapot verveelt.
Laten we er niet omheen draaien: wi; deugen niet meer voor rituelen. Kenmerkend
voor het ritueel is immers dat je deelnemer bent en geen toeschouwer of buiten-
staander. Wie werkelijk een ritueel ondergaat, zit cr als het ware helemaal in. Wij
kunnen dat niet meer. Wij consumeren de laatste collectieve rituelen als pure folk-
lore, of het nu gaat om een Latijnse mis met wierook, het meebrullen van een
smartlap of het huilen om de dood van een prinses.
Het pleidooi voor nieuwe rituelen is dan ook een fout antwoord op een goede
vraag: hoe bewaken wij de ervaring van zin in een tijdperk van levensbeschouwe-
lijke Icegte? De oude rituelen zijn niet langer geloofwaardig en nieuwe blijken niet
maakbaar - alle goed bedoelde pogingen ten spijt. Het ontbreekt hen simpelweg
aan elk soort van legitimiteit. Dat laatste wordt regelmatig en niet zonder leedwe-
zen geconstateerd door antihumanisten. Die zijn zelf overigens ook allang het ou-
de geloof voorbij. Hun eigcn teruggrijpen op religieuze rituelen is niets anders dan
emotionele camp.
Rituelen zijn overbodig, want ze kunnen niet langer op onze overgave rekenen.
Het humanisme propageert een ander antwoord: het voeren van een individuele
levensstijl. Het moedigt mensen aan om op hun eigen, unieke wijze de lotgevallen
van het leven tegemoet te treden. Alleen zo is authentieke ervaring mogelijk.
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Bamber Delver

Her is loofhuttenfeest en de woordvoerster van de joodse werkgroep Jad Achat
heeft het druk. Ze staat op het punt inkopen te doen. Een goed moment om haar
aan de tand te voelen over de koosjere keuken. Koosjer koken begint immers al bij
de inkoop. "Aan de hand van de kashroctlijst valt heel goed uit te zoeken wat wel
en niet kan. De kashroct is het boodschappenlijstje voor de joodse huisvrouw. Ze
gaat ermee naar de koosjere bakker, de koosjere slager en de koosjere kruidenier.
De basis van de koosjere keuken is de scheiding tussen melk- en vleeskost. We heb-
ben daarom flink veel serviesgoed en keukengerei. Als je aan de hand van de voor-
schriften kookt, ht'b je van alles dat je gebruikt op z'n minst twee exemplaren no~
dig. Ook twee aanrechten en twee afwasbakken.
Alle voorschriften van de koosjere keuken zijn gebaseerd op Bijbelse teksten en
wel În de derde bock van de Tora, het boek der Levieten. Daar staat geschreven
wat rein en wat onrein is. Op zich zijn de voorschriften helder. Het moeilijke is te-
genwoordig dat zoveel recepruren veranderen. Calvé heeft bijvoorbeeld een nieu-
we pÎndakaas. Nu nog smeuïger, nog romiger. Het betekent dat ze daar bij Calvé
iets nieuws in de pindakaas hebben gestopt. Maar wár, daar kom je als klant niet
achter. Naruurlijk kun je achter op de pot pindakaas lezen wat erin zit, maar van
die geheimtaal wordt niemand wijzer. Misschien is er wel weer ecn nieuwe emul-
gator met een nieuw nummer? Maar is die emulgator koosjer? Om daarachter te
komen bellen we naar het rabbinaat. Daar weet men alles over wat geoorloofd is
en war niet. Weet her rabbinaat het nier, dan bellen ze naar de Calvé-fabriek.
Meestal zijn de fabrikanten zeer behulpzaam. Dat spreekt voor zich: de klant is
koning, ook als hij koosjer wil eren. De pindakaasfabriek informeert het rabbinaat
en het rabbinaat informeert ons. En zo weet ik als consument wat ik kan kopen.
Moeilijker wordt het als een bepaald product afkomstig is van een onbekende fa-
briek. Maar dan heb je altijd nog de keuze om het product niet aan te schaffen.
Tegenwoordig lijkt het alsof de grotere supermarkt de koosjere klant heeft ont-
dekt. Albert Heijn \"oer[ in een klein aantal winkels een productielijn die speciaal
voor ons is bedoeld. Dat is wel aardig, kun je met je winkelkar koosjer inkopen
Joen. Er zijn ook Israëlische producten te koop. Handig. Zo slaat de supermarkt
t\\'ec vliegen in één klap. Degene die op zoek is naar speciaal in Israël gefabriceerde
produkten kan cr terecht, terwijl de joodse klant met een gerust hart Israëlische
producten kan kopen. \Vat uit Israël komt, is beslist koosjer! Ik vind het wel bij-
zonder dat zo'n grote onderneming als Albert Heijn zich specialiseert in dit specia-
le voedsel. Kennelijk zit er brood in de koosjere keuken!"

Joodse huisvrouw

Geen melk en vlees tegelijk op het aanrecht, geen gemengde voed.
selresten in de spoelbak. Als kok die koosjer wil koken moet je je
aan eeuwenoude voorschriften houden. Over rituelen in de keuken.
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Elisabeth Riphagen over rituelen van kinderen

Van de magische
kinderwereld naar het

De herhaling
'an een ritueel

zorgt voor
geborgenheid
en veiligheid

spel va eit

Rituelen geven een kind veiligheid en geborgenheid. Ze brengen orde aan in de dag en beves-
tigen het kind in zijn zelfbesef en realiteitsbewustzijn. Allemaal voorwaarden nm kinderen
een goede verbinding met de samenleving te laten maken, vindt Elisabeth Riphagen. Hel
samen uitvneren van rituelen heeft voor ouders het voordeel dat ze meer betrokken raken bij
de helcvingswereld van hun kind.
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Twee keer toeteren
Ria, moeder van Ives (6): "Afscheid nemen is voor Ives een teer punt. Hij heeft
er zijn eigen rituelen voor ontwikkeld. Het grappige is dat die per school ver-
schillen. Ives is net naar een nieuwe school gegaan. Op zijn vorige school ging
hij bij het afscheid nemen ••..oor het raam staan. Ik moest dan de gang in, zwaai.
en achter het glas van de eerste klapdeur, vervolgens achteruitlopend blijven
zwaaien tot ik de tweede klapdeur door was. Pas daarna mocht ik ge\ ••..oon lo-
pen. Op zijn nieuwe school gaat hij voor het raam naar buiten staan. Als ik het
gebouw uit ben, moet ik er naar toelopen en hem gedag zwaaien, Als ik in de
auto zit, moet ik nog twee keer kort toeteren, Pas dan gaat hij aan de slag. "

Elisabeth Riphagen schreef onlangs
een boekje over kinderen en rituelen.
Ze heeft een lange staat van dienst in
het werh'n met kinderen. In de jaren
zeventig wcrkte ze in de Derde \X'ereld
met kinderen en jongeren. Daarna
vormde zij samen met haar echtgem)ot
en haar eigen kinderen een pleeggezin
in jeugddorp De Glind. Ze heeft daar
meer dan twintig moeilijk opvoedbare
kinderen begeleid. Nu woont en werkt
ze alweer acht jaar in leefgemeenschap
De Bondgenoot in Barneveld, een fami-
liaal verband waar jonge mensen wor-
den opgevangen die op de een of ande.
re manier in de knel zijn geraakt. "Vl'eI
van de mensen die wij hier opvangen,
ontbrt'ckt het aan structuur en disci.
pline. Ze hebben nooit geleerd om hun
dag zo in te delen dat het de chaos in
hun binnenste vermindert. Door mid.
del van rituelen kun je die structuur
creëren, Het geeft mensen dl' veiligheid
dat ze weten wat er van hen wordt ver-
langd. Van daaruit weten ze beter hoc
ze moeten handelen."

Voor kinderen is een dagstructuur
enorm belangrijk, zo heb ik tijdens
mijn cigen ouderschap gemerkt. Veel
ouders voelen dit blijkbaar intuïtief
aan, want zo gauw als mensen kinde.
ren krijgen, bouwcn ze vanzelf meer ri-
tuelen in hun leven in. Niet alleen
kerst, maar ook Pasen vieren ze opeens
uitgebreid. Elisabeth Riphagen herkent
dit fenomeen: "Maar rituelen zouden
niet alleen beperkt moeten blijven tot
de feestdagen of tot speciale momenten
op de dag", stelt ze vast. "Kinderen
kunnen al vroeg door middel van ritu-
elen leren dat ze eigen taakjes te vervul.
len hebben. Bijvoorbeeld elke ochtend
voor school zelf de wastafel schoonma-
ken, tcnvijlmoeder opruimt en de bed-
den opmaakt. Het is tenslotte de be-
doeling dat een kind door de tijd heen
steeds meer verantwoordelijk wordt
voor zijn eigen bestaan. Dat veel pu.

bers niets in huis \villen doen, komt
vaak omdat ze in hun jonge jaren van
hun ouders niets hoefden te doen."

