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Geen sensatie. Geen roddels.
Geen vette koppen. Geen leed~
vermaak. Geen napraterij.
Geen halve waarheden. Geen
bladvulling. Geen zin onzin.
Wat Trouw wel doet?
Bijzondere aandacht besteden
aan onderwerpen die mens en
samenleving raken, zoals
onderwijs, milieu, gezond-
heidszorg, economie,
opvoeding en de verhouding
tussen burger en overheid. En
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zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur)

Trouw, Antwoordnummer 2792, 1000 PA Amsterdam. QXL ~

met name de maatschappe
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even gratis 06-0557 belt, 01
vangt u TrouW 3 weken lan
voor een tientje. En da's ge
geld.
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Het Ziekenhuiscemrum Apeldoorn (ZCA) is een algemeen ziekenhuis met 658 bedden. Er werken bijna 2000 mede.••verkers, waaronder
85 medisch specialisten die vrijwel alle specialismen vertegenwoordigen. Met jaarlijks bijna 27.000 (dag)opnamen en meer dan 280.000
polikliniekbezoeken verzorgt het ZCA de gehele regio Oost.Veluwe. Het ZCA bestaat nu nog uit twee locaties. Plannen voor
(ver)nieuwbouw op één locatie worden op dit momem uitgewerkt. De bouwwerkzaamheden zullen in het jaar 2000 van start gaan.

Binnen de dienst Geestelijke Verzorging omSlaat per 1 februari 1997 wegens vemek van de huidige humanistische raadsvrouw, een
vacature voor de functie van

Humanistisch Geestelijk Raadsvrouw/-man
voor 12 uur per week.

De geestelijke verzorging is een essemieel
aspect van de samenhangende professio-
nele zorg binnen ons ziekenhuiscenuum.

Functie-inhoud
Als professioneel geestelijk verzorger
ondersteum u patiënten met verschillen.
de levensbeschouwelijke achtergronden,
evenals hun naasten. U denkt als
geestelijk verzorger actief mee over het
patiëmenbeleid, zowel zelfstandig als in
samenv,'erking met collega's, binnen
werkgroepen en multidisciplinaire
teams.

Uw achtergrond
U hebt een afgeronde opleiding aan het
Humanistisch Opleidings Instituut of
aan de Universiteit voor Humanistiek.
U hebt affiniteit met verschillende
levensbeschouwelijke achtergronden en
bent bereid de geestelijke verzorging in
teamverband te omwikkelen.

Verder beschikt u over kennis op het
gebied van filosofie of ethiek die in
multidisciplinair overleg is toe te
passen.

Gevraagd worde een inhoudelijke
benoeming tot humanistisch geestelijk
raadsvrouw/.man door het
Humanistisch Verbond. Gezien de
samenstelling van het huidige team, gaat
onze voorkeur uit naar een vrouw.

Ons aanbod
De arbeidsvoorwaarden zijn conform
de CAO-Ziekenhuiswezen.
Uw salaris bedraagt, afhankelijk van
leeftijd en ervaring, minimaal f 4.872,-
en maximaal f 7.671,- bruto per maand
(FWG-65) bij een volledige werkweek.

Belangstelling?
Voor meer informatie kunt u tijdens
kamooruren comact opnemen met

dr. G.A. Kool, lid van de Raad van Bestuur,
telefoon (055) 581 8003. Tevens kunt u
informatie inwinnen bij de protestams.
christelijk geestelijk verzorger,
drs. G. Toe>, telefoon (055) 581 8794, of
de humanistisch raadsvrouw M. Graafmans,
telefoon (055) 581 1501.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u bin-
nen 14 dagen richten aan Stichting
Ziekenhuiscentrum Apeldoorn, locatie
]uliana, ter attentie van de heer
F. Franzen, coördinator Personeelszaken,
Postbus 9014, 7300 OS Apeldoorn,
onder vermelding van vacaturenummer
96-71.

Ziekenhuiscentrum Apeldoorn

INSTITUUT VOOR TOEGEPASTE HAPTONOMIE
Secr: Salthof 3222, 6604 GP WIJCHEN

VEZORGT DE BEROEPSOPLEIDING TOT

HAPTOTHERAPEUT
(erkend door de VVH)

Start: september 1997
Duur: 3-jarig, 20 dagen per jaar van september tfm juni

Inlichtingen en aanvraag brochure: Tel.: 024-6842936 of 024-6452451, fax: 024-6451653
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Oud worden is meer dan
het verlies van jeugd

De ouderdom komt met gebreken,
maar ook met mildheid. wijsheid en
acceptatie. Tenminste als we onze
jeugd op tijd achter ons kunnen la~
ten en niet eeuwig jong willen blij-
ven.

'Als je hart breekt,
gaat het open'

Hct gemis doet nog steeds zeer, zegt
schrijver Arno Bohlmeijer vier jaar na de
dood van zijn vrouw. Maar haar dood
was voor hem ook een levensles in
moed. vertrouwen en grensverleggende
liefde.

18PAGINA

Het ex-vrouw syndroom

Een scheiding hakt er bij betrokkenen vaak diep in.
Men verliest niet alleen een partner, maar ook ecn
hccllcven dat daarbij hoon. Het loslaten van hun
ex valt veel vrouwcn zwaar.

Dierbare landschappen
die verdwijnen

Nederland is in een hoog tempo volge~
bouwd en veranderd tcn koste van land-
schap en natuur. Een vorm van verlies
waarbij te weinig wordt stilgestaan, vindt
cultuurfilosoof Ton Lemaire.

PAGINA 28

PAGINA 22

'Moet je miJ nu zien staan
huilen om een kat'
De dood van een huisdier is absoluut
niet iets om te bagatelliseren en raakt
veel mensen diep, zegt dierenarts
Henk Lommers.

Vermissing beheerst leven
achterblijvers
Als er één vorm van verlies is die alle bevattingsvermogen te bo~
ven gaat. is het de spoorloze verdwijning van een geliefd per-
soon. Vooral de tergende. soms een leven lang durende onze~
kerheid is een kwelling. Drie mensen vertellen over wat zij heb~
ben doorgemaakt.

PAGINA 36
PAGINA 40

Afscheid van God - een verhaal

46PAGINA

Jan Siebclink venelt hoe hij na veel inner-
lijke strijd het geloof van zijn jeugd verliest.
Of kijkt God toch nog over zijn schouder
mee?
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Verlies van een vinger 16
Verlies van vaderland 26
Verlies van werk 34
Verlies door scheiding 44
Verlies van zelfstandigheid 54
Verlies van de kans op ouderschap 60
Verlies van gezichtsuitdrukking 70

ZEVEN KEER VERLIES

Psychiater Frank van Ree
Een ingrijpend verlies kan iemands leven
lange tijd ontwrichten, maar door de aan-
dacht en warmte van anderen kan het vcr.
lies op een gegeven moment hanteerbaar
worden. 'Het komt cr uiteindelijk op aan
dat je kunt uiten wat er in je omgaat, dat cr
naar je verdriet, woede of wanhoop wordt
geluisterd.' AI is som mig verlies zo groot
dat mensen er niet meer overheen komen.
Dan helpt zelfs medemenselijkheid niet
meer.
Een gesprek over verlies, de verschillende
reacties erop en het belang van cen sociaal
netwerk.

EN VERDER
Cartoon van 5tefan Verwey
Cartoon van TomJanssen
Cartoon van Joep Bertrams
Cartoon van TomJanssen
Cartoon van SylviaWeve
Cartoon van Stefan Verwey
RTV-programma's van de HOS
HV-Nieuws
Congres Mexico
Colofon/Cryptogram
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Er viel geen bom.
maar een grote stilte
Afscheid nemen van een goede
vriendschap doet pijn. Als de harts-
vriendinnen Ellen en Rebecca mer-
ken dat ze uit elkaar groeien, vragen
ze zelfs een bevriende therapeut om
hulp.

66

56
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Als de praktijk weerbarstiger
is dan de idealen
De vrouwenrevolutie van Anneke van Baaien en
Marijke Eekelschor bleek een illusie. Ook de harmo.
nieuze ecologische gemeenschap, zoals Erik van
Garneren die voor ogen had, was in de praktijk niet
haalbaar.

PAGINA 50

Verlost van ballast van het materiële

Als onze gezondheid het laat afweten, ervaren de meesten dat
als een groot verlies. Zo niet
Wim Linschoten. Zijn ziekte be-
tekende voor hem ook een om-
mekeer en bevrijding. •

Gezinsrherapeute Else-Mafie van den
Eerenbeemt over de kunst van
het rouwen.

Taboe op rouwen
kan generaties doorwerken





DOOR rANSEN SCHCTTELNDREIER

Psychiater Frank van Ree
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teit. Veel van mijn patiënten hebben
grote verliezen geleden. Om die te kun-
nen verwerken hebben zij in de eerste
plaats aandacht en warmte nodig." Hij
heeft dit gezien bij de mensen die als
cliënt bij hem zijn terechtgekomen,
maar weet het ook uit eigen ervaring -
onder meer door een dramatisch ver-
lies van een geliefde vriendin, dat hem
na t\vintig jaar nog diep in 't gemoed is
gegrift.

Allerergst
Verreweg het meest traumatische ver-
lies ligt in de sfeer van menselijke rela.
ties, is de ervaring van Van Ree. "Ver-
lies van een ander mens door dood,
scheiding of vermissing weegt voor de
meeste mensen het zwaarst. Natuurlijk

warmte

Psychiater Frank van Ree (69), de veel-
zijdige voorvechter tegen misstanden
in de psychiatrie die in de jaren '60 en
'70 de gevestigde orde schokte met
drugsexperimenren en andere 'linkse'
acties, spreekt nu met de bezonkenheid
van iemand die vele jaren op deze aar-
de heeft rondgelopen. En die heeft ge-
zien waar het om draait. Vanuit zijn
leunstoel in de service-flat kijkt hij met
zijn vriendelijke:; ogen uit over de met
goud zonlicht overgoten linden bomen.
In zijn werk als psychiater heeft hij zich
toegelegd op depressiviteit. In de kleine
therapiepraktijk die hij nu draait, be-
steedt hij aan elk van zijn patiënten
véél tijd en aandacht. "Mijn hele werk-
wijze is ingesteld op menselijk contact,
op het geven van veiligheid en inrimi-

Een mens kan van alles verliezen: jeugd, bezittingen, status, maatschap-
pelijke positie, werk, idealen, vaderland, lichaamsdelen, gezondheid,
portemonnaie, huisdier, tijd. Maar er is één soort verlies dat alle andere
verliezen in de schaduw stelt en waar mensen vaak grote psychische
gevolgen van ondervinden, aldus psychiater Frank van Ree, en dat is het
verlies van een ander mens. 'Dat kan zo ingrijpend zijn dat het het leven
van iemand lange tijd ontwricht.'
Frank Van Ree heeft zowel in zijn praktijk als in zijn eigen leven veel
met verlies en rouw te maken gehad. Om hiermee te kunnen omgaan, is
volgens hem van onschatbare waarde dat mensen een sociaal netwerk
om zich heen hebben, waar ze aandacht en steun kunnen vragen en kun-
nen uithuilen. 'Uiteindelijk komt het erop aan dat je kunt uiten wat er
in je omgaat. Dat er naar je verdriet, woede of wanhoop wordt geluis-
terd. '

nseli

~sm
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Verlieze/l lere/l je om los te late/l e/l
afscheid te /leme/l

kunnen ook faillissement of verlies van
een baan er diep inhakken. Maar ook
dan gaat het naar mijn ervaring vaak
voor een groot deel om de menselijke
aspecten. Zo iemand raakt collega's en
sociale contacten kwijt." Wat dit be-
treft valt het met het vermeende mate-
rialisme in de huidige wereld wel mee,
constateert van Ree: "Ik heb eigenlijk
nog nooit iemand gezien die depressief
is geraakt omdat hij geen centen meer
heeft. Uiteindelijk ervaren heel veel
mensen - ik zelf ook - de zin van hun
bestaan in de verbondenheid en het
contact met anderen. In die zin ben ik
een humanist."
Hoe zwaar een verlies in een bepaald
geval 'is', valt overigens niet aan een
objectieve meedat af te meten, bena-
drukt Van Ree. Dat lijkt een waarheid
als een koe. Toch zijn de meeste men-
sen, hulpverleners niet uitgezonderd,
gewend om verliezen in te delen in ca-
tegorieën en gradaties. Verlies van een
familielid is per definitie erger dan dat
van een huisdier, en dat is weer erger
dan het kwijtraken van een porteman-
naie. Een scheiding na een huwelijk
van vier maanden is minder erg dan na
t\vintig jaar. In Amerika heeft men met
de voor dat land zo eigen moed der op-
timisten zelfs scoringslijsten ontwik-

keld waarop de ingrijpendheid van di-
verse verliezen een cijfer krijgt.
"~1aar zo werkt dat dus niet", zegt
Van Ree. "Een verlies is altijd een per-
soonlijk verlies. Al is er één soort dat
altijd en in alle culturen als het aller-
ergst lijkt te worden gezien: als ie-
mands kind overlijdt of kwijtraakt.
Maar verder zijn er geen algemeenhe-
den te formuleren. Hoe ingrijpend een
verlies is, hangt af van allerlei omstan-
digheden binnen en buiten de be-
treffende persoon: zijn geschiedenis,
psychologische structuur en omge-
ving." Hoe iemand op een verlies re-
ageert, valt ook niet echt te voorspel-
len. "Ik heb mensen meegemaakt die,
op de aankondiging dat hun partner
wilde gaan scheiden, direct zelfmoord
pleegden. Maar anderen kwamen,
wanneer na een tijd therapie de kogel
door de kerk was, bij mij aan met een
bos bloemen. Zij ervoeren de beslissing
om uit te elkaar als een enorme opluch-
ting of bevrijding."