Jachtig

Ze vindt niet dat kinderen in deze tijd
zozeer verwend zijn. "Ja, in materieel
opzicht misschien. Ze krijgen snel wat
hun hartje begeert, maar daar help je
ze helemaal niet mee. liet be ••..ordert
hun realiteitszin niet. Later in Je maat-
schappij krijgen ze ook niet alles, daar
moeten ze knokken ••..oor hun plaatsje.
In andere opzichten worden kinderen
ook enorm o••..ervraagd. Ze moeten
zich al ••..roeg aanpassen aan een jachti.
ge, turbulente en complexe leefwereld.
Op jonge leeftijd krijgen ze al het
nieuws v:;ln Je wereld op hun hord. Via
de t ••.., computer en Internet komt er
••..eel informatÎe hun kinderziel binnen.
Dat kan op zich leerzaam zijn, maar
ook eenzaam. Ze zitten in hun eentje
achter de computer. Ik zeg niet dat je
de niemve communicatietechnologie
daarom maar niet moet gebruiken. Je
ontkomt er immers niet aan. Het sa.
men uitvoeren van rÎtueien kan wel een
goed tegell\vicht bieden aan l.k negatie-
ve invloeden van computer en tv."
Rituelen kunnen een brug slaan tussen
ouders en kinderen. "Kinderen kunnen
door middel van rituelen bijvoorbeeld
leren om vrijuit over hun gevoelens en
emoties te praten. Zo krijgen ouders
meer inzicht in de leef- en gedachtewe-
reld van hun kinderen. Er kan \••..eer een
samenspel ontstaan. Dat is vaak hoog-
nodig. Van de jeugd die ik ontmoet,
hoor ik steeds weer; 'Mijn ouders he-
grijpen me niet!' Veel ouders en kindc-
ren leven langs elkaar heen, is mijn in-

Riphagen: .Uit de hchaam-
staal van kinderen is veel

op te maken'

druk. Ouders \veten vaak niet wat er in
binnenste van hun kinderen omgaat.
Tegen de tijd Jat de kinderen puber
zijn, zijn ze zover uit elkaar gegroeid
Jat ze elkaar niets meer te zeggen heb-
ben. "

\Vclke functie hebben rituelen nog
meer voor kinderen?
"Behalve dat ze orde en structuur in de
dag aanbrengen, doen ze dat ook in
hun gevoelswereld. Ze helpen kinderen
om hun angstgevoelens of boosheid re
kanaliseren, be ••..estigen hen in hun zelf-
besef en vertrouwen. Dl' herhaling van
het ritueel geeft herkenning, herken-
ning zorgt voor geborgenheid en veilig-
hcid. En die zijn weer nodig om de stap
naar de realiteit te kunnen maken.
Door rituelen vinden kinderl'n stapsge-
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wijs aansluiting bij de maatschappij,
van de magische kinderwereld en het
spel naar de realiteit."
Een van de voorbeelden die Elisabeth
Riphagen in haar boek beschrijft gaat
over de vierjarige Sven. Hij heeft moei.
te om iedere dag naar school te gaan.
Hij vindt zijn juf echt wel lief, maar hij
blijft liever bij zijn moeder. Voor deze
moeilijkheid vindt hij een ritueel.
Steeds voordat hij naar school gaat,
moet zijn moeder op een stoel gaan zit.
ten. J\-Ieteen rugzak om en een stok in
zijn hand draait Sven rondjes om de
stoel van zijn moeder, terwijl hij het
liedje zingt dat hij op school heeft ge-
leerd: 'Een rugzak op de rug, een stok
in mijn hand, dag lieve moeder, ik
maak een reis door het land'. Terwijl
Sven zingt, beveelt hij zijn moeder te

gaan huilen. Dit ritueel herhaalt hij en-
kele weken, daarna is het niet meer no-
dig en gaat hij zonder morren naar
school.
Een ander voorbeeld is het plasrituee!
van de negenjarige Erik. Hij is al een
paar keer blijven zitten, kan slecht
meekomen op school, voelt zich een
buitenbeentje. In de pauze rent hij al.
tijd als eerste naar buiten en gaat op
een open veldje vlakbij staan plassen,
terwijl dat ten strengste verboden is.
Niemand kan hem cr vanaf brengen!
Totdat zijn onderwijzeres begrijpt dat
het een noodsignaal is: Erik 'pist' op de
school. Het is een manier om zijn
agressie te ontladen.
Talloze voorbeelden in haar boek laten
zien hoc fantasierijk kinderen kunnen
zijn en hoe belangrijk het is dat ouders

'Rituelell zoudell lIiet
beperkt lIloetezz blijveIl

tot de feestdagelI '
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'Kil/derel/ lerel/ door middel val/
rituelel/ om vrijuit over hUI/

gevoelel/s el/ emoties te pratel/'

en onderwijzend personeel die uitingen
leren verstaan. Maar hoe kUil je de ri~
tuclcn van je kind juist interpreteren?
"Dat is een kwestie van inlevingsver~
mogen en gm'd oplerten. Uit de li-
chaamstaal van kinderen is vcel op re
maken. Vloeken, duimen, elke keer dt:
roren die je nog nier af hebt omver
gooien, het kunnen allemaal uitingen
zijn van een soort onvrede of frustratie.
Je moet daar als ouder nier o"er gaan
brommen, maar proberen re kijken
wat her kind daarmee zou kûnnen zeg-
gen. Een kind dar elke dag dwangmatig
een paar uur achter de computer moer
zitten, wil graag het gevoel hebben dar
hij ergens controle over heeft. Zo'n
kind zou je bijvoorbeeld meer bevesti-
ging kunnen geven. Een kind dat iedere
nacht in bed plast. wat je als een soort
huilen met de blaas kunt interpreH:ren.
zou je voor het slapen gaan kunnen la-
ten vertellen wat hij die dag allemaal
moeilijk en vervelend vond. Je hoeft
geen therapeut te spelen. het gaat er
meer om dat je tijd en aandacht hebt.
dat je je kind aanmoedigt om over zijn
emotionele leven te praten. Omdat veel
ouders onder tijdsdruk staan. schiet

Rituelen
van een

vakantiebeest
Mirjam, moeder van de elf jarige
,\1ax, heeft al sinds jaren een vast ri-
tueel om de grote vakantie met haar
zoon in te luiden. "J\1ax gaat graag
naar school, maar is ook een echt
vakantie beest. Op het eind van het
jaar is hij moe van school en aan va-
kantie roe. Ooit, roen hij vijf was,
zijn we de eerste dag van de grote
vakantie samen feestelijk gaan eten
in dc stad. En dat zijn we al die jaren
blijven doen. Op dezelfde manier:
niet hier in de buurt, maar naar de
stad, met mooie kleren aan (terwijl
hij daar niet zo van houdt, maar dan
moet het!), drinken uit een wijnglas
en een feestelijk roetje na, liefst een
grote portie ijs. Het is voor ons alle-
bei duidelijk: de vakantie is begon-
nen."

dat cr nogal eens bij in. ~laar als we
willen dat onze kinderen medemens
worden. Jat ze op het juiste moment
hun hart kunnen laten spreken. moeren
\ve ze leren om mededeelzaam [(' zijn.
Kunnen communiceren over de gevoe-
lens van jezelf en anderen is heel we-
zenlijk."

Rituelen in de puberteit
Als een groot probleem in onze maat-
schappij ziet Riphagen het gebrek aan
rituelen die de overgang tussen de ver-
schillende levensfasen symboliseren.
"De puberteit is bijvoorbeeld een be-
langrijke overgang van kindertijd naar
volwassenheid. Die overgang vraagt
om een nieuwe identiteit en een grotere
verantwoordelijkheid. In alle culturen
bestaan hiervoor inwijdingsrituelen,
maar niet in het westen. Vroeger had je
nog l'en aantal religieuze gebellrtenis~
sen dÎe deze belangrijke stap symboli-
seerden. zoals het doen van belijdenis.
j\laar tegenwoordig gaan meisjes en
jongens geruisloos van de ene naar de
andere fase. Ze worden nier in hun
nieuwe identÎteit bevestigd. Ik denk dat
dit belemmerend werkt op hun verdere
()ntplo()iing.
Ik zie her vooral als een maatschappe-
lijk vraagstuk, waar meer aandacht
voor zou moeten zijn. Toch kunnen
ouders wel iets doen. Bij meisjes kan de
eerste mensrruatie tot een feestelijke
gebeurtenis \vorden gemaakt. Bij jon.
gens kun je, bijvoorbeeld als ze de
baard in de keel krijgen of hun eersre
zaadlozing meemaken, een soort fami~
liefeest vieren. Of een vader kan heel
symbolisch samen met zijn zoon een
\veekend weggaan .. \Iaar dat moet dan
wel expliciet worden aangekondigd:
papa gaat samen met Ton weg, \vant
Ton is pûber geworden!"

•
'Kinderen en rituelen. Het belmzg van
vaste gewoonten voor opgroeiende
kinderen', uitgeverij Kok Lyra. Kam-
peil, [24,90

Duimen voor de goede afloop
De achtjarige Sam moer een vrij ingrijpende operatie ondergaan. Tegen de ver-
wachting in slaagt deze niet, waardoor ze voor de tweede keer geopereerd moet
\vorden. Sam vindt het erg spannend. Ze vraagr zich af of deze operatie wel zal
lukken. "War kunnen wc doen?", vraagr ze aan haar moeder. "Niets", allt.
woordr haar moeder, "behalve hopen". Dan bedenkt Sam zelf een ritueel. Ze
steekr een kaars aan en gaat daar samen met haar vader, moeder en zusje om-
heen zitten. Terwijl ze elkaars handen vasthouden, zijn ze een paar minuten stil
en denken heel sterk aan een goede afloop. Daarna kunnen de handen los en
moet iedereen nog even duimen dat het straks goed zal zijn. Haar jongere zusje
vat dit op haar eigen manier op en steekt haar duim in haar mond.
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Door het vuur

Ozkan Gölp;nar

Dorp ;11 Oost.Turki;e

komt. Ineens is er een weids
uitzicht over golvende, hard.
groene velden met hier en
daar geel koolzaad. De na-
tuur lacht haar kinderen uit,
denk ik. Heerlijk is dat. Ik
snuif de kleuren op. De
meeste dorpen zijn prachtig
met die opkomende zon op
de achtergrond.
Vroeger was Je zon van ons,
achter het goudbrokaat za.
gen we niets. ,Mer Newroz,
het Koerdische nieuwjaar,
sprongen wij door het vuur.
\'(!ant het vuur zuiverde niet
alleen, het zette het oude om
in het nieuwe. Het onaange-
name lieten wij in vlammen
opgaan, terwijl wij moed
putten uit haar kracht om Ie.
ven uit de dood te wekken.
Totdat mijn vader ons gezin
bijeen riep, buiten adem en
onder het stof, onverklaarba-
re woorden stamelend over
een vcr land.
Dat was vijfentwintig jaar
geleden. Sind~dien is er veel

veranderd. De dorpen uit deze omgeving hebben allemaal
een andere naam gekregen. Ze zijn gezuiverd door het vuur
van de soldaten. Een heel ander soort vuur Jan her vuur dat
wij tijdens onze riruelen aanbaden. Maar ik weet nog pre.
cies hoe deze dorpen heten. De soldaten kunnen wel de na-
men van de dorpen veranderen, maar hoe verander je de
kleuren van de bergen? Hoe verander je het gezang van de
rivieren?
De bomen waarin ik klom met mijn jeugdliefde staan er ook
niet meer. Ze zijn verbrand door de soldaten zodat de oude
bewoners er nier meer onder konden schuilen. \'(!at zou er
met mijn jeugdliefde zijn gebeurd? Ik zag haar voor het
laatst in mijn droom. Haar huis stond in brand en ze had
niets om zich te verweren. een meisje van veertien. Enkel
twee smalle handen, heel smalle handen, een groene jurk en
de herinnering aan een voorzichtig gedeelde warmte van een
brandend vuur.
Vuur. Lag hier niet de haard van mijn vader? Ik kan pas een
nieuwe haard ontsteken als de oude gedoofd is. Misschien
moet ik mezelf er opnieuw van overtuigen dat ik eigenlijk
niet de mensen, de steden, de huizen uit mijn verleden zoek,
maar het vuur in mijzelf.

Het besluit is gevallen. Ik ga definitief afscheid nemen van
mijn geboortedorp in Turkije. Maar wat betekem afscheid
voor iemand die vijfentwintig jaar geleden reeds alle sche.
pen achter zich heeft verbrand? Ik probeer terug te denken
aan mijn opa. Hij wilde niet met ons mee naar het land zon-
der heuvels. Iemand van de familie moest het haardvuur
brandende houden. Een afspraak die duizend jaar geleden
met de goden was gemaakt. Wam een huis zonder vuur is
als een lichaam zonder ziel.
~laar net als de meeste mensen uit ons dorp hadden wij de
goden getart door ons niet aan de afspraken te houden.
Door te vertrekken naar Nederland hadden we ook onze ge.
bruiken en rituelen achter ons gelaten.
De goden namen wraak door soldaren re sturen die dood en
verderf zaaiden in ons dorp. Steeds meer mensen moesten
noodgedwongen hun haardvuur doven. Opa bleef alleen
achrer. Dit jaar moest ook hij opgeven. Tijdens al die don.
kere en koude nachten had hij zich staande gehouden in her
besef dat wij op een dag zouden terugkeren om het vuur
brandende te houden. Maar wij hadden hem, iedere dag dat
wij niet terugkeerden, een stukje van dat besef afgenomen.
Het is middernacht als ik aankom in Turkije. De eerste uren
gaan als seconden voorbij. De \",eilanden liggen er zwart en
bevroren bij. Ik rij in zuidoosrelijke richring tor de zon op-

WINTER 1997/1991 65



Voorlichter Koninklijk Huis:

Waar in Nederland zou het leven nu bij uitstek volgens rituelen ver-
lopen? Bij de koningin natuurlijk! Nou, dat is dan verkeerd gedacht.
aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Ons Koninklijk Huis doet juist heel
gewoon.

Bamber Delver

De drukte rondom her Koninklijk Huis is vooral een kouwe drukte, meent de
\••'oordvocrder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De aloude koninklijke ritu-
elen zijn allang aangepast aan de geest des tijds. "Als u de koningin op straat zou
groeten. zou ze dat heel erg leuk vinden. Dan hoeft u haar heus niet met allemaal
titels aan te spreken. ~laar we weten allemaal dat deze situaties zich niet voor-
doen. De koningin loopt nu eenmaal niet alleen over straat. Zij is aanwezig bij spe-
ciale gelegenheden en dan is er weinig tijd voor een gezellig praatje. Zelfs Koning-
innedag sraar geheel in her teken van plannen, er doet zich dan weinig sponraans
voor. Het is een misvatting dar rond her Koninklijk Huis een stelsel van etiquerte,
van omgangsvormen besraat. Zo is het helemaal niet. Mensen hebben de behoefte
om het Koninklijk Huis te mythologiseren, maar het Koninklijk Huis bestaat uit
gewone mensen zoals u en ik. Wij vinden het toch allemaal erg prettig dat we met
respect worden behandeld? Beleefdheidsnormen bestaan wel, omgangsnormen
amper. Het hoort bij haar functie als autoriteitsbekleder dat zij met omzag wordt
behandeld. En bij gezagsdragers wordt er niet gejijd en gejoud. Dat heefr alles met
hiërarchie te maken. Hiërarchie en beleefdheid. Ik denk dat u ook nict te pas en te
onpas het kantoor van uw hoofdredacteur binnenvalt. U klopt, wacht op ant-
woord en bij uitnodiging treedt u binnen. Dat zijn dezelfde omgangsvormen die
men hanteert bij auroriteitsbekleders als de koningin. Uit beleefdheid en respect.
Vroeger was het inderdaad zo dat er strakke normen bestonden. Sommige mensen,
vooral de ouderen onder ons, denken nog steeds dat men achteruit moet lopen
wanneer men bij de koningin op bezoek is geweest. U kunt zich vast nog de beel~
den voor de geest halen van de koninginnedagen op Soestdijk. Toen was het nog
zo, tegenwoordig gaat het anders. Soepeler en menselijker. Een bezoek aan de ko~
ningin is als een bezoek aan een burgemeester of minister. Niets meer. Traditionele
titels bestaan nog wel, bijvoorbeeld spreekstalmeester of hofdame, maar de om-
gang is met de moderne tijd mee veranderd. Zo reist de koninklijke familie allang
niet meer pertinent gescheiden van elkaar. Dat hoeft ook niet meer. De familie be-
staat uit zoveel mensen dat er weinig kans meer is dat iedereen tegelijkertijd veron.
gelukt. Dat klinkt cru, maar juist dat was de reden van het gescheiden reizen. Een
praktische overweging, uit landsbelang.
Mensen zien de leden van het Koninklijk Huis niet als mensen in functie, maar als
veel meer dan dat. Er doen soms de vreemdste verhalen de ronde. Over wat de ko~

ingin allemaal zou wensen bijvoorbeeld. Terwijl ze afhankelijk is van mensen om
zich heen en niet de mogelijkheid heeft om zich duidelijk uit te spreken. Men denkt
ook vaak dar zij cr de hand in heeft als er iets gebeurt met het protocol. Dat hoeft

~~helemaal niet. Maar door de beperking van haar functie is zij ook beperkt in haar
~communicatie. Hierdoor wordt haar veel meer etiquette toegedicht dan er feitelijk

is. Gelooft u me, het gaat er bij het Koninklijk Huis een stuk eenvoudiger aan toe
dan menigeen denkt."
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Mensenrechten op
de kortste dag
De Verenigde Naties hebben t 998 uitgeroepen tot het Jaar
van de Rechten van de Mens. De humanistische ontwikke-
lingsorganisatie Hivos springt hier alvast op in door op de
kortste dag, 21 december, voor donateurs en belangstellen-
den een gezellige bijeenkomst te beleggen in het Amsterdam-
se theater Soeterijn. De voorzitter van het hesruur van Hi-
vos, LOllise Groenman, en beleidsmedewerker mensenrech-
ten \Villic Pronk zullen het werk van Hivos op het gebied
van mensenrechten uit de doeken doen. Actrice Gcrda Ha-
vertong presentecrr de middag.
Verhalenvertelster Angèle )oma zal met gebruik van haar
hele lichaam traditionele en hedendaagse Afrikaanse verha-
len vertellen. loma treedt vaak op in het Afrika !\luseum in
Berg en Dal en staat erom bekend dat ze met haar houding
en gezichtsuitdrukking vreugde, angst en spanning kan to-
nen. Stichting .\losaïque Vivant maakt tcr plekke niet-wes.
tcrse muziek, met name van vluchteling-kunstenaars. De be-
zoekers krijgen een koffietafel en aangeklede borrel aange-
boden door Fair Trade. Dat wordt dus smullen van produc.
ten die met aandacht voor het milieu zijn verbouwd en via
eerlijke handel zijn verworven.
De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 17.00 uur en is gratis
voor donateurs van Hivos. Donateurs kunnen per persoon
twee kaartjes reserveren door een kaartje te sturen of naar
Hivos te bellen. Belangstellenden krijgen een kaartje als ze
een gift van /12,50 aan Hivos overmaken op gironummer
716000 in Den Haag o.v.v. 'donateurendag'. Bel voor meer
informatie: Hivos, 070-3765500. Socterijn is het theater vnn
het Tropeninstituut, Linnausstraat 2 te Amsterdam en is uit-
stekend te bereiken met bus of tram.