Boemerang

Wanneer iemand een ingrijpend verlies
meemaakt, doet dit een aanslag op zijn
of haar psychische huishouding. De
persoon zal meestal min of meer door
de inmiddels alom bekende fasen heen-
gaan. "Dat gaat niet schematisch,
hoor, maar wel enigszins." Eerst is er
de afweer en ontkenning, bijvoorbeeld
door te blijven hopen tegen beter we-
ten in. Dan komt de woede of wan-
hoop, die op allerlei manieren kan
worden afgereageerd, bijvoorbeeld
door agressief gedrag of een vlucht in
drank, drugs of werk. Mensen zijn
daar vaak erg creatief in. Ten slotte
komt er, als het goed is, acceptatie en
berusting. Waarbij het geleden verlies
vaak alsnog een positieve draai krijgt,
als leerervaring of vanwege een gunstig
gevolg.
Hoe dit hele proces ook verloopt, een
groot verlies werkt op veel fronten
door. Van Ree: "Elk ingrijpend verlies
heeh z'n uitstraling op allerlei terrei-
nen, doordat degene die het overkomt
slechter functioneert. Hij kan vaak z'n
hoofd niet bij zijn werk houden. De
verhouding met de partner kan onder
druk komen te staan doordat veel van
hem of haar wordt gevraagd. Ook
vrienden en kennissen zullen vaak mer-
ken dat de persoon op een haast ego-
centrische manier om aandacht vraagt
en zich nauwelijks op hén kan concen-
treren. "
Hoe sterk en langdurig deze gevolgen
zijn is, zo heeft Van Ree geconstateerd,
sterk afhankelijk van het sociale net-
werk dat de betreffende persoon om
zich heen heeft. "Als hij wordt om-
ringd door een groep mensen die voor
veiligheid en opvang zorgen, en die
ruimte geven aan zijn verdriet, zijn de
negatieve effecten vaak veel minder
sterk dan wanneer dit niet het geval is.
Zo'n menselijk vangnet maakt een
trauma hanteerbaar. Het ontbreken er-
van maakt een mens uitermate kwets-
baar."
Dat laatste is heel duidelijk bij buiten-
landse vluchtelingen, die hier versto-
ken zijn van hun eigen omgeving en
cultuur. "Als die een opdonder krijgen,
zijn de gevolgen vaak heel groot."
Maar ook iemand die alleen opper-
vlakkige of 'koude' contacten heeft is
kwetsbaar. In zo'n geval kan de rouw
om een ernstig verlies, of een opeensta-
peling van verliezen, uitmonden in psy-
chische problemen. Van Ree: "Als er
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De reacties op verlies zijn talrijk. Van vluchten in
drank, drugs of werk tot zwerven, je roekeloos
gedragen of je als een kluizenaar terugtrekken.

geen ruimte is om te huilen en de vraag
om aandacht niet wordt beantwoord,
kan dat leiden tot depressiviteit. Ver-
driet en rouw worden dan niet geuit,
maar naar binnen gedrukt. Verlies is
psychiatrisch gezien de brlangrijkste
aanleiding voor depressie, al spelen in
het ontstaan daarvan ook biologische
factoren een grotere of kleinere rol."
Een echte depressie onderscheidt zich,
zo benadrukt hij, van de tegenwoordig
veel gebruikte term 'depri zijn'. Het is
niet gewoon verdrietig of somber zijn,
maar een ernstig ziektebeeld met als
symptomen vermoeidheid, functiever-
lies (zoals traag denken en bewegen) en
suïcidale neigingen. Veelal gaat een de.
pressie gepaard met angst, en zijn in
eerste instantie geen herkenbare oorza-
ken aan te wijzen. "Zo iemand zegt
vaak, ik \••..eet niet wat me mankeert.
Het is alsof cr een wolk voor de zon
zit. ..
Een depressie keert zich vaak als een
boemerang tegen de persoon zelf, door
de sociale gevolgen die deze met zich
meebrengt. Zo iemand is niet meer 'ge-
zellig'. "lensen om hem heen zullen
hem op de duur gaan ontlopen, waar-
door hij het contact verliest dat hij
voor zijn herstel zo hard nodig heeft.
Van Ree ziet natuurlijk bij uitstek de-
genen bij wie een verlies is uitgemond
in depressiviteit: "Maar er zijn heel
véél mensen depressief. AI wordt dat
niet altijd door de omgeving zo begre-
pen." Voor sommigen mondt het ver-
lies uit in een zo grote depressie dat de.
ze te zwaar is om te dragen. Dat heeft
hij ook als psychiater gezien: mensen
die zoveel verliezen hadden moeten in-
casseren dat ze niet meer wilden leven.
Hij is daar duidelijk over. "Als het echt
onherstelbaar is, als iemand ondraag-
lijk lijdt en alleen nog maar dood \vil,
eist de medemenselijkheid dat hij of zij

daarbij geholpen wordt. Dan moet ie-
mand ook mógen sterven .. \laar geluk-
kig komen zulke extreme gevallen
maar heel weinig voor."

Kicks zoeken
Sommige mensen raken, ook als ze ge-
noeg opvang hebben, bij een verlies
eerder in een depressie dan anderen.
Dit kan een kwestie van biologische
aanleg zijn: een tekort aan serotonine
of een ander 'natuurlijk' antidepressi-
vum. Op de medicatie die hiervoor

wordt gegeven, is Van Ree niet tegen.
..Maar er moeten ook dan altijd men-
selijke mogelijkheden zijn: therapie,
praten, aandacht. De medische invals-
hoek vormt naar mijn mening alleen
een ondersteuning."
Van diepgaande invloed op de kwets-
baarheid voor depressie is de COP;'l!;
style: de wijze waarop iemand met zijn
of haar gevoelens omgaat. "\'V'anneer

mensen hebben geleerd om aandacht te
vragen voor hun gevoelens zijn ze een
stuk minder vatbaar dan wanneer ze
hebben geleerd dat juist niet te doen."
De coping style wordt in grote lijnen
bepaald door opvoeding, cultuur en
sekse rollen.
Ook ingrijpende jeugdervaringen zijn
van invloed. Hoe precies. is niet hele-
maal duidelijk. Eén ding is weten-
schappelijk vastgesteld: een kind dat
op vroege leeftijd zijn moeder verliest,
heeft vaak een verminderd incasse.

ringsvermogen en kan bij latere verlie-
zen heel vatbaar voor depressie zijn.
~laar ook op dit vlak valt \,,'einig te
voorspellen, benadrukt Van Ree. De
ene mens kan een ongelooflijke serie
klappen aan, de ander stort in een ver-
gelijkbare situatie in. "De mens is nu
eenmaal voor een groot deel onvoor-
spelbaar en onmeetbaar."
Naast depressies en vluchtgedrag kun-
nen mensen nog een heel scala aan an-
dere reacties op verlies verronen.
"Naar welk gedrag iemand neigt,
hangt in grote lijnen samen met zijn of
haar persolll1lijkheidstype. Sommigen
gaan zwerven, of zich roekeloos en on-
verantwoordelijk gedragen. Of ze zoe-
ken 'kicks' die de aandacht afleiden
van de schok die ze hebben opgelopen.
Andere trekken zich als kluizenaars te-
rug, of verwerken de klap via religie.
Soms zie je ook dat iemand de zaak
omkeert: bijvoorbeeld door na een
scheiding de vlag uit te hangen en te
roepen: "t Kreng is weg! '"
Veel mensen reageren op het verlies
van een geliefd persoon door te probe-
ren deze te vervangen, bijvoorbeeld
door te vrijen met een vriend of vrien-
din van deze persoon. En wie kent niet
het praten tegen foto's waarmee men-
sen een gestorven partner of kind
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schijnbaar in leven houden. "Dit soort
reacties hoort eigenlijk thuis in de eer-
ste weken of maanden van het rouw-
proces, maar ze kunnen soms heel lang
doorgaan ...

'Mijn verdriet om Jacobien zit //1/ als bet ware in
een doosje. Ik kan het openmaken en enzaar kij-

ken, maar bet ook weer dichtdoen.'
In een doosje
Frank Van Ree is zelf ook door een
aantal van dergelijke reacties heen ge-
gaan, nadat hij twintig jaar geleden op
traumatische ,••..ijze zijn vriendin en le-
vensgezel Jacobien verloor. Hij was er
getuige van hoe zij tijdens een onweer
in de Italiaanse Alpen naar beneden
stortte. Het drama bracht hem jaren-
lang psychisch uit zijn evenwicht.
Hij praat er met grote openheid over.
Hoe hij meer begon te drinken, vaak en
veel huilde. Hoe hij zijn toevlucht
zocht in een gastdocentschap psychia-
trie ergens op een kale vlakte in Saoedi-
Arabië, wat hem in een werkelijke de-
pressie deed belanden. Eenmaal terug
in Nederland ontsnapte hij hier alsnog
aan door de support van zijn vrouw
Neli)' en een aantal goede vrienden.
.\laar hele stukken uit die tijd zijn uit
zijn geheugen verd\\'enen. En ook tij-
dens ons gesprek prikken ergens diep
nog tranen als Jacobien ter sprake
komt. "Mijn verdriet om haar zit nu
als het ware in een doosje. Ik kan het
openmaken en ernaar kijken, maar ik
kan het ook weer dichtdoen. Het blijft
echter wel. Het gaat niet over."
Het besef dat verdriet uiteindelijk
nooit echt verdwijnt, heeft hem het in-
zicht gebracht dat rou\ ••'en niet is wat
vaak wordt gedacht: ""len heeft het
over verwerking, maar hoc verwerk je
nou eigenlijk? Verwerken van verdriet
bestaat feitelijk niet. Als je rouwt, be-
leef je je verdriet. "laar het rouwen
kan niet een methode zijn om her ver-
driet weg te ,verken. \'(fat je wel kunt

doen is nieuwe ervaringen opdoen. Die
gaan als het ware over het verdriet
heen zitten, als een verbandje dat de
wond afdekt. Het gat dat het verlies
van de ander heeft geslagen wordt
langzaam weer gevuld. En met de tijd
wordt ook het pijnlijke heeld van die
ander minder scherp."
Dat je je verdriet niet echt kwijtraakt,
is uiteindelijk goed. "Je mág 't hele-
maal niet wegdoen. Verdriet heeft een
grote waarde: het is de erkenning van
wat je met een ander of iets anders hebt
gehad. "

leren loslaten
Bij hemzelf heeft het rouwproces over
Jacobien, hoe zwaar het ook is ge-
weest, op de duur veel positiefs opgele-
verd. Om te beginnen heeft het hem
verder gebracht in zijn werk als psy~
chiater. "Voor ik dit had meegemaakt,
leerde ik over het begrip verwerking en
over de fasen waar je doorheen gaat. Ik
had veel te maken met depressieve
cliënten . .\1aar ik heh het eigenlijk
nooit echt gesnapt. Het was een open-
baring dat ik die mensen ineens kon
verstaan! Ik kon begrijpen waar ze
doorheen gingen, ik had contact met
ze. Als je zelf niet een flinke opdonder
hebt gehad, kun je ook niet echt een
ander begrijpen. Ik \vil niet zeggen dat
alle therapeuten een trauma moeten
hebben meegemaakt, maar her bevor-
dert de empathie wel!"
Het rouwproces heeft bovendien, is hij

gaan zien, op langere termijn ecn grote
persoonlijke waarde. "Verliezen leren
je om los te laten en afscheid te nemen.
Dat is wat een mens in het leven tel-
kens moet doen. Verlies leert je hier-
mee om te gaan."
Dit leerproces kan al in dc jeugd op
gang komen. "\X!anneer er voldoende
basisveiligheid is, is ook op jonge leef-
tijd de confrontatie met verlies en ver-
nietiging - als deze tenminste niet te in-
grijpend is - niet schadelijk, maar juist
nuttig. Het bereidt het kind voor op
zijn latere leven, het helpt hem Olll een
goede 'coping style' te ontwikkelen."
Hier komt nog bij dat er hepaalde din-
gen zijn die je in je leven beter wél dan
niet kunt verliezen. "\'(-'ij groeien alle-
maal op in een sprookjeswereld met
een hoop flauwekul. \'(fe krijgen valse
ideëen ingegoten over een prins op een
wit paard, over volkomen harmonie
binnen het huwelijk. Dat soort idealen
moet je uiteindelijk ook kwijtraken,
want ze vormen een keurslijf. JVlaar
ook dat betekent een afscheid en kan
pijn doen."
Ten slotte betekent rou\ven om een
verlies, door het leven heen, een stap in
de ontwikkeling naar gezond oud \vor-
den. "Oud \vorden is afscheid nemen.
Elk rouwproces bereidt je voor op dat
afscheid. Het verlies van een ander
mens confronteert je met de eindigheid
van het leven, dus ook met je eigen ein-
digheid. Je gaat je daarmee bezighou-
den. En je gaat zien wat je eigen dood
voor een ander betekent."
Dat alles is bij hem teweeggebracht
door de dood van Jacobien en andere
mensen uit zijn omgeving, waaronder
patiënten. "AI ben ik dan hun psychia-
ter, hun dood is soms traumatisch voor
me." Nu ziet hij steeds vaker mensen
sterven. "In deze service-flat gaan elke
maand wel één of twee medebewoners
dood. Die zie je dan ineens nier meer
op de maandelijkse borrel."
Hij is hier net als zijn vrouw door ver-

0:; anderd. "Nelly en ik zijn allebei sterker
o geworden. Ook met onze zoons ga ik
:z wat dat betreft nu heel anders om dan
o vroeger. Toen spotte ik tegenover hen
g over de dood. Dat was door mijn eigen
Z angst, maar ik onderdrukte zo ook hun
~ gevoelens. Nu praten \ve intensief met
o hen over hoe het zal gaan als wij cr niet
u meer zijn. \'(fe bereiden onszelf en hen
; er echt op voor. Zelf heb ik nooit meer,
~ zoals vroeger, angst voor de dood."
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Oud worden is meer
dan het verlies var

Een van de verliezen waar wc vroeg of laat allemaal mee te maken
krijgen, is het verlies van onze jeugd. Dat wc oud worden is niet
altijd gemakkelijk te accepteren, zeker niet in een maatschappij als
de onze waar snelheid, dynamiek en 'for ever young' tot belangrijke
waarden zijn verheven. Toch bestaat de tweede levenshelft niet alleen
maar uit het incasseren van verliezen: van lichamelijke schoonheid,
fysieke mogelijkheden en kracht. Er valt ook iets te winnen. Het is
een levensfase met haar eigen waarden en verworvenheden .

•.•.•.•j.;••j.j •• ,•.•••

Ouder worden, dat doen we allemaal. Daar is geen kunst
aan, het gaat immers vanzelf. Voor je er erg in hebt hen je
oud, wordt er nogal eens door voornamelijk oudere mensen
gezegd, want jonge mensen zijn over her algemeen niet bezig
met de ouderdom. Daar hebben ze het re druk voor. Als je
jong bent, lijkt het leven vaak eindeloos, vol bezigheden, ac-
tiviteiten en ervaringen die gretig opgedaan moeten \\'orden.
Ouderdom is dan een punt ergens ver weg aan de horizon,
\vaar je liever niet te veel over nadenkt. Niet alleen omdat
het nog ver in het verschiet ligt. maar ook omdat oud zijn in
ol1ze maatschappij niet erg aantrekkelijk wordt voorgesteld.
Jong zijn is in de mode. De cultus van jong, slank, mooi, snel
en dynamisch dringt zich van alle kanten aan OI1Sop. Niet
alleen de media en de reclame spiegelen ons dit ideaalbeeld
in alle toonaarden voor. zodat je in sreeds meer kledingwin-
kels zelfs om een maat 42 al tevergeefs kOlm, maar bijvoor-
beeld ook de arbeidsmarkt heeft snelheid, gezondheid, flexi-
bilireit en dynamiek tot haar hoogste waarden verheven.
.\ter het gevolg dat alle mensen die hierop inboeten steeds
minder aan bod komen of zelfs naar de afvalbak worden
vef\vezen. Zo kan het gebeuren dar iemand van vijfenveertig
die een andere baan zoekt al als on bemiddelbaar wordt be-
schouwd, zoals een vriend van mij onlangs overkwam. Hij
heeft weliswaar een schat aan ervaring en kennis, is gezond
van lijf en leden en heeft nog twintig produktievc jaren te
gaan, maar 'helaas zien de meeste werkgevers dat niet zo.

meneer'. Oud. uitgerangeerd op je vijfenveertigste, rerwijl je
nog van alles in je mars hebt? Hoe moet het dan wel niet zijn
als je in de zeventig of tachtig bent en echt met een aantal fy-
sieke beperkingen cn ouderdomskwalen wordt geconfron-
teerd? Een schrikbeeld, inderdaad. En voldoende reden om
de ouderdom zo lang mogelijk op afstand te houden en kos-
te wat het kost jong te blijven.
Velen doen hier dan ook verwoede pogingen toe. De halters.
multi-vitaminepreparaten, anti-rimpe1crèmes, diëten en cos-
metische behandelingen om [Och maar vooral een jong en
slank lichaam te behouden zijn zeer gewilde artikelen. In de
contactadvertenties (lees ze er maar op na!) prijzen vrijwel
alle mannen van ver in dc vijftig en ouder zich aan als jong of
jeugdig. Of ze ogen zo óf ze zijn het van geest, maar zelden
zullen ze voor zichzelf begrippen bezigen 31s rijp, volwassen.
bezadigd of gewoon mooi oud. Met alles wat naar ouder
worden riekt, prijs je jezelf blijkbaar ook uit déze markt.
De hisrorica Annie Romein-Verschoor signaleerde deze ten-
dens twintig jaar geleden al in een interview. "Oud zijn was
eens van mensen en dingen een verdienste, het betckende
wijs en solide. nu is het alleen nog een deugd van wijn en
kaas. Vandaar de srereorype lof over de oudere mens: nog
heel viraal. nog onvermoeid, nog allesbehalve seniel."
Deze tendens is sindsdien alleen maar stcrkcr geworden. Het
streven van velen is om rot op hoge leeftijd actief. vitaal en
jeugdig te blijven. Dit wordt nog eens aangemoedigd door
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het overstelpende aanbod van reizen en andere activiteiten
op de snel groeiende ouderenmarkt. Wie de senioren bladen
erop naslaat, ziet het: de oudere van nu, en zeker van de toe-
komst, is ondernemend, mobiel, reislustig én surft op Inter-
net. Daarmee wordt in feite de dynamiek van de jeugd op de
ouderdom geprojecteerd. Dat leidt soms tot extremen, zoals
de 57-jarige hooggehakte Tina Turner die er nog steeds uit-
ziet en rondspringt als een tiener (zo werd ze na haar optre-
den in de Arena in het dagblad Trouw onlangs ook omschre-
ven). Het is ongetwijfeld een prachtige professionele presta-
tie die ze levert, te vergelijken met topsport. Maar heeft het
iets met de werkelijkheid te maken?