Angèle jorna vertelt haar verhaal

Lezersactie

Honderd
gratis pakjes met

lekkere dingen
Eel/ polk KilimanjJru koffie van 250
grdm. twintig Zdkjes Katiyo thee, een
potje Afrikaanse Tabora boshoning
eli een dwco/dderee/J met /JecJnnoot-
jes: honderd lezers van de Hum/1IIist
onlt'Jngell zo'n pakje met lekkere
dingen gratis thuis.
Kilimanjaro koffie is een Afrikaanse
hooglal/d koffie. De arabicabonen
van de hellingen VJlI de MOlmt Kili.
mal/jam. de hoogste berg van Afrika,
gel'en deze mel.mge een bijzondere, milde smaak. Rolmstabonen uit
Uganda zorgen voor de body, de kracht va" de koffie. Kati)'o-thee is af-
klunstig van de hellingen t'an de oostelijke hooglanden ill Zimbabwe en
staat bekend als één 1'.lIJ de beste theesoorten van Afrika. De thee lt'ordt
verbouwd op dt' Katiyo-plaltt,lge en op de omliggende grond l'an ruim
zeshonderd boerenfamilies. De boeren mengen en verpakken de thee ter
plekke; dat betekent extr,l werk en inkomsten. De honing en de chocola.
dereep dragen het keurmerk L'anMax HaL'elaar. Dat garandeert dat deze
/nodllctcn rechtstreeks zijn illgekocht bij orgallisaties Ihl!! kleine boeren
in ontll/ikkclingsl.mden. Tegm een goede prijs en onder gunstige han-
delslJoorwaarden.
Deze dctie I'oor lezers "all de Humanist is {'en gezamenlijk gebaar van Hi.
uos. Hlmumistisch InstiWut voor Ontwikkelingssamenwerking. en Fair
Trade. Zij willen lezers met dit pakket Fair Trade producten zelf de kwali.
teit van de spullen laten proeven. Hivos en Fair Trade werken al geruime
tijd samen om t'ia eerlijke handel kleine boeren. ondernemers en produ-
centen in o1ttwikkelingslmlden een kalls te bieden om op menswaardige
wijze in hUil ei,.wn onderhoud te voorzien. Bovendien begeleiden Hivos en
Fair Trade de boeren elI producenten 0/1/ IJ/m prodllcten op milieltllriende.
Itjke wijze te bouwen {'n te l'ervaardigen.
Fair Trade /noc/Ilcten zijn te koop in de Fair Trade Shops en hl/'ele Ne-
derlJndse supermarkten. Via Hit/os en Fair Trade kunt u mensen in ont.
wikkelingslanden op een structurele manier onderstemien. Bel voor meer
informatie met I-fit'os: 070.3765500.

Wat te doen?
Om kans te maken op ZO'lIproefpakket kunt 11 een kaartje sturen naar
de redactie I'an de Hlmumist, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam. De
eerste honderd Îllzenders krijgen in februari 1998 kosteloos een pakket
tlmisgestmml. JJol'endien ontvangen alle inzenders gratis een j,lUr lang
Hivos-magazine. tenzij ze op Inw kaartje vermelden daar geen prijs op te
stellen.

Enthousiaste interviewers gezocht

Afgelopen oktober is het project Sprekend Humanisme van het
Humanistisch Archief gestart met de uitvoering van haar werk-
plan. Doel van dit project is het verzamelen, vastleggen en toegnn-
kelijk maken van persoonlijke informatie over ontstaan en ont-
wikkeling van de humanistische beweging vanaf 1945. Inmiddels
is er een lijst met een twintigtal personen opgesteld die een toon-
aangevende rol hebben gespeeld in de humanistische beweging in
de periode tussen 1945 en 1955 in Nederland. Het is de bedoeling
dat deze mensen geïnterviewd gaan worden en hun eigen verhaal
vertellen over de tijd dat zij actief waren. De gesprekken worden

opgenomen op geluidsband zodat deze behouden blijven voor de
toekomst. Om deze mensen te interviewen wordt gezocht naar
vrijwilligers die een of meer interviews willen voorbereiden en uit.
voeren. Hiervoor krijg je terug een gedegen training, de gemaakte
reiskosten en een interessante ervaring. De minimale tijdsbeste-
ding bedraagt ongeveer vier uur per wcek. Heb je belangstelling
neem dan contact op met Erwin Kamp, projectleider Sprekend
Humanisme, tel. 030-2390172 (dinsdag van 9.00 tot 13.00 uut)
of e-mail E.Kamp@uvh.nl
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Wèg standaard uitvaarten!
Wèg zahelijlw plechtigheden!
Wègfabriehsmatige crematies!

Een uitvaart is zo persoonlijk als het leven
en daardoor uniek ...

Voor de verwerking van verdriet is het belangrijk dat de
uitvaart precies verloopt zoals de nabestaanden dat willen
of zoals dat eerder door de overledene werd vastgelegd.
Vandaar dat bij het Crematorium Velsen en het Crematorium
Dieren persoonlijke wensen op de eerste plaats komen.

Hel Crematorium Velsen

Eigenlijk is voor, tijdens en na een plechtigheid alles
mogelijk. De tijd dat alles 'standaard' was, is gelukkig
voorbij. Steeds vaker is live-muziek te horen terwijl ook
zangers en dichters tijdens een plechtigheid meer en meer
acte de présence geven. De mogelijkheden zijn bijna onbe-
grensd. Zo is in de tuin van het Crematorium Dieren - in
.reactie op vragen van nabestaanden - een speciaal terrein
aangelegd voor plechtigheden in de open lucht.

Ook met betrekking tot de keuze van een asbestemming
bieden beide crematoria bijna onbeperkte mogelijkheden.
Bovendien zijn zij voortdurend bezig met nieuwe ont-
wikkelingen om het verlies van een dierbare zo draaglijk
mogelijk te maken. De prachtige ligging van beide
crematoria draagt hier in belangrijke mate toe bij.

Hel Crematorium Dieren biedt de unieke
rnogelUkheid om de crematieplechtigheid in de
open lucht re houden

Om iedereen de mogelijkheid te geven hun dierbaren met
muziek te gedenken, organiseert het Crematorium Velsen
- het oudste crematorium van ons land (1913) - jaarlijks op
haar terrein een vrij toegankelijk Concerto in Memoriam.
Het eerstkomende herdenkingsconcert wordt gehouden op
zondag 7 juni 1998.

In 1998 wordt hel Concerto in Memoriam gehouden op 7juni.

'de Facultatieve Groep'
Het Crematorium Velsen en het Crematorium Dieren maken deel uit van 'de Facultatieve Groep', Deze organisatie,
waarvan het hoofdkantoor in Den Haag is gevestigd, levert door middel van zeJrstandige werkmaatschappijen hoog-
waardige producten en diensten binnen de uîtvaanbranche. Ook internationaal bekleedt 'de Facultatieve Groep' een
vooraanstaande positie in deze markt.

~~:~~~"t:~
Duin en Kruidbergerweg 2-4
1985 HG Driehuis
tel: 0255 - 514 843

~ ~:m~o~"t:~
1mboslaan 6
6950 AA Dieren

tel: 0313 - 419 114

CremalOrium Velsen B.V en Crematorium Dieren BV maken deel uit van 'de Facultatieve Groep'.



Een selectie van radio- en t. v.-programma'5 verzorgd door de Humanistische Omroep
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gevolgd bij hun pogingen om
legaal te worden en/of zon-
der middelen van besta;)n te
overleven in Nederland. Drie
personen en een gezin die al-
len al vier jaar of langer in
Nederland verblijven, krij-
gen in 'Vogelvrij' letterlijk
een gezicht. Zo maken we
kennis met .\lohamed Shepar
uit Bangladesh, die als illega-
le vluchteling al meer dan zes
jaar in Nederland werkt-
mèt sofinummer; of neem
.\1criyem Shiffa Shunl uit Et-
hiopië, die moest vluchten
met achterlating van haar
kinderen van f\vce en vier
jaar. Zij heeft ze al zes jaar
nie[ meer gezien en wordt
verscheurd door verdriet.
Doodgaan is voor haar soms
een aantrekkelijker alterna-
tief dan hrt huidige leven van
zwerven over straat en het
moeten bedelen om voedsel
en een slaapplaats.

Oezbeekse Republiek in
1991 wordt veel belang ge-
hecht aan Je ont\vikkeling
van de Oezheekse identiteit
en Yulduz Usmanova speelt
daar een belangrijke rol in.
Als zelfstandige en ook WJt
rebelse jonge HOU\V heeft
Yulduz een voorbeeldfunctie
voor de nicu\ve natie. Voor~
al vrouwen voelen zich door
haar liberale levenswijze -
Yulduz is verschillende ma-
lell getrouwd gewl'l'st - ge-
sterkt in hun Islamitische
cultuur. Uitspraken van
voof;lanstJande kunstenaars
geven aall hoe belangrijk
Yulduz Usmanova is voor
het zelfbewustzijn van het
nieuwe Oezbekistan dat ja-
ren hermetisch \';)n de we-
reld was afgesloten.