Van blinken naar verzinken
Is de ouderdom ook niets meer dan dat, een soort voortge-
zette, langgerekte jeugd, waarbij de lichamelijke achteruit-
gang zo lang mogelijk op een afstand gehouden moet wor-
den? Wordt daarmee wel recht gedaan aan het eigene van
deze levensfase? Natuurlijk is lichamelijk verval niet echt iets
om naar uit te zien, maar het hoort er wel bij. Het is nu een-
maal een feit dat in de tweede helft van het leven de afbraak-
krachten groter zijn dan de opbouwkrachten, zoals Andreas
Burnier dat zo treffend noemt. En dat die zich ook al rond
het veertigste levensjaar doen gelden. De eerste rimpels,
kaalheid of grijze haren zijn onherroepelijk daar, de leesbril
moet worden aangeschaft, het tempo wordt wat minder, met
tennis word je opeens door je dochter of zoon verslagen.
We ontkomen nu eenmaal niet aan het eeuwige ritme van
opgaan, blinken, verzinken, dat alle materie kenmerkt. Iets
ontstaat en groeit, komt tot volle bloei en wasdom, waarna
het in verval raakt en tenslotte vergaat. Dat geldt ook voor

mensen. Maar als je op, of vlak na het hoogtepunt van het
blinken opeens moet constateren dat de fase van het verzin-
ken in zicht komt, kan die confrontatie heftig en pijnlijk zijn.
In het leven van veel mensen is dit een moeilijke overgang,
juist omdat het verzinken in onze maatschappij zo met het
verlies van jeugd en toekomstmogelijkheden wordt geasso-
cieerd. Dit is de periode van de bekende mid-life crisis, waar-
over nogal eens meewarig wordt gedaan, maar die - aldus
een aantal psychologen - in heftigheid niet onderdoet voor
de puberteitscrisis.
Die heftigheid is ook nodig, want er moet in die periode be-
wust iets worden achter- en losgelaten en dat gaat meestal
niet zonder slag of stoot. Zo schrijft de Amerikaanse schrijf-
ster en psycho-analytica Judith Viorst in haar boek Noodza-
kelijk Verlies: "Je hebt mensen die hardnekkig vrolijk blijven
doen over deze periode in ons leven, waarin huis en huwelijk
beginnen te verslappen, waarin onze jeugddromen voor een
deel verloren zijn gegaan en waarin we - al zijn we in ons
hart nog pas zeventien - langzaam zuidwaarts zakken. Het
leven begint bij veertig, zo heet het. We worden beter, niet
ouder. Als Sophia Laren van middelbare leeftijd is, is het zo
slecht nog niet. Maar voor we de andere kant van de berg
positief kunnen gaan bezien, moeten we erkennen dat de
middelbare leeftijd iets treurigs heeft, omdat we - niet in één
keer, maar stapje voor stapje en dag na dag - ons jeugdige
zelf verliezen en verlaten en loslaten." Pas door het oude los
te laten kun je je met het nieuwe verbinden. Maar doordat
oud worden een zeer geleidelijk proces is, kan het moment
waarop we toegeven dat onze jeugd nu echt achter ons ligt,
eindeloos worden uitgesteld. Het leven begint bij vijftig of
zelfs zestig, heet het dan.

.
\
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Ook psychiater j.A. \'(felman benadrukt in zijn boek Ollder
worden dat loslaten en een herbezinning ten aanzien van le-
venshouding en waarden tussen het veertigste en vijftigste le-
vensjaar van wezenlijk belang zijn, zeker als wc de echte ou-
de dag - van 70, 80 jaar - zinvol \villen kunnen beleven.
Want dan zijn onze lichamelijke prestaties onherroepelijk
achteruit gegaan en zullen we met beperkingen, gebreken en
ziekte worden geconfronteerd. Heb je in de fase van de mid-
delbare leeftijd al enigszins leren relativeren en afstand kun-
nen nemen van je eigen impulsen, verlangens en verwachtin-
gen (niet alles loopt in het leven zoals jij \vilt), dan omwikkel
je een innerlijke vrijheid die je in de latere levensfase van de
ouderdom goed van pas komt, zo stelt hij.

Naar binnen

Halvef\vege het leven moet er dus iets worden losgelaten en
een andere \••..eg worden ingeslagen. "laar wat is dat iets
dan? De fixatie op het lichaam en lichamelijke prestaties, het
met 'Sturm und Drang' in de wereld staan, het ego dat zich-
zelf zo belangrijk vindt en voortdurend in het middelpunt
wil staan, de eenzijdige gerichtheid op status en macht, vor-
men de even zovele antwoorden. Essentieel is in ieder geval
dat de actieradius van buiten naar binnen verlegd moet wor-
den. Ook Jung wees hier al op. In plaats van al onze inspan-
ningen op de buitenwereld te richten, zoals tijdens de eerste
levenshelft waarin we druk zijn met opleiding, werk, carrière
en gezin, zouden we deze in de tweede helft van ons leven
meer op ons innerlijk moeten gaan richten. Om onze erva~
ringen te verwerken, onze tekortkomingen onder ogen te
zien, hiervan te leren en zo tot meer inzicht te komen.
Andreas Burnier noemt het de transformatie van vitaliteit
naar bewustzijn, waarmee ergens tussen het vijfendertigste
en vijftigste levensjaar een begin moet worden gemaakt.
"Een mens wordt geboren met een maximum aan vitaliteit
en een minimum aan bewustzijn en eindigt z'n leven, als het
goed is, met een minimum aan vitaliteit en een maximum
aan bewustzijn. (... ) Dit is de ge\'•.'one ontwikkelingsgang van
geboorte en jeugd naar ouderdom en dood", schrijft zij. Die
vitaliteit hebben we nodig om in de eerste levcnshelft een
'vaardige, zelfstandige en aangepaste aardeburger' te wor-
den. ~\1aar in de tweede levenshelft is het onze taak om met
behulp van die verworven vaardigheden ook weer 'hemc1-
burger' te worden, zoals Burnier dat noemt. Ofwel: we zijn
niet alleen lichaam, maar ook geest.

Mildheid

In de tweede levenshelft zullen we dus onze geestelijke ont-
wikkeling meer tcr hand moeten nemen. !\1aar in een maat-
schappij als de onze met z'n sterke gezondheids- en li-
chaamscultuur - ook veel therapieën in het alternatieve ge-
zondheidscircuit zijn meer gericht op het behoud van ge-
zondheid en jeugd dan op geestelijke verdieping of innerlijke
groei - wordt dat mensen niet gemakkelijk gemaakt. \'(fe zuI-
len er een bewuste inspanning voor moeten levereil. Dat
kunnen we doen door in het drukke gewoel van het dagelijks
leven af en toe rust en stilte voor onszelf te creëren, tijd voor
bezinning of meditatie. Slechts door niet altijd onderweg of
bezig te zijn, leren we met wat meer afstand naar onszelf te
kijken, en daardoor ook naar anderen en de wereld om ons
heen. Uiterlijke schijn en illusies worden gemakkelijker
doorzien, waardoor onze omgang met anderen aan open-
heid en diepgang kan winnen. Ook psycholoog Han de \'(fit,
die in z'n boek De verborgen bloei een antwoord zoekt op de
vraag waarom de ene mens in de loop van z'n leven zachter
en wijzer wordt en de ander meer hardvochtig en verblind,
komt tot de conclusie dat contemplatie, zich in afzondering
en stilte terugtrekken, een belangrijke voorwaarde is om
naar meer mildheid te groeien.

Juist die mildheid en wijsheid, maar ook stil kunnen genie-
ten, rust, bezonkenheid en acceptatie zijn belangrijke ver-
worvenheden van de ouderdom. Acceptatie van het feit dat
het leven onvolkomen is en we véél nict naar onze hand heb-
ben kunnen zetten, maar dat we mede hierdoor zijn gegroeid
en geworden tot wie we zijn. Het is niet voor niets dat veel
mensen pas na hun pensioen aan hun gemoeds- en zielerust
toekomcn. Nu er niet meer zo hard gewerkt cn gepresteerd
hoeft te worden, kunnen ze andere dingen gaan waarderen
en toelaten. Sommigen kunnen dan pas fouten die in het ver-
ledcn zijn gemaakt, onder ogcn zien.
Als we oud worden, verliezen we inderdaad het nodige: jeug-
dige uitbundigheid, lichamelijke schoonheid en kracht, maar
daar staat voldoende tegenover. Wat we kunnen winnen, is
een ruimere visie op het leven, meer innerlijke rust en vooral
een grorere mate van bewustzijn. De Franse dichter en ro-
manschrijver Victor Hugo zei het al: "In Je ogen van jonge
mensen kan men vuur zien, maar in het oog van de grijsaard
ziet men licht."
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Verlies van een vznger

.Pas na de amputatie merkte ik
hoe dierbaar mijn lijf me is.

DOOR JOLAKDA AAN DE STEG GE

"Vrijwel continu leef ik mer de angst dat de dystrofie zal
voortschrijden en mijn gezondheid nog verder achteruit zal
gaan. Het begon drie jaar geleden met een ontsrt.'king in mijn
rechter middelvinger, maar nu merk ik aan mijn hele rechter-
kant dat er iets niet goed zit. Je moet cr nier zo over piekeren,
zeggen mensen tegen me .. \laar Jat lukt niet. Ik word er de
hele dag mee geconfronteerd. "

Ans Combé (40) is somber gestemd over haar gezondheid.
Een drie jaar geleden geconsulteerde chirurg verzekerde haar
dat hij haar vinger weer in de oude staat zou kunnen herstel.
len. Dat pakte anders uit. ook na de operatie woekerde de
ontsteking voort. Alle vingers stonden stijf en de pijn werd
ondraaglijk. "Op een gegeven moment werd geconstateerd
dat het niet zomaar een ontsteking betrof, maar dat er dys-
trofie in de vinger was opgetreden. Die ziekte verstoort de
communicatie tussen hersenen en handelen. Om te voorko-
men dat ik mijn hele rechterhand zou kwijtraken is toen tot
amputatie van de middelvinger besloten."
Het resultaat is een gapend gat tussen haar ring- en wijsvin-

ger. Na de amputatie realiseerde Ans zich dat niks in het le-
ven zo bij haar hoort als haar eigen lichaam. "Pas toen ont-
dekte ik hoc dierba;lr mijn eigen lijf me is. Ik kijk mct af-
schm\' naar mijn hand. Vaak heb ik het gcvoel dat-ie van ie-
mand anders is. Hij zit daar, maar is niet van mij." Haar
hand staat in een bolle houding en is vel over bccn. Het is
duidelijk de hand van een gehandicapte, vindt ze. Afgezien
daarvan blijkt toch de hele rechterhand aangetast door de
dystrofie. Ans kan cr nall\velijks nog iets mee doen. Sinds
drie jaar heeft ze dag en nacht pijn.
"Het is mij een raadsel hoc je zoiets verwerkt. ,'"'lensen die
niet weten wat voor gevolgen deze ziekte heeft, reageren met
'gut, ••••..at maak je je toch druk'. ~1aar ik heb grote moeite
om het te accepteren. Als de pijn erger wordt en me uit de
slaap houdt, ben ik gewoon boos."

Ondertussen ziet ze als een berg tegen de komende wÎnterpe-
riode op, want de dystrofie verstoort ook haar bloedsom-
loop. Het geringste zuchtje wind is voor haar te koud. Onge-
acht of ze handschoenen draagt of niet, krijgt ze dan blaU\ve

vingers die ved pijn veroorzaken. Om die reden moet ze 's
winters maanden lang binnen blijven. De pijn is al net zo
min te harden als het in de zomer warmer wordt dan dertig
graden.
Weliswaar is ze na veel oefenen links een stuk behendiger ge-
worden, maar ramen lappen, bedden opmaken, vuilnis bui-
ten zetten, tassen dragen, koken: Ans kan het niet meer. "Ik
kan niet snijden, geen appel schillen, pannen tillen, bij de
simpelste huishoudelijke klusjes heb ik hulp nodig. J\lijn
man heeft er een heel pakket aan activiteiten bij gekregen. Ik
was altijd nogal creatief, naaide veel en maakte natullfpop-
pen van gips of klei, maar dat is allemaal van de baan. Net
als sporten, dat is me verboden. Het strekt zich over alle ter-
reinen van het leven uit. Zelfs mijn fiets staat aan de kant,
omdM ik het stuur niet kan vasthouden en de kracht niet
meer heb om de pedalen rond te trappen."

Ze vindt het een zegen dat haar kinderen van dertien, zestien
en negentien jaar oud genoeg zijn om zichzelf te redden.
~laar ze realiseert zich terdege dat haar ziek tc ook enorme
gevolgen voor hen heeft. "Ze verwijten me nooit iets, maar
ik voel me wel vaak schuldig, omdat ik om de haverklap een
spelbreekster ben. Wanneer we met het hele gezin een uit-
stapje maken komt het regelmatig voor dat we eerder tcrug
moeten, omdat het voor mij te koud is. Iedereen moet zich
dan aan mij aanpassen.
Lichamelijk ben ik veel vermoeider geworden. Ik functioneer
slecht en dat ten ••..ijl ik nog maar veertig ben. Sinds een jaar
wonen wc in een serviceflat, omdat mijn man hier is aange-
nomen als Hoofd Interne Dienst. De gemiddelde bewoner in
deze flat is tachtig, maar ik moet tot mijn verdriet erkennen
dat ik hier lichamelijk gezien op mijn plaats ben. Ik voel me
vaak een oud mensje, zo hulpbehoevend als ik ben. Psy-
chisch ben ik hier echter nog lang niet aan toe. Het past niet
bij mijn leeftijd en bij wat ik nog allemaal in het leven zou
willen. 11
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et ex-vro

Soms zIen mensen na een scheiding hun leven als een groot,
zwart gat. Zij kunnen midden in de nacht wakker schrikken
en het eerste beeld dat zich aan hen opdringt, is dat van een
diepe afgrond, waarin geen enkel houvast te ontdekken valt.
Die wanhoop is in zekere zin logisch, want wie pas geschei-
den is, is niet alleen de zekerheid van het huwelijk kwijt,
maar vaak ook veel van wat daarmee samenhing: het huis, de
buren, vrienden, kennissen, gewoontes, vakanties, feestjes, de
kleine rituelen. Alles lijkt op losse schroeven te staan - men
voelt zich kwetsbaarder dan ooit ten opzichte van de wereld .