Vogelvrij

Een documentaire waarin
uitgeprocedeerde asielzoe-
kers negen maanden worden

Yulduz USma110lJa

Woensdag 24 decem-
ber. Nederland 1
22.00 - 22.40 uur

Yulduz

Portret van zangeres Yul-
duz Usrnanova, de 'Ma-
donna' vall Oezbekistan.
In eigen land heeft zij de
status van een Supl'rster.
Op alle markten schalt
haar muziek uit de luid-
sprckers~ inmiddels zijn er
meer dan vijf miljoen cd's
van haar verkocht en jaar-
lijks bezoeken zo'n
140.000 fans haar concer-
ten. Haar groeiende pop-
ulariteit in het westen zien
de Oezbeken als een er-
kelll1ing van hun land.
Sinds de vorming van de

• TELEVISIE

Woensdag 17 decem-
ber. Nederland 1
22.00 - 22.40 uur

ven, bijzonder hoogleraar
op het gebied van humanis-
me en welzijn.
S januari: In 1998 is het vijf-
tig jaar geleden dat de 'Uni-
versele Verklaring van de
Rechten van de ~lens' tot
stand kwam. Tijd voor een
kritische terugblik en bezin-
ning op de toekomst. lIoe is
het in de huidige wereld ge-
steld met de menselijke
waardigheid? Gesprek met
j\lartha ~leijer, directeur
van het Humanistisch Over-
leg .\lensenrechten.
19 januari: \Villem Je Geer
is voortrekker van een pro-
ject om zwerfjongeren zelf
iets te laten opbouwen.
Daartoe worJt dit jaar in
Brabant een boerderij ge-
kocht waar 25 van deze jon-
geren aan het \verk kunnen.
Allen moeten 140.000,- hy-
potheek opnl'men, die ze
kunnen aflossen mer hun
uitkering en door te w<,'rken
op 'hun' boerderij. Zo kun-
nen ze zelfs geld overhouden
en sparen voor terugkeer in
de maatschappij. Bij dit pro~
ject zijn lIumanitas en tal
van vrij\villigers betrokken.

Op 13 juni 1966 vond tij-
dens rellen op hct Amster-
damse ,\1arnixpIanrsoen de
metselaar Jan \X1cggelaar de
Jood. Aanleiding voor de
rellen was het plan 0111 hij
bouwvakkers die niet waren
aangesloten bij één van de
grote vakbonden (n'ce pro-
cem in te houden op hun va-
kantiegeld. Programmama-
ker Herbcrt Bitter ging op
zoek naar de persoonlijke
verhalen achter de kranrc-
koppen van toen. Hij ont-
dekte dat de herinneringen
en emoties van de betrokke-
nen nog steeds levend zijn.
De communistische bou\v-
vakker Gcrhard Bövcr en
de sociaal-democratische
vakhondsman Henk van
Genderen maakten de op-
stand van dichtbij mee. Tot
op de dag van vandaag
staan hun verhalen lijnrecht
tegenover elkaar. De zoon
van Jan \Veggclaar vertelt
voor de eerste maal wat
deze dag en de dood van
zijn vader hebben betekend
voor de familie.

Maandag, Radio 5
17.45 - 18.00 uur

Maandag 15 december,
Radio 5
13.08.14.00 uur

22 december: Steeds meer
mensen in Nederland keren
zich af van de kerk. De be-
hoefte aan geloven in een
hogere macht is kleiner dan
ooit. Tegelijk voelen Neder-
landers zich de gelukkigste
mensen ter \",'ereld. \X'aaraan
ontlenen wij dat gevoel?
\Vat geeft ons leven zin?
Hoc zit het met de leefbaar-
heid in andere landen? Een
gesprek over zingeving en
geluk met dr. Ruut Veen ho-

• RADIO

Kwartier Humanisme

De Radio-5 documen-
taire
'De dood van een
metselaar'
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Uw brief is van harte welkom.
Maar schrijft u zo kort en bondig
mogelijk (maximaal 200 woorden).
De redactie behoudt zich het recht
voor uw brief in te korten of niet
te plaatsen.

Humanist duurder

Debat en dialoog

Om de gestegen kosten bij te houden is besloten om het
jaarabonnement op de Humanist per I januari 1998 met
een rijksdaalder te verhogen. De prijs van een abonne-
melH \vordt daarmee f50,-. Daarvoor krijgen abonnees
negen nummers thuisgestuurd. Lezers die zich in 1997
nog opgeven als niell\ve abonnee via de bon in deze Hu-
manist krijgen een introductiekorting van f2,S0. Zij beta~
len hct eerste jaar dus de oude prijs van f47,50.
~let ingang van 1 januari 1998 gaat ook de prijs van het
lidmaatschap van het Humanistisch Verbond met vijf gul-
den omhoog van f95,~ naar f1 00,- per jaar.

Vleeseters
Het artikel 'Dilemma's V:ln
de vleeseter' in de Humanist
van oktober verdient enige
aanvulling. Het artikel ci-
teert een aantal redenen om
niets tegen de ellende van de
bio-industrie te ondernemen
(voornamelijk dat het te
veel geld, moeite of tijd zou
kosten), maar biedt helaas
geen suggesties voor dege~
nen die iets kunnen en wil-
len doen. Volgens mij moet
humanisme meer inhouden
dan alleen maar praten over
problemen. Wij zouden ook
meer aandacht moeten ves-
tigen aan verschillende ma-
nieren waarmee je toch een
steentje bij kunt dragen rot
het oplossen van die proble-
men, bijvoorbeeld:
1. Scharrelvlees kan je bij
vrij\ve! alle filialen van
Albert Heijn en Konmar
kopen.

2. Je kunt ook met het
V(lori ichtingsburea u
Vlees bellen (0800-0036)
voor de 3dressen van an-
dere verkooppunten van
scha rrel varkensvlees.

3. Scharrelvlees kan ook bij
de OQ Biologische Slage-
rij besteld worden; zij le-
vert huis-aan~huis door
heel Nederland (tel.
0411-686040).

4. Je kunt ook met Stich-
ting Biologica bellen
(035-2300713) voor een
gratis en zeer uitgebreide
gids die alle verkooppun-
ten van biologische pro-
dukten (waaronder veel
vleesvervangers en schar-
relvlees) in Nederland
vermeldt.

5. Gewoon minder vlecs
eten is uiteraard gocd
voor de dieren zowel als
je eigen gezondheid.

Chris Heryet
Den Haag

Hemel
Na lezing van het gedicht
van Robert van Son in de
oktober-Humanist \vil ik
graag bevestigen hoezeer
wij een geestelijk
verzorg(st)er nodig hebben.
In P.1. de Ijssel, waar ik in~
middels al negen maanden
verblijf, w(.'rkt Moon Hreu-
ker, humanistisch geestelijk
raadsvrouw. Deze vrouw
behoort, al geloven wij daar
als humanisten niet in, een
stoel in de hemel te krijgen.
Van de 360 bewoners be-
zoekt zeker 15 % de ge-
spreksgroepen van !\1oon.
Daarnaast maken nog velen
van ons gebruik van per-
soonlijke gesprekken, bege-
leide bezoeken, etc. Kort-
om, .Moon loopt wat af en
staat altijd voor iedereen
klaar met een vriendelijk
woord, een overdenking of
goede raad. Bij een bijzon-
dere gebeurtenis als verjaar-
dag of geboorte zal ze nooit
vergeten om een kaartje met
wat vriendelijke woorden
onder je celdeur te schuiven;
haar 'kattebelletjes', zoals
zij haar korre boodschapjes
of bemoedigend geschreven
krabbeltjes noemt, zijn in~
middels wijd en zijd geliefd.
Ook voor onze vrouwen,
die het buiten de inrichting
al moeilijk genoeg hebben,
is altijd een 'opsteker' van
,\loon te verwachten.
Onlangs kreeg elke bewo-
ner een enquêteformulier
van justÎtie gepresenteerd,
waann onze menlilg ge-
vraagd werd naar de geeste-
lijke verzorging binnen deze
inrichting. !\'Iijns inziens is
deze enquête bedoeld om te
bezien of men soms ook op
de geestelijke verzorging
zou kunnen bezuinigen. Dit
moet voor alle geestelijke
verzorgers, en zeker voor de

humanistische, koste wat
kost \\'orden voorkomen.
Het zou de humanisering en
het kleine beetje objectivi-
teit binnen de inrichting
zeer zwaar schaden. Er is
juist méér tijd nodig voor
individuele begeleiding bin~
nen het gevangeniswezen,
nu de penitentiair-inrich~
tings\verker (cipier. red.), er
niet meer aan toekomt. Het
werk van de humanist(e)
binnen de penitentiaire in~
richtingen blijkt broodno-
dig en daar mag gewoon-
weg niet op worden gekort.
Jerry Molegraaf
P.J. 'de Ijssel"
Krimpen aId Ijssel

'Er zijn maar twee vast-
staande realiteiten: het indi-
vidu en de mensheid', zei
G)"örgy Konrad. De relatie
tussen die twee heeft geen
vaste vorm en vraagt dus
om uitwisseling van ideeën,
waarden en emoties. Het
debat en de dialoog moeten
daarom weer een promi-
nente plaats krijgen in het
eigentijds humanisme.
Dat is het uitgangspunt van
de negende dies van de Uni-
versiteit voor Humanistiek,
Tijdens de dies zullen vijf

lets heel anders
Over het najaarssymposium
van de raadslieden \verd in
november door Humanist
een tweeral korte regels ge-
schreven ..Melding werd
echter niet gemaakt van de
aanleiding: ht,t tienjarig be-
staan van de humanistische
sector van de Vereniging
voor Geestelijk Verzorgers
in de Zorgsector, de VGVZ.
En de informatie over het
conferentiethema was nog
fout ook. Het symposium
stond in het licht van inspi-
ratie in het werk van de
raadslieden. Dat is wel iets
heel anders dan praten over
problemen, zoals Humanist
schreef.

gasten onder leiding van
professor Fons Elders ieder
vijf minuten spreken. De
zaal heeft ruim gelegenheid
om in te breken en aan te
vullen. Onder de gasten
(met een licht voorbehoud):
de Vlaamse professor Dieric
Aerts, kunstenares Soheila
Najand en Jaap Dijkstra, di~
recteur Hivos.
De dies vindt plaats op 29
januari van 16.00 tot 17.30
uur in zaal Ottone, Krom-
me Nieuwe Gracht 62 te
Utrecht, Na afloop receptie,
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Dekentje
Mariall Verkerk

Doorbraak in Nieuwe Kerk

Radiomakers
gezocht!
Al sinds jaar en dag maakt cen groep
enthousiaste vrijwilligers van het Hu-
manistisch Verbond en Humanitas in
Overijssel radioprogramma's op radio
Oost. Aangezien we in 1998 meer
zendtijd krijgen, zijn wij op zoek naar
nieuwe mensen die het een uitdaging
vinden om een wekelijksl humanistisch
getint radioprogramma te maken.
Graag komen wij in COIuact met:

1) interviewers: als mensen je interes-
seren en je het een uitdaging vindt
om in korre tijd tot de kern door te
dringen. Wc bieden verschillende
trainingen waarin je je vaardighe-
den en technieken kunt verbeteren.
(1-2 dagdelen per maand);

2) mensen met affiniteit met montage
en presentatie: als je het interessanr
vindt om verschillende interviews
en muziekfragmenten tot een afge-
rond programma te monteren en je
kunt liefst ook nog presenteren.
Omroep Oost biedt de faciliteiten
en deskundige begeleiding. Kennis
van computers gewenst. (3 dagde.
len per maand);

3) een hoofdredacteur: iemand die
zich als centrale figuur tussen re-
dacrie, coördinatoren, intervic\ ••..ers
en de professionals van radio Oost
beweegt en die in staat is het team
vrijwilligers (aan) te sturen. Een
uitdagende taak; ervaring gewenst,
niet vereist. (2 dagdelen per week).

Voor alle taken vragen \"'ij: affiniteit
met humanisme; belangstelling voor
radio maken en de bereidheid hiervoor
rijd vrij re maken;
wij bieden: her opdoen van ervaring;
scholing; een enthousiaste groep vrij.
willigers; onkostenvergoeding en de
ruimre om eigen programma.ideeën te
realiseren.
Hel voor meer informatie met Anner
Horsman, rel. 053-4340233.

Ooit hoorde ik her volgende verhaal:
Ergens in een hol leefde de familie
Mol. Vader, moeder en twee kinde.
ren, eigenlijk precies zoals het hoort.
Op een dag hoort de familie Mol over
Piet de Egel. Hij is dakloos, heeft geen
plek om heen te gaan. Piet is thuisloos ~
buiten zijn eigen schuld, dat spreekt ::
vanzelf. De familie Mol, bewogen
door compassie, besluit Piet de Egel in
huis op te nemen. Nou, dat was in het -
begin een feest. Zo gezellig was het ~
nog nboit in huize Mol geweest. Maar "'-
ai snel kwamen er irritaties en span. 0

ningen. Het was opeens nier meer zo 0

gezellig. Piet prikte namelijk en daar
kon de familie Mol niet tegen.
Vader, onderlegd in morele argumcn.
taties, neemt het woord: "Vrouw, kin-
deren, we hebben te maken met een
moreel probleem. Dit probleem vraagt
om een oplossing. Een oplossing die in
rationele termen aan een ieder is uit te
leggen." En hij begint: "Er is het recht
op eigendom dar maakt dat wij eigen
baas in huis zijn; maar er is ook het
recht op hulp van Egel waardoor wij
de plicht hebben om re helpen. Maar
gezien de situatie waarin we zitten,
kan aan beide nier tegelijkertijd gevolg
gegeven worden. Aangezien het recht
op eigendom zwaarwegender is, moet
Egel er helaas uit. Het is triest, maar
het is niet anders. Het recht moet ze-
gevieren, alle goede en warme gevoe-

Voor het eerst in de geschiedenis zal
een humanist koningin en kabinet
toespreken tijdens de dodenherden~
king op 4 mei in de Nieuwe Kerk.
Het Nationaal Comité heeft Joost de
Vries, hoofd van de humanisrische
geestelijke verzorging bij de krijgs-
macht, gevraagd om her woord te
nemen. De Vries spreekt van een
doorbraak: "Tot nu toe hielden
legerpredikanten of -aalmoezeniers
dergelijke officiële herdenkings-
redes. Ik beschouw het verzoek van

lens ten spijt. Keuzen moeten nu een-
maal gemaakt worden in dit leven."
"Ja, maar .. ", zegt de jongste, "er is
toch nog een ander gezichtspunt mo-
gelijk? Is leven niet meer dan keuze of
conflict?"
"Jongen, houd je mond", zegt Vader
Mol, "zoals ik al zei: het is zoals her is
en daarmee uit." En terwijl Piet wordt
uitgezet, mompelt KareItje de Mol:
"Maar ik wou alleen maar zeggen, hij
had toch ook een dekentje om kunnen
krijgen .••

Columniste Marian Verkerk is
voorzitter van het Humanistisch
Verbond

het Nationaal Comité als een reken
van emanciparie van de humanisti-
sche geestelijke verzorging en heb
dan ook met veel plezier 'ja' ge-
zegd." De Vries weer nog niet pre-
cies wat hij zal gaan zeggen. "Pas~
sende woorden over oorlog cn vrc-
de, over mcnsen die vallen voor de
vrijheid", zo verzekert hij. \Vat hij
aantrekt, weet hij al wel. "Het mili-
taire uniform natuurlijk. Dat dragen
wc altijd als we onze funcrie officieel
uitdragen. "
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Leden in vergadering
De derde Algemene Ledenvergadering (AI.Y) van het Verhond zit cr
op. Op zaterdag 8 november zijn zo'n honderd leden naar het St. Bo-
nifatiuscollege in Utrecht gekomen om over heden, Vl.'rleden en toe-
komst van her Verbond re spreken en besluiten te nemen. O\"cr Je
plaats zijn genoeg grappen gemaakt: het HV vergaderde in t't:1l katho-
lieke school, naast een mortuarium en eell diaconessenhuis ... ~bar
ja. her was wel veel goedkoper dan de Jaarbeurs en in deze tijd is een
makkelijke besparing altijd Welk()I11.
Naar aanleiding van opmerkingen van leden in de regionale bijeen-
komsten hebben we de ALV dit jaar op een nieuwe manier Inge-
richt. Her begin van Je vergadering, de terugblik op 1996. verliep
volgens het gewollc stramien: jaarvcrslag en jaarreh'ning werden
bl'handeld. Over het jaarverslag is maar liefst drie kwartier gepraat,
waarbij opmerkingen m.er kleine details die verhoerd waren weer-
gegeven overheersten. Dit leidde ertoe dat de technisch voorzitter,
Gert- Jan Brinkhorst. opmerkte dat dit volgend jaar tOl.:hop een an-
dere ~anier gen:gcld moet worden, bijvoorbeeld in een schriftelijke
ronde. Gelukkig ht'eft iederel'll zich dit aangctrokken, en de rest van
de dag was het niveau van de discussie aanmerkelijk hoger.
Na de u'rugblik op 1996 begon her nieuwe onderdecl op deze dag:
presentaties, informatie-uitwisseling en discussie in kleinere groe-
pen over een aantal onderwerpen. Gekozen kon .•vorden uit geeste-
lijke verzorging en het Humanistisch Centrum voor levensvragen;
de nieuwe thema's in 1998 (armoedebestrijding en project 'De
ideale mens?'); samenwerking humanistische beweging, I-IVO; de
rol van de afdelingen en tot slot fond ••enwerving. De sessies werden
na de lunch herhaald, zodat iedl'reen twee onderwerpen kon bijwo-
nen. De reacties die ik heb gehoord, waren zonder uitzondering po.
sitief.
Dl' rest van de middag is vooral bestl'ed aan een discussie over het
meerjaren beieidspLm, waarin het hoofdbestuur een nieuwe koers
voorstelt. Zeer kort samengevat: het HV profik'ert zich als levenshe-
schouwelijke organisatie die zich inzet voor een samenleving waarin
ieder mens in verbondenheid met medemensen tot zijn recht hehoort
te komen. Ter realisatie hiervan lal het HV intensief sameO\verken
met de andere humanistische organisaties.
Daarnaast zal de profilering op lokaal en regionaal niveau geïnten-
siveerd worden. In het voorstel van het hoofdbestuur over de rol
van de afdelingen is dit laatste nader uitgewerkt, onder meer in de
vorm van een taakverschuiving op het landelijk hureau en het op-
zetten "'an een netwerk van acrie .•'e leden. Zowel het beleidsplan als
het voorstel over de rol "-an de afdelingen zijn aangenomen. Her
hoofdbestuur zal het nu dus allemaal waar moeten gaan maken!
Gelukkig krijgen .••...e hiervoor versterking van twee nieuwe leden:
Leo Bosland als penningmeester. en Patrick i\1aes als hestuurslid.
Tot slot van Je AtV heeft i\larian Verkerk onze scheidende penning-
meester Jan Stringer letterlijk en figuurlijk in de hloemeties gezet.
Aan Je AtV liet zij weten het een geslaagde vergadering te hebben
gevonden, doch enigszins beangstigd te zijn door alle consensus en
het gebrek aan kritische noten. Zij riep een ieder op om het hoofdbe-
stuur volgend jaar ste .•.ig aan de tand te voelen over de voortgang van
de nu ingeslagen nieuwe weg.
Voor mijzelf was dit sinds zewn jaar toch de leukste AL V: er was
een goede interactie tussen de leden en het hoofdhestuur en onder
leiding van de technisch voorzitter werd ook nog heel .••...at gelachen.

jacque/i"e Sehla"gclI

Zin van het leven
'De zin van het leven: over de
wijze waarop wij betekenis ge.
wn aan de dingen in de wereld
en in ons bestaan'. Dir eeu\ •...ig
actuele onderwerp behandelt
Or. A.J.A. van Zoest op d•., zon-
dagochtend-bijeenkomst van
afdeling Hilversum en omstre-
ken van 21 december. De toe-
gang is gratis. Lokatie: Dien-
stencentrum Schapenkamp in
Hilversum (regenover theater
Gooiland), a::UH'ang: 10.30 uur
precies. Zaal open om 10.00
uur.