Zelfs voor mensen die tijdens hun hu-
welijk al uit elkaar zijn gegroeid en dit
in redelijke hannomic hebben kunnen
afsluiten, kan er na de scheiding angst
en ontreddering zijn. En die periode
duurt vaak langer dan dat men zich he.
wust is en heeft meer invloed op her
dagelijks handelen dan wc in eerste in-
stantie denken, aldus de Amerikaanse
psychologe Sandra S. Kahll. Zij be-
dacht er zelfs een speciale term voor:
het ex-vrouw syndroom. In haar gelijk-
namige boek stelt Kahn dat het emo-
tionele trauma dar mensen door een
scheiding oplopen hen jaren later nog
in diverse situaties parten kan spelen.
~laar vaak zonder dat zij een link leg.
gen tussen hun huidige problemen en
de scheiding. Zij spreekt van een 'ex-
vromv' syndroom, omdat zij in haar
praktijk als thcrapcurc voornamelijk
vrouwen in haar spreekkamer krijgt

die aan het syndroom lijden, maar
mannen kunnen er evengoed last van
hebbcn. Zij staan in het algemeen ech-
ter minder snel hij een therapeut op de
stoep.
Het syndroom wordt gekenmerkt door
ccn complex van symptomen. Kahn
noemt o.a. depressie en angst, slaap- en
eetstoornissen, weinig gevoel van ei-
genwaarde, gedrag dat voortkomt uit
cen poging het gebrek aan eigenwaarde
te compenscren, zoals bijvoorbeeld
overbezorgd zijn over je kind(eren),
werkverslaving, streng dieet houden of
fanatiek de mode volgen. Andere pro-
blemen die tot het syndroom behoren,
zijn: moeite hebben met het aangaan
van sociale relaties, angst voor intimi-
teit, psychische verlamming. Onder dat
laatste verstaat Kahn het onvermogen
om ondanks het verlangen dat er is
daadwerkelijk aan de slag te gaan. Er is

een hardnekkige neiging om alle moge-
lijkheden tot positieve veranderingen
te saboteren. Maar het belangrijkste
symptoom is misschien wel de sterke,
vaak onbewuste neiging om de ge-
hechtheid aan de ex-man te laten
voortduren. De vrouw blijft dl.' binding
met haar ex fanatiek voeden of be-
schermen, ongeacht diens onverschil-
ligheid of regelrechte vijandigheid. Zo
had Kahn ooit een vrouw in therapie
dil.' twintig jaar latcr nog tegen haar ex-
man aan het procederen was. Zij had
al haar energie daarin gestoken en was
nier toegekomen aan het opbouwen
van een eigen leven.

Op jezelf teruggeworpen
In Nederland werkt therapeute Anneke
van Steenbergen-Postma regelmatig
met cliënten die echtscheiding overwe-
gen of die de gevolgen ervan niet gocd
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kunnen verwerken. Haar ervaring is
dat ook veel mannen nog jaren na de
scheiding aan een 'ex'-syndroom blij-
ken te lijden. Maar of het nu een
vrouw of een man treft, ook voor het
'ex' -syndroom geldt: voorkómen is be-
ter dan genezen, want het kan het op-
bouwen van een nieuw leven flink in de
weg staan .. Men zou bijvoorbceld in
therapie kunnen gaan, hoewel de
noodzaak daartoe zich niet bij iedere
'ex' laat voelen. Anneke van Steenber-
gen: "Het komt nogal eens voor dat in
de periode kort na de scheiding het le-
vcn er niet al te- somber uitziet. Vooral
in het eerste jaar krijgt men het gevoel:
ik red het toch maar alleen! In dat jaar
is de belangstelling van familie en
vrienden ook nog aafl\vezig, er wordt
geïnformeerd hoe het met je gaat.
Langzaam maar zeker verdwijnt die
aandacht echter en word je op jczelf te-

ruggcworpen. l\1eestal is tegen die tijd
ook het geknok over de kinderen, de
spullen en hct geld afgelopen. Dan kan
het gevoel van leegte ineens h<lrd toe-
slaan, terwijl je zou denken: er is toch
al zoveel tijd voorbij, is het nu nog niet
klaar? Maar zo werkt het dus niet:'

Vijandige schoonfamilie
Er valt in feite weinig te zeggen over Je
duur van het herstel. Behalve dan mis-
schien dat het bij iemand die de schei-
ding zelf heeft gewild, soms sneller
gaat. Ook als de partners nog vrij jong
zijn en er geen kinderen zijn kan dat de
verwerking soms vergemakkelijken.
Veel mensen hebben tijdens hun huwe-
lijk al heel wat verdriet over de aan-
staande scheiding verwerkt. Daarom
kunnen zij zich min of meer opgehlCht
voelen als de knoop eenmaal is doorge-
hakt, maar zelfs dan komt er vaak nog

Vijalldige houdillg vall schoollfa-
milie werkt als korelI op de

boosheidsmolelI

een terugslag. In andere gevallen zijn
sluimerende conflicten tussen de part-
ners niet goed uitgepraat, met hct ge-
volg dat degene die verlaten wordt heel
lang kan blijven steken in kwaadheid
of gevoelens van onmacht. Een thera-
pie kan dan belangrijk zijn om de on-
verwerkte emoties uit het huwelijk als-
nog te verwerken. Van Steenbergen:
"Ik ben zeer voor 'echtscheidingsthera-
pie' , waarin de partners al vóórdat ze
uit elkaar gaan proberen de onopgelos-
te problemen uit te praten. In de prak-
tijk blijkt dat daarmee nogal eens het
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'Als het gekllok over de killderell, spullell ell het
geld is afgelopell, kali het gevoel vall leegte

opeells hard toeslaall '

dóórzieken van gevoelens van wrok en
verbittering na de scheiding voorko-
men kan worden. Ook omdat men be.
ter zicht krijgt op het waarom van her
gebeuren. De therapie kan er ook toe
leiden dat de heslissing gezamenlijk
\vordt genomen. Voor verdere venvcr.
king hangt veel af van de reactie van de
omgeving. Als die vol begrip en meege-
voel is, kan dar het herstel bespoedi.
gen. Soms krijgt de vrouw de schuld.
zelfs van haar eigen ouders, omdat de-
ze bijvoorbeeld vinden dat ze haar hu-
welijk kosre war her kost had moeten
redden omwille van de kinderen. Dan
krijgt ze dát verdriet cr ook nog eens
bij te verwerken. Ook het gehakketak
rond alimentatie en boedelverdeling
kunnen het herstel vertragen, om nog
maar te zwijgen van de opstelling van
de schoonfamilie. W'anneer die bij-
voorbeeld het kontakt met de schoon-
dochter of schoonzoon wenst te ver-
breken, kan dat heel pijnlijk zijn, voor.
al als men het idee hedt dat veel van de
problemen tussen de ex-genoten op de
respectievelijke achtergronden zijn te-
rug re voeren. Dan is de vijandige hou-
ding van de schoonfamilie koren op de
boosheidsmolen .••

Spelregels
Het herstelproces duurt meestal het
langst als er jonge kinderen bij betrok-
ken zijn. Anneke van Steenbergen:
"\X'anneer er kinderen zijn, blijf je voor
eeuwig aan je ex-partner gebonden.
\X'ant je kunt wel scheiden als partners,
maar niet als ouders. De kunst is dus:
hoc houd je die twee niveaus uit el-
kaar?" \'Vat dat betreft kan zij nog wel
een paar spelregels toevoegen aan het

boek van Sandra Kahn, waar deze het
o"er de gevolgen van scheiding voor de
kinderen heeft ('Laat mededelingen of
vragen aan uw ex-man nooit via uw
kinderen lopen'). Van Steenbergen:
"Belangrijk is om kinderen geen partij
re laten kiezen. Kinderen zijn trouw
aan heide ouders en diep in hUil hart
verdragen zij geen keus russen één van
beiden. \Vonen de kinderen bij de ene
ouder, dan zal deze het kontakt met de
andere ouder moeten stimuleren. ~'len
zal het kind in ieder geval nooit hij de
ander weg moeten proberen re houden,
tenzij men zeker weet dat er sprake is
van lichamelijke of ernstige psychische
mishandeling. ~Iaar zelfs in dat geval
is het belangrijk 0111 de situatie op zo'n
manier aan de kinderen uit te leggen,
dat ze niet het gevoel krijgen de andere
ouder te 'verraden'. Ook her contact
tllssen grootouders en kleinkind is zeer
waardevol. Zij blijven uiteindelijk de
wortels van het kind. Kinderen verbie-
den om met de ex-schoonouders te blij-
ven omgaan is een slechte zaak. Beter is
het om ze te stimuleren af en [Oe een
kaartje re sturen of eens langs te gaan.
Ook de relaties met ooms en tames zijn
belangrijk voor het kind. Deze moeten
evenmin gedwarsb()()llld worden. Wat
zeker ook niet vergeten mag worden, is
om de eigen emoties zoveel mogelijk
opzij te zetten als het kind met verha-

len over de ex-partner thuiskomt. Het
kind kan zich hierdoor te sterk veraIH-
woordelijk gaan voelen voor de ouder
bij wie het woont, en het heeft al zoveel
te verwerken.

Nieuwe vaardigheden

Ovcrigens onderkent Van Steenbergen
dat cchrscheidingen ook onverwacht
positieve kamen kunnen hebben. Vaak
bieden zij een kans om nieuwe aspec-
ten van jezelf te leren kennen. "In
plaats van de schuldvraag te stellen
kun je ook naar je eigen rol in de relatie
gaan kijken en je vandaaruit afvragen:
'wat zijn mijn valkuilen in de omgang
met anderen en wat zou ik daaraan
kunnen veranderen?' Zo zie je nogal
eens dat vrouwen, die afhankelijk en
onzelfstandig leken, na hun scheiding
rot de ontdekking komen dat ze óók
een sterke kant in zich hebben. Zij om-
plooien zich op een manier die niet al-
leen hun omgeving, maar ook henzelf
verbaast. Dat zijn bijvoorbeeld vrou.
wen die zich in hun huwelijk sreeds
aanpasten en dachten dat ze dom \va-
ren. Ineens blijken zij een studie te kun-
nen voltooien of een waardevolle ar.
beidskracht re kunnen zijn. Ze omwik-
kelen imeresses, hobby's en andere
vaardigheden die jarenlang onder de
oppervlakte zijn gebleven. l\..1annen
daarentegen zie je vaak ineens hun va-
derrolontdekken en hun zorgkant ont-
wikkelen. Of ze realiseren zich dat ze
het onderhouden van relaties altijd aan
hun vroU\\! overlieten en maken nu op
vriendschapsgebied zelf een ontwikke-
ling door."
\'Vanneer spreekt zij nu van een 'goed
afgeronde' scheiding? Ze somt op:
"Als je met elkaar in alle redelijkheid
als ouders kunt functioneren. Als je al-
lebei het idee hebt je nieuwe leven op
orde te hebben, als je niet meer met al-
lerlei wrok zit en elkaar op straat kum
tegenkomen zonder elkaar meteen in
de haren te vliegen. Nee, sterker nog,
als je her zelfs léuk vindt om elkaar te
zien. Kortom, als cr geen tekenen zijn
die wijzen op het bestaan van een 'ex'-
syndroom. "

Sandra S. Kahn, 'Het ex-vrouw syn-
droom', Baarn (uitgeverij De Kern)
1991.
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Arno Bohlmeijer

I •
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Op 13 december 1992 gaan de schrijver Arno
Bohlmcijer, zijn vrouw Marjan en hun twee dochtertjes

naar een verjaardagsfeest. Op de terugweg krijgen ze
een ernstig auto-ongeluk, waarbij iedereen gewond
raakt. Marjan is cr het ergste aan toc. Na twaalf dagen

overlijdt ze.
Over de weken in het ziekenhuis, het afscheid van
Marjan en de periode daarna schreef
Arno Bohlmeijer drie aangrijpende boe-
ken. Hij verhaalt daarin niet alleen van
verdriet, gemis en het moeizame zoeken

naar een nieuw evenwicht met z'n
drieën, maar ook van de kracht van de
liefde, vertrouwen, acceptatie en verbon-
denheid die verder reikt dan de dood.
In gesprek met de schrijver.
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Arno Bohlmeijer schrijft met zo'n
openheid, intensiteit en subtiel gevoel
voor details over die eerste periode, dat
heel invoelbaar wordt wat een derge-
lijk onverwacht verlies teweegbrengt.
Hoeveel pijn het geeft, maar ook hoe~
veel saamhorigheid, moed en vertrou-
wen er in het aangezicht van de dood
kunnen ontstaan. In Aan een engel die
nieuw is beschrijft hij de weken van li-
chamelijk hersrel en t'lllotione1e aan.
vaarding in het ziekenhuis. Zelf is hij
binnengebracht met onder meer inge-
klapte longen, gebroken ribben en een
ongelukkig gebroken been. Er is een
groeiend besef dat de lichamelijke toe-
stand van .\1arjan, die in coma ligt, tot
een definirief afscheid zal leiden en dat
hij zijn kinderen hierop zal moeten
voorbereiden. Dar doer hij ook, op een
heel openhartige manier. \X'anneer de
artsen besluiten om de kunstmatige be-
ademing stop te zetten, is er naast ver-
driet ook berusting en vrede met haar
dood. Zelfs bij de kinderen. AI is de
jongste dochrer Phebe door een her-
sen kneuzing nog niet helemaal van de-

ze wereld en gaat her bij Rozemarijn
nier zonder boosheid en opstandigheid.
In het kinderboek Ik moet ;e iets heel
;ammers vertellen beschrijft hij de reac-
ties van de 9-jarige Rozemarijn op de
gebeurtenissen in het ziekenhuis en op
het sterven van haar moeder. Dat doet
hij met een opmerkelijk inlevingsver-
mogen, hij lijkt een zesde zintuig te
hebben voor wat er in een kinderzicl
omgaat. Vooral haar strijd, van binnen
voelen dar her niet goed gaat met haar
moeder, maar dit van bui ren niet kun~
nen toegeven omdat her te veel pijn
doet, weet hij treffend weer te geven,
Deze innerlijke verscheurdheid mas-
keert ze nogal eens met luidruchtig of-
lastig gedrag, bijvoorbeeld t\ ••..intig keer
om een zuster bellen als ze zich bang en
onzeker voelt.
Na vier weken worden ze uir het zie-
kenhuis ontslagen. Op dat pUilt begint
Het Vermoeden. In korte fragmenten
beschrijft Bohlmeijer het eerste jaar,
waarin her fysieke en emotionele her-
stel en dagelijkse geploeter om in z'n
eentje voor de kinderen re zorgen
voortdurend met elkaar om voorrang
strijden. Al zijn er onverwachts ook
momenten van blijdschap. Mer z'n oog
voor details en onopgesmukte stijl
weet hij glashelder te maken hoeveel,
vaak terloopse confrontatit,s er in zo'n
eerste jaar plaatsvinden. Zoals wan-
neer hij een nieuwe door .\-larjan ge-
kochte zomerjas voor Rozemarijn na
een half jaar nog ingepakt en met bon.
netje in de kast vindr.