Sprekers gevraagd
Er is dringend b,,'hoc£te aan
vrijwillig(stjt,.-rs die een roe-
spraak vanuit humanistisch
perspectief willen houden hij
niet-kerkelijke uitvaarten. Het
.••...erk vraagt inzet en geeft vol-
doening. Uelangstellenden krij-
gen een korte opleiding van
twee weekenden en lopen enige
tijd stage. Eerstvolgende cur-
sussen: de weekenden van 31
januari en 14 februari of die
\'an 2$ april en 9 mcÎ. Bel voor
de rcgionale informatie-adres-
sen: Humanisrisch Verbond,
tel. 020-$219040 (Dini Bocr).

Christenen en huma-
nisten
Is er een dialoog mogelijk tus-
sen christenen en humanisten?
Wat zijn de overeenkomsten?
Welke verschillen zijn er? Do-
minee De Zeeuw zal het woord
"'oeren namens de christenen,
Cor van Dael verwoordt het
standpunr van de humanisten.
Op maandagamnd 15 decem-
ber staan de overeenkomsten
centraal, maandagavond 19 ja-
nuari komen de verschillen aan
de orde. Aanvang stcl'ds om
20.00 uur in het Oranjehotel,
Stationsplein 13, Roermond.
Meer informatie: tel. 0475-
492010 (afdeling Middcll- en
Noord-Limburg).

Tijdreizen
'Compassil' maakt ons mindcr
eenzaam', zei Joachim Duyndam
in dl.' Humanist van oktober. Op

zondag 14 december spreekt
Duyndam in .•.•.ijkcentrum Ha-
ten, Couwenbergstraat 22 te
Nijmegen over zijn boek 'Tijd-
reizen naar de !:wmeenschap;
denken, p;lssie en compassie.'
Aanvang 1-t.OO uur, meer infor-
matic 024-3441091 of 024-
ó421004.

Winte rdriedaa gse
Het Centrum voor Zelfbain-
ning organiseert een winterdrie-
daagse met als onderwerp 'De
onbekende Opdracht'. Heb ik
een opdracht, geef ik mczelf een
opdracht, krijg ik een opdracht
of voel ik mij opgedragen
aan ... ? De driedaagse vindt
plaats op 28, 29 en 30 decem-
ber. Plaats: Huize 'Land en
Bosch' te 's Gravenland. Kos-
ten: inkomensafhankelijk;
[295,-, [345,- of [395,4 all in.
~teer informatie: Jeanne Kal,
tel. 033-4950778.

Verbondenheid
Op zondag 11 januari laten het
Humanistisch Verbond, I tuma-
nitas cn De Vrije Gedachte zien
waaruit hun "'erhondenheid be-
staat. Tocgclicht wordt het ont-
staan .•'an de solidariteit en .•'cr-
wachringen .•'an de tol;'komst.
V•.'rder vindt u cr informatie
over activiteiten van deze en
verwante organisaties, wordt cr
een compurerdemonstr3tie ge4

houden en is gezorgd voor mu-
zikale omlijsting. Plaats: restau-
rant Koekenbier, Kennemer-
straatweg 16, Alkmaar. Aan-
vang 14.00 uur.

Onthaasting
Druk-druk-druk ... je rent de he-
nen uit je lijf, slaapt te weinig of
stresst je een ongeluk om alles
wat je moet of wilt af te krijgen.
I\tensen jakkeren door om meer
te kunnen in minder tijd. Er
gaan stemmcn op die roepen dat
we mocten onthaasten, mct on-
ze hele maatschappij. Het gaat
hier nier alleen om l'en aanpas-
sing van ons leef tempo, maar
ook om een mentaliteitsveran-
dcring_ Ideala, waarin een aan-
ral (oudHeden van de Jonge Hu-
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Vrijwilliger gezocht Humanistisch Vredesberaad
J\'1enhade NachtcgaJI Îs, door problemen n1<.'thaar gezondheid.
genoodzaakt haar activiteiten in de humanistische en de vredesbe.
weging over te dragen. Gezocht wordt ielTlanddie hJar plaats in
het Humanistisch Vredesberaad (HVB) wil en kan innemen.
in grore lijnen houdt dir in:
In de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen (in Hilversum)
vanuit een humanistisch perspl'cticf de beleidslijnen uitzenen
voor eigen initiatieven en deelname aan gezamenlijke activiteiten
van vredes- en andere NGO's. in de praktijk kan dit betekenen
deelname aan het overleg van het Landelijk Beraad Vredes Orga-
nisaties (LBVO), ondersteunen van de redactie van 'tKan Anders,
deelname aan andere gezamenlijke acriviteiten van HVB en PAIS,
contacten onderhouden met de regio-vertegenwoordigers van het
HVB, andere humanistische organisaties etc.
Het werk biedt in ruime mate mogelijkheden voor het inbrengen
en ontwikkelen van eigen ideeën.
Hoofdpunten van aandacht binnen het HVB zijn het ontwikkelen
en toepassen van methoden voor geweldloze conflicthantering
(b.v. door opleiding tot professioneel lid van Burger Vredes
Teamslvredeswerker); het bevorderen van Vredesopvocdingl-vor-
ming: het gericht volgen van ontwikkelingen in wapenproductie
cn -handel.
Voor meer informatie kunt 1Icomact opnemen met Rein Heyne,
tel. 010-4049148 (wocnsdag na 18.00 uur).

SKB: centrumziekenhuÎs voor de Oost-Achterhoek

II
Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen en
o.v.v. vacaturenummer 7214-97 richten aan de heer A. Heller
van ZorgSelect. het transferpunt dat voor ons de werving
verzorgt, postbus 5111, 7600 GT Almelo, telefoon (074)
2557555.

De afdeling Geestelijke Verzorging heeft als doel het aan-
bieden en verlenen van geestelijke verzorging aan patiënten
en medewerkers. Om te komen tot een pluriform aanbod
van geestelijke zorg bestaat de afdeling uit een katholiek,
protestants en een humanistisch geestelijk verzorger.

Uw taken
U biedt geestelijke verzorging aan patiënten en medewerkers,
gericht op fundamentele vragen rondom gezondheid, ziekte,
dood en de existentiële aspecten van het leven d.m.V. indivi-
duele gesprekken. U draagt bij aan de beleidsontwikkeling in
de instelling bij het denken over ethische vragen, leefklimaat
en beleid. U geeft mede vorm en inhoud aan de afdeling
Geestelijke Verzorging.

De afdeling Geestelijke Verzorging maakt deel uit van het
cluster Geestelijke Gezondheidszorg. Wegens verschuiving
van de beschikbare formatieruimte is een vacature ontstaan
voor een

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk is een
modem, algemeen centrumziekenhuis met 338 bedden en
circa 830 medewerkers. Het vervult een regionale functie
in de Oost-Achterhoek.

Humanistisch
raadsman/vrouw
voor 8 uur per week

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opne-
men met mevrouw W. Vogels, geestelijk verzorger, teleloon
(0543) 54 44 44.

Functie-eisen
~ afgeronde opleiding aan het Humanistisch Opleidings-

instituut of de Universiteit voor Humanistiek
• inhoudelijke benoembaarheid door het Humanistisch

Verbond
- uitstekende sociale vaardigheden
- ervaring binnen de gezondheidszorg is een pre.

Salariëring
De functie is ingedeeld in FWG-schaal 65 (maximaal f 7.825,-
bruto per maand bij een volledig dienstverband). De overige
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuiswezen.

open om 13.30 uur, Tielman
spreekt om 14.00 uur. Na de
pauze: cabaret onder leiding
van Karsr Berkenbosch.

Duurzaam wonen
De Arnhemse wijk Rijkers-
woerd sraat bekend om zijn
ecologische bouw, verantwoor-
de bouwmJteriJlen en milieu-
vriendelijk waterbeheer. De
projectleider van de Algemene
Woningbouwvereniging Arn-
hem, F. Donders, vertelt op
\voensdagavond 4 februari over
lIitgangspumen en realisering
van het project. Locatie: De
Coehoorn, Coehoornstraat 17
te Arnhem. Aanvang 19.30
uur. ,\'1eerinformatie: 026-
363(,125.

Free trial offer
The Internationally renowned
Secular Humanist ~1agazine,
FREE INQUIRY, invites YOll ro
a one year trial subscription:
$20 (US). Your first issue is
FREE, whether or not you deci-
de to cancel. Have your credit
card ready, anJ call1-716-636-
7571.

manis ten verenigd zijn, organi.
seert een omhaastingsweekend
op 9,10 en 11 januati 1998. Ik-
halve discussie en een lezing
door een deskundige op het ge~
bied van onthaa!>tinggaan we
ook prakrisch met onthaasting
aan de slag. zodat je omspannen
en geïnspireerd op zondagavond
weer thuiskomt. Het weekend
begim op vrijdaga\'ond 9 janu-
ari om 20.00 uur en duurt tot
zondagmiddag 16.00 uur.
Kosten: /90,-. Plaars: De Refter
bij Nijmegen. Opgave bij Jan-
Bemo (tel. 030-2735730) of
Twanneke (030-2515797). N.B.
~'1obieletelefoons zijn dit week-
end verboden.