Puur overleven
Mijn gevoel na ber lezt'n van dir boek is
dat de grote klap na dat eerste jaar ei-
genlijk nog moet komen. Arno Bohl-
mcijer beaamt dit. "Hoewel ik het eer-
ste jaar al zoveel verdriet heb gehad dar
ik dacht dar het niet erger kon, gin!-; de
meesre energie roch in het pure overle-
ven zitten. De fysieke genezing en het
alleenstaand ouderschap eisten het
grootste deel van mijn aandacht op. In
het tweede en derde jaar merk je echter
dat alle moeilijke momenten, zoals ver-
jaardagen en kerst, \••..eer terugkomen
en dar ~larjan er echr nooit meer zal
zijn. Zelfs nu, na vier jaar, heb ik dar
nog. Bijvoorbeeld wanneer het voor-

z jaar wordr, de schoonheid ervan doer
.• me zó aan !\rIarjan denken. Ook be-
... paalde muziek kan ik niet horen zon-
o der te moeten huilen, En als ik een I'e-
; 0

bruiksvoorwerp moer ' ••..eggooien dat
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De zon is achter een dikke wolk, maar de rand van die
wolk glinstert - net of mama om een hoekje kijkt.
"Mama wou onze kinderen zo graag zien," zeg ik (Roze-
marzJl', red.). "En ze zou nog met ons naar de koop-
avond gaan."
"Dat kan ik straks ook," zegt papa.
"Maar we zijn zo bang dat jij ook doodgaat."
"Nee hoor, want ik ven IIU door een wonder gered."
"Hoezo ?"
"Doordat ik niet in de riemen zat, ben ik uit de auto ge-
vallen, zodat ik niet klem heb gezeten."
"Waarom zat mama dan wel in de riemen?"
"Nou, je weet boe zij was ... Zij deed al/es zoals bet
hoorde .•.

mt't de pt.'fsoon van .\larjan te maken,
maar ook mer de situatie. Er waren
vier mensen uit een gezin die op ver.
schillende plekken in (wet' zieken hui.
zen lagcn. Dar vergde van icJen:cll een
extra inzet. Bovendien was cr één kind
dar niet zo ernsrig gewond was en wil.
de weten wat er met haar v;lder en
moeder aan de hand was. Hierdoor
werd de wrpleging gethvongcl1 0111
over de dood en het innerlijk van een
kind na re denken: hoeveel pijn doer de
waarheid, of her achterhouden van de
waarheid? \Vat kan l'en kind aan? Er
Illor.:sren in overleg met de familie
Illoeilijke keuzes gemaakt \vorden: wel
naar haar vader op de Intensive Care,
nict naar haar mOl'der. ,.

"Dat is gemeen!"
"Maar ik denk dat mama ook was doodgegaan als ze
niét in de riemen had gezeten."
"Waarom?"
"Haar portier is niet opengeklapt. Blijkbaar was haar
werk hier af. Zij mocht al naar de !Jemel terug."
Ik stup mijn duim in mijn mo",1 en blijf de hele dag
boos, tot Hans komt voorlezen.

(Uit: 'Ik moet je iets heel jammers vertellen')

zij heeft gemaakt, zoals onlangs een
kruikzak die tot op de draad W;lS ver.
slctcll. snijdt tbt door 111'nzil.'l."
Dat het verdriet in de loop der jaren
slijt, zoals het cliché wil, k;ln hij maar
gedeeltelijk be;lmen. "Het d;lgelijkse
gemis wordt wel minder, het is toch
er.:n gr.:wenningsprocr.:s. De momemell
van gemis komen veel minder v;lak
voor, maar áls ze er weer zijn, doet her
nog net zo zeer." De enige remedie is
die pijn te laten kOlllcn en er doorheen
te gaan. "Dat kan ik alleen m;lar door
echt vanuit m'n buik te huilen. D;lt heb
ik moeten leren. hoor, hiervóór kon ik
het niet. Ik huilde \\'deens. maar
schrodde het af bij m'n keel. Huilen
associeerde ik met sentiment, ik zag het
als iets wat mannen niet doen. j\laar
als het verdriet zo hevig is dat je erdoor
wordt overspoeld. moet je je cr wel aan
ovr.:rgcn:n. Juist in Jat fysir.:kr.:huilt:n
zit voor mij de loutering."

Saamhorigheid
Ovr.:rgave is t't'tl woord tbt regelm,Hig
terugkomt in ons gesprek. Overgave
aan her verdriet, maar ook overgave
aan het onomkoombare gegeven dat
,\1arjan zou sterven, zoals hij in her zie.
kenhuis al snel \vist. "Vraag me nict
waardoor het precies kwam, misschien

door m'n bewusteloosheid of door de
narcose. maar toen er de eerste nacht
eell neuroloog aan m'n bed stond en
vroeg of ik wilde weten hoe het
met mijn vrouw ging, wist ik
meteen dat her een ;lfscheid zou
wordell. Terwijl dat llH'disch gc.
zicn nog niet aan de orde was.
Het \vas in die ziekenhuistijd
alsof ik boven mezelf en alle
aardse beslommeringen werd
uitgt,tild. en wist \vat me te
doen stond. De scheiding tUS4
sen hemd en aarde viel even
weg. Ik kreeg een soort blinde.
lings vertrouwen dat het alle.
Illaal llloest gaan zoals het
moest gaan, CIl d3t ik daar
ook naar zou kunnen hande.
len .••
liet is mede hierdoor dar Aan
e('n £'flg£'! die Hieuw is zo licht
is. Ook de enorme saam ho.
righeid die russen familie,
vrienden en het verplegend
persollr.:c1 ontstond. heeft
bijgedragen aan de liefde.
volle en haast gewijde sfeer
waarvan het hele boek
doortrokken is. Bohlmeijer:
"Dat die saarnhoright'id
zich ontwikkelde. h;;1<.1veel

Onverbloemd eerlijk

Boosheid over .\1arjans dood spreekr
nergens uit zijn hoeken. "Het schijnt
erbij re horen, maar ik heh het niet ge~
had. Ook nu nog nit.I. \X'eI verdriet,
Iluar geen opstandigheid - waarom mij
dit moest overkomen. Door alle hulp
rond haar dood heb ik tt' veel gOl'd ••er.
varen om boos te kunnen zijn." \VeI
mist hij, zo geeft hij toe. de zorgzaam-
heid en praktische hand van .\larjan.
"ln je eentje voor her eten zorgen, af.
wassen en jr.:dochters voorlezen blijft
erg veel tegelijk. :-'1aar wat ik vooral
mis, is her kunnen delen van de veranr.
woordelijkheid voor de opvoeding.
Dat is een behoorlijke klus, waarhij
een eindeloze reeks hr.:slissingr.:11moer
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(Uir: 'Aan een engel die nieuw is')

Ik kan niet meer tegen de vragende blik in Rozemarijns
ogen; die bevat zoveel angst en eenzaamheid, vooral in
contrast met haar luide, anekdotische commullicatie,
dat bet voelt alsof ik baar ilt de steek laat zolaltg ik
mijn vermoeden over jouw afscheid niet met haar deel.
Ik word boos over mijlt zwakte: ik zie ertegeltop haar
pijn te doen, terwijl de grootste pijn er l1U is. De redelle-
riltg dat ilt medisch opzicht alles mogelijk is, dat het
naar jou toe oneerlijk is om Rozemarijn op je dood voor
te bereidelt werkt Itiet meer. Al dagelt vermijdt ze de
vraag: waarom komt mama niet bij ons il1 het zieken-
huis?

worden genomen, over school, activi-
teiten buiten de deur, kleding, hoeveel
snoep, hoe lang tv kijken." Zaken die
hij vroeger voornamelijk aan Marjan
overliet en waarvan hij nu pas ervaart
hoeveel tijd en energie ze kosten. Daar-
over is hij onverbloemd eerlijk, ook in
zijn boeken. ~taar je ziet hem dagelijks
in zijn vaderschap groeien.

Met zijn dochters gaat het goed. Al be-
tekent het verlies van hUil moeder voor
heil op een diep niveau nog steeds een
groot gemis. Dat geldt zeker voor Ro-
zemarijn. "Bij Phebe lijkt het verlies op
een natuurlijke manier z'n plek gevon-
den te hebben. Dat merk je ook aan de
manier waarop ze over Marjan praar,
heel nabij en warm. Zij zegr nog regel-
matig: als ik dir doe, mis ik mama weer
zo. Terwijl Rozemarijn afstandelijk
over ~tarjan praat. Ook alles war ge-

voelig is in films en hoeken, onrwijkt
ze. Dat komt te dichrbij. Bij haar is het
verdrier blijkbaar nog re groor om we
re laren:
\X'anr het mag dan wcllijken alsof kin-
deren gemakkelijker met verlies om-
gaan - ze gaan immers ahveer snel in
hun spel op en leven erg bij het mo-
ment - dir betekent niet dat hun ver-
driet ook verwerkt is. "Aan de buiten-
kant lijkt alles goed, maar van binnen
kan cr nog een onhanreerbaar groot
verdriet bestaan. Als een verdriet te
groot is, sluit een mens zich hiervoor
af. Kinderen hebben daar evenveel me-
chanismen voor als volwassenen:'

Diepere laag

Als hij één ding geleerd heeft door de
dood van zijn vrouw, dan is her ver-
trouwen. "Het vertrouwen, zoals ik
dat rond haar sterven had, heeft me

Wanneer de kinderen ill bed liggen,
pak ik de 'ehaltts de la Liturgie
Slavol1ne', die tijdens Marjans
laatste dagelt voor haar zijlt ge-
speeld. Terwijl ik het baltdje ilt bet
apparaat doe, weet ik dat de mu-
ziek op deze plek bij baar gestopt is
elt dat voelt als ... alsof ik je voel
sterven.
Huileltd, laltgzaam op de maat loop
ik de kamer op en neer.
Deze middeleeuwse kloosterza"g is
nooit gecomponeerd maar wordt
I1U, aan jou en mij, doorgegeven uit
de oerbron. De monniken staan in
een cirkel om ons heen te ziugen en
weten alles, ook hoe moeilijk het is
en dat het goed komt. Hun stemmen
zijn omhullend en maken verdriet
lós, zodat het weg kali. Wat ik ook
doe, zij blijve". Als vaders.
(Uit: 'Het vermoeden')

nooit meer helemaal verlaten. Al was
het cr toen bijna vanzelf, en moet ik het
nu soms uÎt m'n tenen halen. J\'1is-
schien gaat de weg naar meer vertrou-
wen altijd wel via het verdriet. Als je
hart van verdriet breekt, gaat het ei-
genlijk open. En als je hart open is,
kom je bij het vertrouwen uit. Voor-
heen wisr ik niet wat het betekende om
zo te leven. Ja, \\'el in kleine dingen,
maar nier op grote schaal. Hierdoor
heb ik ook een nieuwe, diepere laag in
mezelf aangeboord, en dar is nu net de
laag waar het om gaar. Doordar je elke
keer weer wordt geconfronteerd met
pijn en gemis kom je erachter dat je in
jezelf op zoek moet gaan, dat je de
. noodzakelijke levensvreugde niet af-
hankelijk kunt maken van een ander,
of van een kruikzak. Je moet de vreug-
de in jezelf aanboren. Dat gaat niet in
één keer of binnen een jaar. Het is een
leerschool die een leven lang door-
gaat."

Arno Bohlmeijer, Aan een engel die
nieuw is, (De Arbeiderspers) 1994, Ik
moet je iets heel jammers vertellen,
(Van Goor) 1994. Het vermoeden, (At-
las) 1995.
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Verlies van vaderland

'Als vluchteling weet je dat
er geen brug terug is'

"Je kent niks meer van wat je kende. In je eigen land was je
een intellectueel, nu ben je doof omdat je de raai nier verstaat
en stom omdat je hem niet spreekt. Je wordt als een vijand
beschouwd, omdat je een uitkering krijgt. Dat moet je alle-
maal in jezelf verwerken. Je moer je realiseren war cr in je
nieuwe land speelt, waarom mensen je zien als een indringer
en hoe je dat kunt veranderen. Dar kost ontzenend veel tijd
en energie."

Zes jaar geleden vluchtte Soheila Najand (39) mer haar man
en familie uit Iran. Ze \vil er niet veel meer over hvijt dan
Jat haar vaderland niet veilig VOo[ hen was. Ze volgde de
kunstacademie in Arnhem, waar ze in 1995 afstudeerde.
Veel van haar werk staat in het teken van vluchten, migratie
en integratie. Een van haar kunstwerken is een lijst waarin
twee vleugels hangen. "Yaak hebben vluchtelingen het ge-
voel dat ze niet meer dezelfde positie kunnen bereiken als ze
in hun eigen land hadden. Ze voelen dat hun vleugels in hun
vaderland zijn achtergehieven. Dat komt door de sociale po-
sitie die het gasrland voor jou reserveert, dat is alleen de
laagste functie. Yeel vluchtelingen zijn intellectuelen. Per-
soonlijk vind ik het onbegrijpelijk en onverstandig dat een
samenleving als de Nederlandse zoveel capaciteiten en po.
tentie veronachtzaamt."
"De eerste periode had ik het gevoel dat de Nederlandse taal
niet de melodie van een slaapliedje had. Mijn eigen taal heeft
die melodie wel, dat geeft rust en een gevoel van geborgen-
heid. Dat mis je meteen. De niell\ve taal ervaar je als agres-
sief. Maar langzaam ga je eraan wennen en ga je er iets van
begrijpen. En op een gegeven moment wordt die nieuwe taal
IÎefdevol. Nu ervaar ik het slaapliedje van Nederland als het
mooiste liedje dat ik ken."
Ze vertelt hoe ze een paar jaar geleden tijdens de dreigende
dijkdoorbraak uit Tiel werd geëvacueerd. Ze zag mensen
huilen, omdat ze moesten vluchten tenvijl dat niet hun keuze
was. In de beurs van Utrecht probeerde ze hen te troosten.
"Ik zei: \ve hebben ons land nog, ik moest mijn land verla-
ten. Als er geen overstroming komt. kunnen wc terug naar
onze huizen. Als dat niet gaat, krijg je weer een nieuw onder-
komen. Toen zeiden ze 'nu weten we wat het betekent om
vluchteling te zijn. En wij gaan alleen nog maar van de ene
plek van ons land naar een andere,"

Ze voelt haar vaderland niet meer als een verlies. Niet meer.
"Natuurlijk denk ik iedere dag aan Iran, maar ik heb geen
tijd voor nostalgie. Een migrant blijft altijd denken aan te-
ruggaan. Nlaar als vluchteling weet je dat er geen brug terug
is. En dus moet je iedere dag als een uitdaging ervaren. Dit is
het niell\ve land waarin je leeft en moet functioneren . .Ie moet

de taal leren. Er zijn duizenden dingen die iedere dag moeten
om de nieuwe samenleving te leren kennen en alles onder de
knie te krijgen." Tegelijkertijd koestert ze een grote hoop.
"Rationeel weet ik dat ik voorlopig niet terug kan. Maar ik
hoop nog steeds terug te zullen keren, wanneer er in Iran vrij-
heid komt. \'(!ant ik weet d~u ik dáár meer kan betekenen dan
hier. Aan de andere kant realiseer ik mij dat het nog minstens
twintig jaar duurt voor het zover zal zijn. Ik weet ook niet of
ik dan \\'erkc1ijk terug kan. mijn zoon is hier geboren. Ik kijk
nu naar het land van mijn kind, kan hier iets betekenen."

In 1995 maakte ze het kunstwerk 'De laatste herinneringen'.
Het is het resultaat van gesprekken die ze met tachtig vluch-
telingen uÎt verschillende landen heeft gevoerd. Al wordt een
mens onderdrukt, toch is hij of zij in staat boodschappen
naar buiten te brengen. Soheila: "Alle politieke vluchtelin-
gen in Je hele wereld proberen vlak voor de doodstraf hun
emoties te uiten. Yaak mogen ze alleen heel simpele briefjes
schrijven. Toch slagen velen crin om met behulp van trucjes
geheime strijdbare teksten in die brieven te verwerken." Ze
vertelt hoe haar moeder ontdekte dat een gevangen genomen
oom, wiens kleren zij waste, in de oksel van zijn overhemd
rapporteerde dat zestig gevangenen in hongerstaking waren
gegaan. Dankzij die mededeling werd er een grote demon-
stratie voor de gevangenis in Thereran georganiseerd, waar-
na de gevangenisdirectie het regime moest versoepelen. En
hoe een bekende Iraanse schrijver zeventien jaar geleden
kon voor zijn executie het liedje 'Gelukkige nieuwe lentes'
schreef. "Het is een nationaal liedje voor de lente geworden,
ons nieu\\'e jaar. Het is enerzijds een heel vrolijk. anderzijds
een strijdbaar lied waarin van betere tijden wordt ge-
droomd." Sohcila stopte dergelijke kostbare teksten van ge-
vangenen uit de hele wereld in simpele plastic zakjes. "Om-
dat de familie van een geëxecuteerde gevangene diens hezit-
tingen terugkrijgt in een simpel plastic tasje."

"Er wordt mij gevraagd: heb jij je aangepast? \Vat bedoel je
met aanpassing? Ik kom 's nachts in mijn eentje terug van
een performance aan de andere kam van het land. Ben ik
aangepast? Ik ga zonder mijn man naar de disco om te erva-
ren wat dat betekent in deze samenleving. Ben ik aangepast?
,\lijn kind spreekt twee talen. Ben ik aangepast? In emotio-
neel opzicht ben ik veel opener dan Nederlandse vrouwen.
Ben ik aangepast? Nee, en waarom niet? Omdat de aanpas-
sing van de andere kant niet op gang is gekomen. De dialoog
die ik zoek is nog geen dialoog, die moet nog helemaal be-
ginnen. De werelden van autotone en allochtone Nederlan-
ders zijn volstrekt gescheiden. Het wordt hoog tijd dat er een
bevredigende communicatie op gang komt."
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Ire landschappen
die verdwijnen

Tot vormen van verlies waarbij te wClnlg wordt
stilgestaan kan ook het verlies aan vertrouwde en
dierbare plekken en stukken natuur en landschap
worden gerekend. Want bijna nergens is cr zo sterk
ingegrepen in het landschapsbeeld als in Nederland,
zo betoogt cultuurfilosoof Ton Lemaire, die zelf op
het Franse platteland is gaan wonen. Natuur,
wildernis, stilte en donker zijn in Nederland schaarse
goederen geworden. En dat kan weleens meer schade
aan het gemoed en de ziel van mensen teweegbrengen
dan wc vermoeden .

....... j_ ... ,... :... ;..
Veel mensen, zeker ouderen, hebben behalve het verliezen
van verwanten en vrienden ook het verlies te betreuren van
een geliefd landschap, een mooi sruk bos of een veel bezoch-
te plek. Ik zelf heb tenminste meerdere van dergelijke plaat-
sen tijdens mijn leven verloren. Zo was ik erg gehecht aan
een klein meer, eenzaam en idyllisch gelegen temidden van
bos en hei, Ik ging cr vaak met mijn vrienden zwemmen en 's
winters schaatsen. Het was een van de favoriete plekken van
mijn jeugd. Maar onverwacht is er een autobaan aangelegd
die het meertje rakelings passeert. Het meer is er nog wel,
maar voor mij is het ontluisterd. Ik kom er dan ook nooit

i meer.
Ergens Jnders hevond zich aan de rand van een moeras een
laatste stuk uitgestrekte heide. In de jaren 60 is die hei in het
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kader van een ruilverkaveling ontgonnen. Er liggen IHI ,vei-
landen. Het landschap is hierdoor voor mij onherkenbaar
veranderd. j\laar ik ben de heide van toen nooit vergeten
met zijn rijkdom aan vogels, zoals wulpen, eenden en kor-
hoenders. Ook daar blijf ik maar liever ''''eg.
Aan de rand van het dorp waar ik een tijd woonde, bevond
zich een charmant en gl'varieerd gebied van kreupelhout,
weitjes en akkers. Er slingerden zich cnkele veldwegen en
voctpaden doorheen. In het voorjaar zong cr een nachtegaal.

-.-

Als kinderen speelden wij er natuurlijk graag. Op een gege~
ven moment wilde het dorp echter uitbreiden en verrees juist
dá"r een uitgestrekte woonwijk, waar nu een nieuwe genera-
tie is opgegroeid die nooit heeft geweten hoe hun omgeving
er vroeger uitzag. ,,"laJr ik ben dat landschap niet vergeten.
Een aantJl kilometers verder bevond zich een aantrekkelijk
iJ.ndschap met dennenbossen, heide en akkers. Ik ging er re-
gelmatig wandelen om zijn rust en weidsheid. Sinds ruim
tien jaar loop ik er nooit meer. Het zou ook niet meer kun-
nen, want het hele gebied, ml.:er dan honderd hectares groot,
is ontgrond ten behoeve van de grindwinning. Er ligt nu een
grote piJ.s water. Door dergelijke veranderingt"n is mij een
deel vall dl.: vl.:rrrouwde ruimte afgenomen, een dcd ook van
mijn jeugd. Ik \'Crmol'd dat veel mensen soortgelijke ervJrin-
gen hebbell.

Nergens stil
\X'e weten dat hl.:t Nederl;lnds iJ.ndschap de butste dn'ennia
ingrijpend is veranderd. De oorzaken liggen nogal HHlr de
hand. De bevolking is toegenomen en die gegroeide bevol-
king heeft ten gevolge van de sterk gestegen wekaMt veel
meer behoeften gekregen. Het autobezit is ycrwelvoudigd;
ik geloof dat Nl.:dl.:rland de grootste autodichtheid ter werdd
heeft en dus ook een hoge 'asfalt.dichtheid'. De ruimte is
sterk veranderd door de ;lanleg van woonwijken, sportter-
reinen, industrieterreinen, autowegen, hoogspallllingsleidin-
gen, ontgrondingen en niet te vergeten door de ruilverkave-
lingen en de rationalisering l.:n schaalvergroting van de Iallli.
bouw. Daaraan is ved natuur tl.:n offer gevallen. Daarvoor
zijn veel oude cultuurlandschappen verarmd, heken in kan;l-
len veranderd, bomen en heggen gekapt, enzovoort. Boven-
dien zijn ook rust l.:n stilte op veel plaatsen verdwenen. Het
blijkt in Nederland nagenoeg onmogelijk om ergens een plek
te vÎnden waar het werkelijk stil is. Overal hoor je, al is het
maar van ver, autO\vegen. En laten we ook de lucht niet ver-
geten: door het toegenomen vliegverkeer is ook de hemd zel-
den vrij van diegtuiggeronk. Bovendien is het 's nachts bijna
nergens nog echt donker, en dan bedoel ik een donker waar-
in men nog de sterrenhemel kan zien. De menselijke aanwe-
zigheid is overheersend geworden, {)\'erallijkt hl.:t rijk van de
mens te zijn geïnstalleerd .
.Men zou laconiek kunnen opmerken dat het eventuele ver-
lies aan plekken en landschappen, aan stilte en rust, kortom
van de wereld van vroeger, nu eenmaal de prijs is die we
voor vooruitgang en welvaart moeten bl.:ulen. Ik Neder-
landse welv;lartsl11;l;ltschappij is immers gebaseerd op de in.
tensieve industrialisering, mobilisering en rationalisering
van de maatschappij, en d;lt wecrspiegdt zich nu eenmaal in
de ruimte. Nederland heeft het landschap dat het verdient.
Verder moeten we niet vergeten dat Nederland ook vroegl.:r
al een land \vas d;lt grotendeels door mensen \vas opge.
boU\vd en geconstrueerd, vooral het westelijk deel met zijn
polders en dijken. Waarschijnlijk medl" door die voorge-
schiedenis geïnspireerd is na de oorlog de (re)constrllctie V;ln
het land op grote schaal ter hand genomen. Heel hl.:t land
moest 'op de schop'. Er is in Europa geen land dat ZUlel.:r
door de mens is vormgegeven als iuist Nederland.
Her is gezien onze geschiedenis dus onredelijk om ingrepen
in het landschap zonder meer af te wij zeil. \X'at Wl"j beslis.
send is, is de schaal \vaarop en het tempo waarin d;lt ge.

I beurt. Juist deze twee zijn sinds de oorlog sterk vergroot en
versneld mede als gevolg van de zoveel kr;lchtiger geworden

~ l11;lchines en de machtiger technologie. Daarom kan men
... zich wel degdijk ;lfvragen of schaal en tempo van de ge-

noemde verandl.:ringen inmiddels niet een menselijke maat
hebben overschreden. Kortom, of het land niet te snel en te

o grof is veranderd met mogelijk nadelige gevolgen voor de
mensen die er wonen.
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Breuk met verleden

\'(1e1iswaar wordt al lang geprobeerd om natuurschoon en
bijzondere landschappen te beschermen. Ook zijn er verfijn-
de methoden ontworpen om de schade vast te stellen die de
natuur heeft te lijden. ~laar er is nog vrij weinig aandacht
voor de psychische kant van de vele ingrepen in het land-
schap en de woonomgeving. Of die aandacht zou moeten
blijken uit de activiteiten van milieugroepen, wijkcomités en
historische verenigingen. Schade aan het milieu kan in ieder
geval gemakkelijker worden gemeten dan schade aan de ziel
en het gemoed als gevolg van het verloren gaan van dierbare
plekken. Dat is, vermoed ik, niet alleen maar het gevolg van
de ongrijpbaarheid van gevoelens, het zit dieper. Ik denk dat
het samenhangt met de geest van de moderne maatschappij:
een geest van rusteloosheid en activismc, cen geest die door-
drongen is van de idee dat de dingen maakbaar en stullfbaar
zijn. \Y/e zijn geneigd te denken dat in beginsel alles maak-
baar en plan baar is. Wc leven in een tijd van algehele mobili-
teit, waarin het ontbreken van beweging en verandering al
als stilstand en achteruitgang wordt opgevat. Hct is nict toe-
vallig dat cconomische groei al enkele decennia lang in het
centrum van de maatschappelijke aandacht staat. De idee
van een permanente economische groei is ongemerkt gewor-
den tot een soort profane heilsverwachting in een godloze
maatschappij.
In een dergelijke samenleving kan men de gehechtheid aan
plekken en de band met een landschap moeilijk anders zien
dan als iets ouderwets en achterhaalds. \'('aar snelheid en
verandering de heersende waarden zijn geworden, moet de
emotionele gehechtheid aan plekken wel \".orden onder-
schat. Onze tijd kan dus, vanuit dc keuze die ze gemaakt
heeft, weinig begrip opbrengen voor het gevoel van ontwor-
teling of ontheemding dat mensen door te snelle en ingrij-
pende veranderingen in hun woonomgeving kunnen erva-
ren. Daar komt nog bij dat het zoeken naar wortels, naar
stabiliteit en het houden van zijn 'heem', of van eigen 'bloed
en bodem', een slechte klank hebben gekregen sinds het mis-
bruik dat de Nazi's ervan hebben gemaakt. Het perverse ge-
bruik en de mystificatie door Nazi-Duitsland is weliswaar
volstrekt verwerpelijk, maar dat houdt nog niet per sc in dat
elke behoefte aan een zekere band met plaatsen uit z'n omge-
ving, met eigen stad of dorp, verdacht zou zijn. Door een
volledige ontkenning van het bestaan van deze banden zou-
den we in het andere uiterste vervallen. Het is zelfs heel goed
mogelijk om tegelijk kosmopolitisch te zijn ingesteld en te-
vens een band te voelen met de eigen woonomgeving, zowel
in landschappelijk als sociaal opzicht. Een simpele ontken-
ning hiervan, zowel lokaal, regionaal als nationaal, roept
vroeg of laat een even eenzijdige reactie op, waarin die mis-
kende of verdrongen banden \vorden herontdekt en gemysti-
ficeerd, zoals we in de voormalige communistische landen
zien gebeuren. Wij mensen zijn nu eenmaal ruimtelijke we-
zens. De ruimte waarin we werken en wonen bezit een gele-
ding en bevat referentiepunten, tekens en symbolen die ons
houvast geven en ons in de wereld oriënteren. \'<'onen is be-
paald méér dan zich ergens op een bepaalde plaats in een be-
paalde ruimte bevinden. Door te wonen structureren \\le de
ruimte om ons heen, zetten we deze om in een vermenselijktc
ruimte, waarin we ons thuisvoelen en waarbinnen we onze
identiteit als groep en individu tot stand brengeil.

Anonieme doorgangsplaatsen
\Vat cr nu in onze tijd heeft plaatsgevonden, is een breuk in
de continuïteit van het wonen en de woonervaring door de
snelheid en grootschaligheid waarmee de modernisering van
de ruimte zich heeft voltrokken. Door de vele ingrepen in het
landschap is het historisch gegroeide geheugen van het land-
schap verstoord en is er een breuk opgetreden in de lange in-

teractie van mens en milieu. Het gevolg is dat mensen hun ei-
gen omgeving niet meer goed herkennen, ervan vervreemd
raken omdat herkenningspunten en tekens uit het landschap
zijn verdwenen. Zo heeft in veel delen van Nederland een
proces van onthistorisering van de \voonruimte plaatsgevon-
den.
Die breuk en onthistorisering hebben alles te maken met de
uit\verking van een technologische maatschappij, waarin het
ruimte-begrip vooral geometrisch en kwantitatief wordt op-
gevat: de ruimte als een verzameling punten met homogene
kenmerken. 1vtaar onze geleefde en beleefde ruimte is heel
anders: daarin hebben plekken verschillende emotionele la-
dingen en betekenissen. Het Îs een ruÎmte die heterogeen is
en kwalitatief verschillend. Deze ruimte ontstaat door en
vanuit ons leven en wonen, en heeft alles te maken met de
aard van onze lichamelijkheid en de gevoeligheid van onze
ziel. Maar in deze ruimte is via de moderne techniek meer en
meer de natuurwetenschappelijke ruimte-idee binnenge-
drongen. Zo is bijvoorbeeld de aanleg van spoorwegen en
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aurobanen op deze natuurwetenschappelijke ruimte geba-
seerd. Zij zijn de kortste verbinding tussen twee punten en
als ze abrupt en vaak bruut de geleefde ruimte waarin men-
sen wonen doorsnijden, dan moet dat maar.
Daardoor zijn ze een voorbeeld van 'niet-plaatsen', zoals de
Franse antropoloog Augé ze ooit toepasselijk heeft ge-
noemd. In onze omgeving komen steeds meer van dergelijke
'niet-plaatsen': kruispunten, vliegvelden, roltrappen, super-
markten, geldwisselaars, draaihekken. Het zijn allemaal

anonieme doorgangsplaatsen waar mensen slechts passanten
zijn en elkaar niet meer echt kunnen ontmoeten. Tevens zijn
het plekken waaraan men zich moeilijk kan hechten. Ze le-
nen zich niet goed OJll cr een emotionele band mee te hebben.
De uitbreiding van dergelijke niet-plaatsen hoort bij een
maatschappij waarin mensen meer en meer losse individuen
worden. Passanten, vluchtige voorbijgangers, reizigers of
toeristen in een jachtige samenleving, waarin Je ruimte
waarin men zichzelf en bi; zichzelf kan zijn steeds meer in-
krimpt. In zo'n samenleving wordt de ruimte even zakelijk
en <lnoniem als de omgang van de mensen met elk<lar dreigt
te worden. Een levenslange emotionele band met een plek
wordt hierdoor steeds moeilijker.