Humanisme en Europa
Op de nieuwjaarsbijeenkomst
van regio Friesland en regio
Noord van Humanitas zal pro-
fessor Rob Ticlman, oud-voor-
zitter van het Humanistisch
Verbond, zijn licht laten schij.
Ben op het thema 'Humanisme
en Europa'. De bijeenkomst
heeft plaats op 24 januari in
Dorpshuis 'De Buorskip" VIa-
slaan 26 te Beetsterzwaag. Zaal

WINTER 1997/1998 73 HUM.NIST



CRYPTOGRAM

Redactie:
,\larjan Slob (hfdrcd.1
Tanny Dobbelaar
!\-hrre Bots
Saskia van Loenen (+ red. secretariaat)

Medewe •..kers aan dit nummer:
Kader Abdolah, Teike Asselbergs, Tijs
van den Boomen, Alice Broeksma,
i\brgreet de BruÎn, Bamher Delver,
Joep Dohmen, Caecilia van der Drift,
Özkan Gölpinar, Sijmen Hendriks,
Tom Janssen, Bart Makken,
Aclrie i\louthaan, Yoeke Nagel,
Peter Oey, Chris Pennarts,
Paul Romijn, Japke Schoncwille,
Leonie van Jen Schoor, José Teunissen,
Martin van Thicl, Evert \'('assenaar,
Frans Ypma

Kantooradres:
Sarphatikade 13, Amsterdam.
Fa" 020 - 5219080
Algemene informatie:
Tel, 020 - 5219000

Humanist is een uitgave van
het Humanistisch Verbond.
52.ste jaargang nr. 12/1.
winter 1997/1998.

Redactieadres:
Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam.
Tel., 020 - 5219030.
e-mail: hv@euroner.nl

28

Even Wassenaar

Win een boekenbon!

De redactÎe verloot een hoeken bon onder de inzenders van het juiste, v,ezochte woord (linkson-
der het cryptogram), Stuur uw oplossing vóór 15 januari na3f: Redactie Humanist, t.a.v. Saskia
van Loenen, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam, De \vinnaar krijgt bericht en wordt in de
volgende Humanist vermeld.

Horizontaal
1. Gaat omhoog al<; het bruidspaar het st:ldhuÎs
H'rbat. (4)

4 Ritueel hij geslaagd examen. (7)
7 Topritlll'l'] in de bouw (10).
10 Als men deze voor her eerst passeert wordt men
ook gedoopt. {7j

11 Tijdelijk halvl'crhaar. (4)
12 Een gulden in de kersthoom. (4)
13 Koekjl's die nier gehakken wOrdt'llo (6)
16 ~ederbnds dichter. (5)
17 Dot:t glorie soms en doen schcpell ook wel. (7)
19 Pril (gekleurd) student. (5)
21 Is wild (,ll moet srahn. (6)
13 RinH,(.'1 hij het lanceren vall raketten. (8)
24 Hit:rhij komt (heus) veel rirucd te pas. (4)
26 Ritueel van Kees Je jongen. (10)
27 De bruid wordt hiero\'l'f op handen gt:Jragen. (7)
28 KindeTverhaaltjes gaan hieraan vooraf. (3)

Verticaal
1 Verpia,Hsl'n l.Îch per ht'll'lTlsteel. (h)
3 Ingehuurot" Ilep~heilige. (11)
5 Die I11l'l1senzijn \\wkschuw. (J)
6 Hil'rna tracteert men op heschuit met muisjes.
I~I

7 Vaartuig in dl' hossen? (12)

S Drankje na geslaagd examen. (h)
~ \X/orden rond Pasen \'erstopt, geverfd l'n ook
wel ge\'onden. (6)

14 HoU( dat in Egypte aan heden werd. (1)

15 Herdenking van geboorte. (5)
17 Doet Illl'n 15 verticaal. (6)
18 H-O-L.L~A-N-D,enz. (4)
20 Cees Norehoolll deed er l'en buek(je) over open.

(XI
22 Daar(ml'e) zwaait wat! (6)
25 \"lie iets op ziin geweten heeft bn hier op geroe-
pen worden. (5)

Illustratie omslag:
Sylvia \X'eve

Red a cti ecomm iss ie:
Hans Martens
Peter van Agteren

Pre p •..e ss/Li t h 0 g raf iel 0 ru k:
Brouwer Utrecht B.V.

Internet:
De Humanisr \vordt op Internet
aangekondigd op de HV-Homepage:
http://www.human.nllhv

Teletekst:
De Humanist staat regelmatig
aangekondigd op teletekst 325

Gesproken Humanist
De Humanist wordt ook ingesproken
op cassette. Een j.13rabonnemcnr kost
f 30,~.Aan te vragen bij het
Humanistisch verbond,
Tel. 020 - 5219000

Oplossing cryptogram novembernummer
Het gezochte woord van vorige maand was: HUlvJANIST.
Boekenbon gewowlen door: Aaltje van \,(!ierÏ1lgell uit Castricum
Horizontaal Verticaal
1 .\tineur, 5 huwelijksbootje. 8 hofil'\'l'rancier, I massagetafel, 2 uitgestreken. -' vijgenblad, 4
11 gewei, 12 ebben, 13 stel, 15 vurig, 16 dada, \vel, 5 hoogwerker. 6 \vellingron, 7 orca. 9
17 sketch, 18 fis, 20 gehoor, 21 gene, 22 Est. agave, 10 klucht. 14 Assen, 19 in.

Adve •..tenties:
Saskia van Loenen, Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
Tel. 020 - 5219030
Fax 020 - 5219080
Informatie over de tarieven op aan-
vraag verkrijgbaar

De Humanist \vordt gedrukt op Iicht~
houthoudend me papier, chloorvrij.
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(auteur Bert Boelaars)

"Humanisten zijn van mening

dat mensen zelf zin aan hun

leven kunnen geven. Niemand

kan dat overigens geheel op

eigen kracht: mensen hebben

elkaar daarbij nodig.

Zo bezien zijn mensen zowel

voor zichzelf als voor elkaar

heel kostbaar ...

ste

PROFITEER TOT 1 JANUARI 1998
VAN EEN AANTREKKELIJKE KORTING!
I.p.v. f 29,90 betaalt u f 24,90 (incl. verzendkosten).
Maak vóór 1 januari 1998 f 24,90 over op giro 58
van het Humanistisch Verbond in Amsterdam o.v.v.:
BOEK KOSTBARE MENS.

220 pagina's. ISBN 90 295 0332 7

DE KOSTBARE MENS is een overzichtelijke en toegankelijke
inleiding tot het humanisme. Ideaal voor wie bijvoorbeeld
meer wil weten over Socrates, Erasmus, de Verlichting en
het atheïsme. En zijn er verschillen tussen Humanitas en
het Humanistisch Verbond? Wat zijn de uitgangspunten
van het humanisme en hoe denken humanisten eigenlijk
over de kwaliteit van leven?

Toegankelijke inleiding tot humanisme

Abonnee op de Humanist
Een jaarabonnement kost u slechts f 50,-. Hiervoor ont~
vangt u negen nummers per jaar, waaronder een dub-
beldik themanummer (dt'cember/januari). Wilt u eerst
kennismaken met de Humanist, dan is een proefabonne-
ment ook mogelijk (3 nummers voor f 10,-). Voor een
abonnement in het buitenland betaalt u f 80,- per jaar.

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

Donateur van het
Steunfonds Humanisme
Als donateur van het Steunfonds Humanisme steunt u
financieel de activiteiten van het Humanistisch Verbond.
Het Steunfonds ;s een \\lerkstichting van het HV en heeft
als doel het ,verven en beheren van financiële middelen.
Als donatt.'ur omvangt u minil11Jal twee keer per jaar
informatie over l'en project of activiteit van ht,t HV met
een acceptgiro. Zo kunt u per keer beslissen of u een
financiële bijdrage wilt geven. Ook krijgt u informatie
over de landelijke puhlieksactiviteiten.

Lid van het
Humanistisch Verbond
Met ingang van I januari 1998 bedraagt de minimum-
contributie f 100,"; een hogert' bijdrage is natuurlijk
welkom! Leden met een minimum-inkomen betalen
f 55,~. Jongeren tot 27 jaar betalen slechts f 40,- per
jaar. Bij het lidmaatschap van het Humanistisch Vt'r-
bond is de Humanist inbegrepen. Per lid kan één per-
soon op hetzelfde adres kiezen voor een gratis medelid-
maatschap (zonder Humanist). Als ti eerst meer infor-
matie wilt, kan dat natuurlijk ook.

Vrijheid, rechtvaardigheid en respect voor menselijke
waardigheid. Het Humanistisch Verbond draagt deze
waarden uit door zich sterk te maken voor het recht op
zelfbeschikking, voor gelijkt- behandeling, voor mensen"
rechten. Door het he vorderen van maatschappelijke dis~
cussics over medische crhiek, de vluchtelingenproblema-
tiek en het consllmptievraagsruk. Maar ook door bij-
voorbeeld in ziekenhuizen en ge,"angcnissen geestelijke
verzorging te bieden.
Pasklare antwoorden heeft het Humanistisch Verbond
niet. wel een inspirerende visie en kritische vragen.
Hieronder drie mogelijkhedt'n om kennis te maken met
het Humanistisch Verbond.
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Om kunst te maken in Honduras moet je problemen op kunnen lossen. Om als vrouw in
Honduras kunst te maken al helemaal. Regina Aguilar, beeldend kunstenares uit Honduras, is
lid van het kunstenaarscollectief Mujeres en las Artes. Dit collectief voor en door vrouwen krijgt
financiële steun van het Hivos Cultuur Fonds. Mujeres en las Artes geeft bekendheid aan kunst
van vrouwen door tentoonstellingen en optredens te organiseren en publicaties uit te geven.
Voor Regina Aguilar is de steun van Mujeres en las Artes noodzakelijk om als vrije
beeldhouwster in Honduras te kunnen werken.

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

oog in oog met een andere cultuur
Steun het Hivos Cultuur Fonds, giro 1969 Den Haag, telefoon 070 - 363 6907

•!-ftvoS M•• ,•• hdp•• m,n", ,;jn

HIvos, Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking

J.
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