Ander mensbeeld

In Nederland is er al te rigoreus in de ruimte ingegrepen van-
uit een nonchalante of arrogante miskenning van de moge-
lijk emotionele en existentiële betekenis die het l<lndschap en
de natuur voor mensen hebben. Het bezoeken van vertrom ••..-
de plaatsen kan niet alleen prettig en rustgevend zijn, Jllaar
bevestigt op een dieper niveau ook onze identiteit als be\\'o-
ner van een streek en landschap. In zekere zin zijn de ruimte
om ons heen en het landschap waarin we leven en wonen een
uitbreiding van onszelf, een verlengstuk van ons lichaam.
Als daar iets mee gebeurt, worden we zelf ook getroffen. Er
zou dus cen grotere aandacht moeten komen voor de rol die
plekken en landschappen in ons leven kunnen spelen en voor
de traditie waarin die tot stand zijn gekomen. Ik vermoed
dat in weinig andere l<lnden zo rigoureus in het landschap is
ingegrepen als in Nederland. Nergens heeft men zo gemak-
kelijk met de geschiedenis gebroken. Daarmee lijkt mis-
schien in strijd het feit dat er zoveel musea en monumenten
zijn, maar dat is sl-hijn. \X'ant juist door het verleden in <1f-
chieven, musea en monumenten op te bergen en te conserve-
ren wordt een levende band met de traditie verbroken. Het
verleden wordt welis\vaar bewaard, maar tegelijk op afstand
gehouden en buiten werking gesteld.
Wanneer we waarde hechten aan de mogelijkheid om een le-
vende hand te behouden met plekken waaraan we gehecht
zijn en als we willen voorkomen dat steeds meer 'niet-plaat-
sen' ons bestaan gaan overheersen, moeten wc hoognodig
gaan leven en denken vanuit een ander mens- en wereld-
beeld.
Nederland is een land \vaarin weinig plaats meer is voor wat
ik zou willen noemen: 'het andere' van de mens. De mens is
er zozeer alomtegenwoordig en heeft er zozeer zijn stempel
op gedrukt dat natuur, wildernis, stilte en donker bijna over-
al schaarse goederen zijn geworden.
We lijken hier misschien te stuiten op de grellzen van een to~
tale vermenselijking van de wereld en dus ook op de grenzen
van een al te eenzijdig en verabsoluteerd humanisme waarin
de mens zichzelf al te zeer centraal stelt. Stilte, donkerte en
natuur weer de ruimte geven betekent onvermijdelijk een li-
miet stellen aan 's mensen activisme en geldingsdrang, bete-
kent breken met de idee van de maak- en beheersbaarheid
van alles. Alleen een gematigd humanisme zou een mens- en
wereldbeeld kunnen inspireren, waarin het menselijk be-
staan wordt opgevat als deel van een groter geheel en waarin
men aanvaardt dat voor mens-zijn ook 'het andere' van de

~ mens onmisbaar kan zijn. Alleen een dergelijke mentaliteit
'" kan plaats inruimen voor een band met plekken die ons dier-
: baar zijn, omdat wij nu eenmaal wezens zijn die de aarde he-
~ wonen en niet alleen maar haar bewerken of bereizen.

o
;
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Verlies van werk

'Een halfuur1ater
kon je je tasje pakken'

DOOR JOLANDA AAN DE STEGGE

"Ik was echt dol op mijn werk. Het leuke eraan was dat ik
altijd te maken had met mensen, van wie ik veel aan de weet
kwam. \'(!anr om een lichtadvies re kunnen geven moet je na~
tuurlijk weren wat de wensen zijn, hoe de samenstelling is
van bijvoorbeeld een gezin, wat ze graag doen, mer z'n allen
of individueel. Daarop stemde ik in een maatwerkprecisie
mijn adviezen af. Het ging erom tot een zo optimaal moge-
lijk comfort te komen."

Royke Beem (49) was 46 tocn ze werkloos werd na bijna
twintig jaar als lichtadviseur bij een productiebedrijf in mo-
derne verlichting gewerkt te hebben. Ze ontving architecten
uit binnen- en buitenland die zich \,,'ilden laren voorlichten,
maar ook gezinnen die nieuwe lampen aanschaften. Het
werk was niet alleen maar "•.'erken en geld verdienen, vertelt
ze. "Van de werkvloer tOt de top, iedereen kon goed met el~
kaar opschieten. Men wist van elkaars leven af en dat maak-
te het tot een leuk bedrijf.'
Op een kille januariochtenJ in 1993 werd door een stame-
lende curator het faillissement voorgelezen. In aansluiting
daarop las hij een kort lijstje namen voor van mensen die
mochten aanblijven. Ruim honderd anderen, onder wie
Royke en haar partner, stonden op straat. "Het voorlezen
vond om tien uur plaats en om half elf kon je je tasje pak-
ken. "

Eindelijk uitslapen, was het eerste wat ze dacht toen tot haar
doordrong dat ze niet meer terug hoefde te komen. "Tot die
tijd waren alleen de weekenden een soort bonbonnetje,
waarin je kon doen wat je wilde. Ik vond het in eerste instan-
tie een heerlijk vooruitzicht om gewoon eens een poos veel
tijd tot mijn beschikking te hebben." Het duurde maar kon
dat ze daar onbekommerd van kon genieten. Algauw bleek
het hebben van geen werk een zeer tegenstrijdig en twijfel-
achtig bezit. Ze noemt het de luxe van de leegte. "De luxe die
je je tijdens een werkzaam leven hebt kunnen eigen maken
wordt steeds minder, ondertussen raakt de leegte steeds ge-
vulder. Sinds een jaar is mijn financiële positie zorgwekkend.
Er zijn dingen afgevallen die daarvóór eigenlijk vanzelfspre-
kend waren."
Het stoppen van haar werk leidde tot het beëindigen van
haar relatie. Binnenkort moet ze het huis, waarin ze vijftien
jaar heeft gewoond, verlaten. Het is te duur. "Als je in een
relatie beiden geen werk meer hebt, komt er opeens zoveel
tijd vrij dat je je eigenlijk dan pas bewust wordt van de te-
korten die er zijn. ~tijn partner ontdekte een behoefte in
zichzelf, waar ze jaren niet aan toe was gekomen en die ze
dolgraag wilde inhalen. Zolang je in het ritme van hard wer-
ken zit worden een heleboel zaken automatisch ingevuld."

Ze vindt het lastig te blijven geloven dat ze iets waard is, ter-
wijl je als werkloze van alle kanten te horen krijgt dat je niks
waard bent. "Dat vind ik het allerslechtste van niet werken.
\Xlerk is een soort ethiek toegekend alsof het zaligmakend is.
Ik denk dat we toe moeten naar een ander economisch mo-
del, waarin mensen ook bezig kunnen zijn met hun eigen
welzijn en niet alleen met de \velvaart die door de economie
wordt gedicteerd."

De afgelopen drie jaar solliciteerde Royke zich een ongeluk,
maar jonge mensen zijn gewoon goedkoper. "Het wordt ook
heel twijfelachtig gevonden als je je aanmeldt voor een baan
die ver onder je niveau is. Als je zegt dat je bereid bent om
het minimumloon te verdienen, denken mensen dat je stapel~
gek bent. \XTant wie wil er nou op z'n salaris inleveren? Ik
wilde dat, graag zelfs. Ook wilde ik voor eigen rekening cur-
sussen volgen. Maar dat wordt suspect gevonden. Vervol-
gens krijg je te maken met een financieel uithollingsproces.
Ik kan mijn huis niet meer betalen. Met een budget op bij-
standsniveau kun je niet meer de dingen doen zoals je ze ze
gewend was. Mensen zeggen Jat je moet zorgen dat je niet
vereenzaamt, dat je vrienden uitnodigt. Maar ik heb het laat-
ste jaar gemerkt dat je van 1260 gulden, waarvan er duizend
naar de hypotheek en vaste lasten gaan, verschrikkelijk wei-
nig kunt doen. Ik vind het niet erg dat ik niet meer als voor-
heen drie keer per week in de stad kan eten, maar ik wil wel
mijn krant, NRC Handelsblad, aanhouden. Er zijn dingen
die geld kosten, maar die ik nodig heb om te kunnen blijven
denken op het niveau waarop ik placht te denken. Ik \",ens
niet in te leveren op die kwaliteit."

Ze heeft het gevoel zich voortdurend te moeten bewijzen. Is
het niet op het gebied van haar kwaliteiten, dan wel in finan-
cieel opzicht. "Ik ben op zoek naar andere woonruimte,
overal wil men precies weten hoe het met mijn financiën
staat. Bij woningbouwverenigingen moet ik een bankgaran-
tie, accountantsverklaring of een winstbalansrekening over-
leggen. Als je werk hebt, wordt zoiets nooit gevraagd. Het
hebben van werk verschaft blijkbaar een stuk privacy. Je
kunt dingen afschermen die voor anderen niet inzichtelijk
gemaakt hoeven te worden.
Een jaar lang zien rond te komen van de bijstand heeft mij
het inzicht gegeven hoe snel je aan de onderkant van de sa-
menleving kunt raken. De andere kant ervan is dat het me
ook heeft geleerd hoe veerkrachtig ik ben. l\1ijn partner is
weg, mijn huis is verkocht, ik leef niet meer volgens de stan.
daard die ik vroeger hanteerde. Gek genoeg ontdek ik dat ik
daar niet aan onderdoor ga."
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~ .. .Ie miJnu zien
staan huilen om een kat'

DOOR CHRJSTA CARBO

Wie zelf geen huisdier heeft, kan het zich vaak niet voorstel-
len. Maar mensen die met huisdieren zijn opgegroeid of er al
jaren een in huis hebben, weten hoe verknocht je aan zo'n
dier kunt raken. Een huisdier biedt vriendschap, gezelligheid,
troost. Als het dan wegloopt, van ouderdom sterft of door
een spuitje van de dierenarts uit zijn lijden wordt verlost,
valt dat mensen vaak rauw op hun dak. Het is opeens zo
akelig stil in huis! Dat doet mensen soms meer dan ze ver-
wachten. Toch is de liefde voor een huisdier van alle tijden,
zegt dierenarts Henk Lommers. En dus ook het verdriet om
diens dood.

In elk denkbaar gezelschap krijg je de
verhalen te horen, over dieren die weg
zijn en gemist \\'ordcn. Verongelukt,
overleden aan een ziekte, weggelopen.
Àls mensen ze vertellen, gebeurt dat
meer dan eens met natte ogen, want
het verlies van een huisdier is geen klei-
nigheid. Wie het zelf weleens heeft
meegemaakt, weet dat waarschijnlijk.
Voor wie moeite heeft het te geloven,
zijn er de wetenschappelijk onder-
bouwde feiten: de rouw om een overle-
den hond of kat duurt gemiddeld acht-
cneenhalve maand.
"Een indrukwekkend gegeven. Het is
langer dan ik zelf verwacht had". zegt
dr. Nienke Endenburg van het MulrÎ-
disciplinary Research Institute on the
Relation between Humans and Ani.
mals in Utrecht, die het heeft uitge.
zocht. "Ik wist dat in Amerika de gc.
middelde rouwperiode om een huisdier
tien maanden duurt. Toen we het voor
Nederland gingen onderzoeken, dacht
ik: wij Nederlanders zijn nuchter, hier
zal het ongetwijfeld veel korter zijn.
Dar blijkt dus niet waar. En let wel: een
gemiddelde van achteneenhalve maand
betekent dat er ook mensen zijn die na
twee jaar nog veel last hebben van het
verlies. De dood van een huisdier is ab.
saluut niet iets om te bagatelliseren."
Endenburg vertelt in haar rommelige
kantoor bij de kliniek Gezelschapsdie-
ren in het Utrechtse universiteitscom.
plex de Uithof. In zijn mandje naast

haar bureau houdt cairo terrier prof.
.\le1ton (vernoemd naar een bewon.
derd deskundige op het gebied van
hondengedrag) ons rustig gezelschap.
Jvle1ton was ooit proefhond. Toen hij
ziek werd nam Endenburg hem in huis,
op voorwaarde dat ze hem mee zou
mogen brengen naar het werk. Dat was
geen probleem, de kliniek wordt dage.
lijks bezocht door tientallen honden,
de kleine Melton liep niemand in de
weg.
De onderzoekster is geen dierenarts,
maar sociaal wetenschapper. Momen.
teel werkt ze onder meer aan een lang.
lopende studie naar de betekenis van
huisdieren voor kinderen. Daarnaast
krijgt ze het steeds drukker met een ne.
venactiviteit: de opvang en begeleiding
van mensen die hun ongeneeslijk zieke
dier in de kliniek een spuitje moeten la.
ten geven. Een bezigheid die spontaan
is ontstaan, omdat de dierenartsen zich
met hun cliënten soms geen raad wis.
ten. Zij vroegen Endenburg om hulp.
"Euthanasie komt hier dagelijks voor,
want de universiteitskliniek is een
voorziening waar dierenartsen naar
doorverwijzen. Dit is een eindstation:
als ze het hier niet meer weten, houdt
het op."' Voor sommige mensen is dat
onverdraaglijk. Endenburg maakt wel
mee dat mensen in hun wanhoop drei-
gen zichzelf iets aan te doen. Eén keer
moest ze zelf ontzet worden, toen een
vrouw na de euthanasie op haar hond

eerst zichzelf, daarna het meubilair en
vervolgens Endenburg te lijf ging.
Er wordt veel gehuild in haar werkka-
mer. Bij een kop koffie na de euthana-
sie, soms ook al daarvoor als iemand
de beslissing om het dier te laten over-
lijden nog moet nemen. "Vaak hikken
ze er wekenlang tegenaan en als ze dan
de knoop hebben doorgehakt om het
toch maar te doen, kunnen ze geen mi-
nuut meer wachten", is haar ervaring.
Als mensen dat willen, is Endenburg
erbij als het dier zijn laatste spuitje
krijgt en in de week erna belt ze op om
te vragen hoe het gaat. "Soms ben ik
dan in vijf minuten klaar, maar ik hang
ook weleens drie kwartier met iemand
aan de telefoon. Het komt voor dat het
contact maanden duurt. Wat ik doe is
geen therapie, maar begeleiding. Ik ben
cr voor die mensen, luister naar wat ze
te vertellen hebben, accepteer wat ze
zeggen. Als ik het gevoel heb dat dat
onvoldoende is, verwijs ik ze door naar
andere instanties. Als mensen in hun
leven veel hebben meegemaakt, kan
het verlies van een huisdier als een
soort 'trigger' werken, waardoor alle
ellende weer boven komt en ze erin

'Mensen met grote en kleine
banen, veel of weinig spieren,

blond, zwart of geel: de dood van
een huisdier kan diep raken'

kopje onder dreigen re gaan. Onder
diep verdriet over een huisdier kan ook
iers anders schuilgaan, iets van vroeger
bijvoorbeeld. Ik raad mensen dan wel-
eens aan om daar met professionele
hulp naar te kijken."

Sterke kerels
Maar ook zonder onderliggende tra-
giek kan de dood van een geliefd dier
als een mokerslag aankomen, stelt die-
renarts Henk Lommers. Tien jaar gele-
den kreeg hij bekendheid met een huis-
dierenruhriek in het tv-programma
Servicesalon, nu heeft hij zijn eigen
programma. Lommers schreef een
boekje over het overlijden van huisdic-
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Onder diep verdriet over een huisdier kan
probleem van vroeger sc/milgaan

"Ik was blij dat ik hem zag inslapen, hij had zó'n pijn. Ik mocht hem niet meer aaien, zelfs
niet eens zijn hoofd tussen mijn handen nemen. Ik mocht belemaalniet meer aan hem ko-
me" en dat is vreselijk, wa"t ik wou hem trooste". De dierenarts zei: bet is goed dat Mj
gaat." Marjolein Velleman uit Almere dmkt zachtjes een zakdoekje tegen baar ooghoeken,
als ze het vertelt. Ze botuit al bij"a veertig jaar teckels en is verslingerd aan het ras. 'De kat
onder de handelI', noemt ze de teckel: eigenzinnige, karakten'Olle dieren. In augustus moest
ze afscheid nemen van haar derde hondje Baron. Hij leed aan bemia, een kwaal die t/eel bij
teckels l'oorkomt. "Hij had al hemia toen bij drie jaar was en is toen maande"lang l,e,-lamd
geweest. Ik heb hem IatelI opereren, maar pas na vier mamtden fysiotherapie is bij met heel
l'eel moeite weer opgekikkerd. Ik ben echt tot de bodem Va1rmijn spaarpot gegaan l'Oor
hem. Gelukkig Ju'eft bij nog eell paar goede jm'en gehad. Maar ik had wel met mijn dieren-
arts afgesproken llat ik dit Baron en mezelf niet lIog eens wilde aam/oen. Als de hemia te-
nlg zou komen, wilde ik hem laten inslapen." Dat gebeurde deze zomer. Het verdriet is
groot. Marjolein Vellemal1 wordt mamulen later nog weleens /milend wakker. Ze denkt
soms nog dat ze Baron hoort. "Mijn huis is mijn/mis nog steeds niet." Ze heeft besloten op-
nieuw een hond te nemen, een teckel natuurlijk. Uit zelfbehoud, zegt ze zelf Om weer ple-
ûer in het let'en te krijgen.

ren, Het is stil in huis, met praktische
informatie over wat er allemaal komt
kijken \••..anneer een dier oud en ziek
wordt en komt te overlijden. Het boek-
je steekt de lezers een hart onder de
riem: je bent niet de enige die treurt om
een dier. Als praktizerend dierenarts
heeft l.ommers heel wat honden, kat-
ten en konijnen laten 'inslapen' en
vaak kwam hij onder de indruk van de
emoties die dat bij de eigenaar oproept.
"En dat zijn echt niet alleen kinderen
of oude mensjes", aldus Lommers,
"Het zijn ook grote kerels. j\lenscn
met grote en kleine banen, met veel of
weinig spieren, blond, zwart of geel: de
dood van zo'n dier bn diep raken. Dat
is heel normaal, maar vaak schamen
mensen zich. Dan zeggen ze: moet je
mij nou zien staan huilen om een kat.
Ze stellen zichzelf al voor hoe de buur-
man zal kijken. "
Inderdaad loopt de omgeving vaak niet
over van begrip. Een traantje plengen
is toegestaan, maar echt, langdurig ver-
driet om een dier wordr als overdreven
beschouwd, huilen als aanstel1erij en
erover praten als vervelend. Nienke
Endenburg: "Over het algemeen rea-
geert de omgeving keihard. Dat is
moeilijk, want om te kunnen verwer-
ken moet je je verhaal kwijt kunnen.
Niet één, maar wel tien keer. I-klaas
kunnen nier alleen de buurvrouw of de
collega op het werk bot uit de hoek ko-
men. Er zijn ook dierenartsen die nier
met dit soort gevoelens kunnen UIll-

gaan en die rustig vlak na het overlij-
den van een dier tegen de eigenaar zeg-
gen: mevroU\vtje, koopt u vanmiddag
in de stad een nieuw jurkje, dan voelt u
zich weer een stuk beter." Anders dan
vroeger leren aankomend dierenartsen
sinds een paar jaar wel iers over de om-
gang met ontredderde mensen.
Hoe het komt dat de band met een
huisdier zo sterk kan zijn, weten En-

den burg en Lommers niet precies. Ze
stellen \vcl \'ast dat het zo is. Enden-
burg: "Tachtig procent van de mensen
met een huisdier hesehouwt het dier als
een lid van het gezin." lommers: "Eén
op de drie 0Jederlanders heeft een foto
van een dier in zijn portefeuille en voor
meer dan de helft van de Nederlanders
is ooit in hun leven een dier hun groot-
ste vriend ge\VeeSL" .\leestal zal dat
een hond of poes geweest zijn, mis-
schien een konijn of cavia, maar dat
hoeft niet. \XTiegaat kijken op een van
's lands dierenhegraafplaatsen ziet dat
mensen hun hart net zo goed kunnen
verliezen aan een vogeltje, schildpad,
vis of zelfs een slang.

ook een

Het houden van huisdieren is een uni-
versele hehoefte, daarvan is lommers
overtuigd. "Ik heb veel gereisd en ook
in straatarme landen als India en Viet-
nam zie je dar mensen gezelschapsdie-
ren in huis hebben. Daar heb je ook
dierenartsen die spreekuur houden
voor kleine huisdieren en die zitten
vaak vol. Zodra mensen het zich maar
enigzins kunnen permitteren, gaan ze
huisdieren houden. Het is iets van alle
tijden en alle landen."

Dodelijke dosis
\XTieeen dier in huis neemt, kan redelij-
kenvijs vef\\'<1chten dat hij het zal over-
leven en dat betekent afscheid nemen,
soms na tien of twintig jaar. Honden
en katten sterven meestal door eutha-
nasie wanneer ze ongeneeslijk ziek zijn
of door een ongeluk gewond geraakt
zijn. Nienke Endenburg pleit ervoor
dat de eigenaar erbij is wanneer het
dier de dodelijke dosis krijgt toege-
diend. "Deze ziet het dier rustig \veg-
glijden en \veet dan tenminste zeker Jat
het dood is. Anders gaan mensen zich
soms van alles in hun hoofd halen: dat
het dier niet dood is en dat her voor
proeven wordt gebruikt bijvoorbeeld.
Of ze denken dat ze hem bij de buur-
man in de auto zien zitten. Zo werd
een kanenvoerfabriek een keer gebeld
door een mevrouw die ervan o\'ertuigd
was dat de kat in het reclamefilmpje
haar drie jaar geleden overleden Tom-
mie \'\;as."
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Dochter, dochter

Hoe kan ik het uitleggen. Zo'n kind

kan het niet helpen: zestig kilo

geworden, in de stad gaan wonen.

De moeder beheert het geheugen. Het kind

herinnert plakboeken en enkele liederen.

Geen uiteenscheuren is zo wreed. Altijd

geweten (later, groot) en nooit beseft

dat de tijd het hart er echt uit zou

rukken, dat rafelige randen en een

rood gat zouden achterblijven. Dat moet je

bedekken. Ze geloven je niet. Het kind kan

het niet helpen. Dat heeft ook verdriet.

Van: Anna Enquist, uit de bundel Klaarlichte dag (De Arbeiderspers) 1996.
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Soms valt je oog opeens op zo'n
affiche. Een foto van een jonge
man of vrouw die naast je had
kunnen wonen met in grote
zwarte letters ~vcrmist' erboven.
Als je denkt aan het verhaal
erachter bekruipt je een gevoel
van huiver - zeker nu de affaire-
Dutroux de wereld met een
schok heeft duidelijk gemaakt
welke gruwelijkheden erachter
schuil kunnen gaan. Ook in
Nederland verdwijnt jaarlijks
een onbekend aantal mensen -
volgens grove schattingen van
de CRI loopt hun aantal in de
honderden. Voor degenen die achterblijven wordt het leven volledig door de
vermissing beheerst. Zeker in het begin, wanneer wilde paniek, radeloosheid,
angst en verdriet elkaar in een hoog tempo afwisselen. Maar ook na jaren laat
de martelende onzekerheid hen niet los. Om elkaar te steunen en het probleem
maatschappelijk onder de aandacht te brengen is de Vereniging voor
Achterblijvers van Vermisten opgericht. Mede-voorzitter Rien Goettsch heeft
zelf een broer, die acht jaar geleden verdween en van wie sindsdien geen spoor
meer IS vernomen. Marleen cn Oswin Ramaker raakten begin dit jaar hun zoon
kwijt.

1":;:.IE.ME.Ml:li-.I]'I:.:I_m4['I_"*lI:ji'.[A"iMl!!iill:l.MI]4IEJM[*,:!'II:j, _1:;J.Ml:]iMI]*[III3.Di'
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Vermissing beheerst leven achterblijvers

"Soms denk ik op straat ineens: hé, dat
is 'm. Als ik dichterbij kom, blijkt hij
her toch niet te zijn. Al ben je er niet
meer actief mee bezig, onbc\\'ust blijf je
altijd op zoek. " Rien Goettsch, een vall
de [\VCC voorzitters van de VAV, zag
zijn broer Hein voor het laatst toen de-
ze in 1988 uit de tram stapte. Rien en
zijn zus waren mer hem onderweg naar
het ouderlijk huis. "We wilden hcm
daarnaar toe brengen, omdat hij in de
war W;lS. ~Iaar het lukte ons niet hem
bij ons te houden. Sinds dat moment
hebben \....e nooit meer iets van Hein ge-
zien of gehoord."

Ricn kan er nu rustig over praten,
maar dat heeft lang geduurd. In ingeto-
gen be\ ....oordingen, maar de cmorie
voelbaar. vertelt hij zijn verhaal. Hij
heeft nog steeds geen idee wat er kan
zijn gebeurd. Hein was een gewone,
evenwichtige jongen, die net met zijn
studie was gestopt en zonder werk zat.
"Maar in die situatie zitten wel meer
mensen. Waarom hij op dat moment
verward was, blijft een raadsel."
De speurtocht die enkele dagen na
Heins venhvijning begint. betekenr een
lange weg vol onzekerheid en emotio-
nele dilemma's. Eerst is er de beslissing

voel

om al dan niet de politie in te schake-
len. De gêne daarover weerhoudt de fa-
milie daar aanvankelijk van: "\Ve wil-
den Hein niet in verlegenheid brengen.
Ergens voel je schaamte. Vermissing,
dat hóórt niet! Dan is er met iemand
iets niet in de haak." En Hein zou over
een paar dagen wel weer boven water
komen! Toen ze na ongeveer acht da-
gen aangifte deden, was het al laat -
sporen verdwijnen snel. Maar de poli-
[ie kan bij vermissingen sowieso niet
veel doen. "Als er geen vermoeden van
een misdrijf bestaat, houdt het zoeken

o al snel op."
~ De familie schakelde een privé-detecti-

ve in, plaatste oproepen in opsporings-
o programma's en kranren. De stromen
o tips die dit opleverde werden alle nage-

plozen, maar zonder resultaat. Rien
zelf sloeg blindelings aan het zoeken:
"Ik ging door de stad lopen, metrosta-
tions in, de Kalverstraat door. Ik dacht
steeds: hij zou achter me kunnen staan.
Moet je nagaan hoe zinloos dat eigen-
lijk is. Je verkeert in een shocktoe-
stand. Je leyen wordt door de vermis-
sing beheerst. Je gaat afwisselend door
angst, paniek, verdriet. En je voelt je
schuldig. Dat zie ik bij bijna iedereen
die dit overkomt." Maar het allerergste
is de haast ondraaglijke onzekerheid
over wat er kan zijn gebeurd. "Uitein-
delijk wil je nog liever dat iemand
dood wordt gevonden dan dat die on-
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Gewiste computerbestanden
Verlost van de onzekerheid - dat zijn
ook Marleen en Oswin Hamaker. Hun
25-jarige zoon Gideon \verd dit voor-
jaar na 73 dagen vermist te zijn ge-
weest, teruggevonden. Hij leefde niet
meer. Sinds zijn verdwijning is stukje
bij beetje helder geworden wat zich
waarschijnlijk heeft afgespeeld. AI blij-
ven er dingen onduidelijk.
Ze wonen in een mooi stadje midden in
Nederland. De voorgevel van hun huis
is overwoekerd door oranjerode vuur-
doorn. In de warm ingerichte woonka-
mer hangen potloodtekeningen van
t\ ••..ee levendige jongens: Gideon en zijn
oudere broer Timon. "Ze hadden een
hechte hand", zegt Oswin met warmte.
"Ze deelden een grote liefde voor to-
neel en literatuur. Gideon was net afge-
studeerd in de \\"ijsbegcerte, maar hij
schreef ook theaterstukken. Hij was

Rien Goerrsch is sinds begin '95 (me-
de)voorzitter van de Vereniging van
Achterblijvers van Vermisten (VAV)
die in 1994 op initiatief van familie van
de vermiste Germa van de Boom werd
opgericht. Hun vermoeden dat veel
meer mensen met vermissingen wor-
stelden, bleek te kloppen. De VAV pro-
beert justitie en politiek er toe te be\ve-
gen het verschijnsel in kaart te brengen
en procedures voor vermissing te ont.
wikkelen, want nu is het een witte plek
bij instanties en hulpverleners. Het
liefst wil de vereniging dat er een wet-
telijke status komt voor vermisten. Zo-
dat ook de achterblijvers erkend wor-
den en niet elke keer weer hoeven te
horen dat de betreffende ambtenaar
nier weet wat hij met het 'geval' aan
moet. Een andere belangrijke functie
van de VA V is dat zij achterblijvers
met elkaar in contact brengt, zodat ze
kunnen praten over hun ervaringen.
Rien bemant zelf een van de telefoon-
lijnen van de VAV. "Je hoeft niet met
praktische oplossingen te komen, heb
ik gemerkt. Ge\\'oon luisteren is het al-
lerbelangrijkste. "
De mensen die lid worden, kampen
vaak al jaren met een vermissing. Soms
wordt de vermiste uiteindelijk terugge-
vonden. "Ik heb eigenlijk nog niet mee-
gemaakt dat die persoon dan nog leef-
de", zegt Rien voorzichtig. "Maar wij
zijn dan opgelucht voor de achterge-
blevenen. Zij kunnen eindelijk afscheid
gaan nemen. Ze zijn verlost van die on-
zekerheid .•.

'Sinds dat mOl/lent acht jaar geleden hebben we
nooit meer iets van Hein gezien of gehoord'

de dilemma's blijven terugkeren.
"Soms komt zo'n tv-programma \••..eer
met de vraag of je een oproep wilt
plaatsen. Daar zit natuurlijk deels sen-
satie achter. Dan denk je enerzijds:
voor geen goud! ~loet ik er wéér hele-
maal induiken, terwijl het toch geen
zin heeft. Aan de andere kant móet je
het doen: er kan net die éne tip russen
zitten, die Hein terugbrengt!"
Hij heeft nu, nog meer dan vroeger,
een hecht cont,let met zijn moeder en
zus. Het onderwerp 'Hein' vermijden
ze niet, maar het blijft precair. "1\lijn
moeder zegt weleens: 'Ik heb een
muurtje om het verdriet heen ge-
bouwd, maar er hoeft maar weinig te
gebeuren of het stort in, en ik kan weer
opnieuw beginnen.'" Hij zelf is nooit
echt ingestort. "Ik ben eigenlijk verrast
dat ik het zo rustig heb opgenomen.
~laar het schijnt dat de reactie bij
hroers en zussen van een vermiste soms
pas na jaren losbarst. Zij geven heel
lang geen plek aan hun eigen verdriet,
omdat ze het zo verschrikkelijk vinden
voor hun ouders."
Vanuit de omgeving krijgt hij soms on-
bedoeld botte reacties: "J\lensen zeg-
gen weleens: het is nu al zo lang gele-
den, je zult er wel niet meer aan den.
ken. Zij kunnen zich - gelukkig voor
hén - nier voorstellen dat dit niet iets is
\vaar je ophoudt aan te denken. In mijn
dromen vind ik Hein nog heel vaak te-
rug. Altijd levend. Reëel gezien denk ik
niet dat hij nog in leven is. Maar ik blijf
hopen dat er ooit duidelijkheid komt.
Misschien ga ik ermee het graf in, maar
berusten in deze onzekerheid, dat kan
ik niet."

27/29 december: 'WEES BLIJ DAT liET LEVEN ZIN IIEEFT'.
Een rondreis door het denken van Emmanuel Levinas
27/30 december: 'SCIIRIJVENWAT JE DENKT'.
Een praktische cursus in het schrijven van een filosofisch essay

Sensatiepers
Rien en zijn familie hebben na lang
wachten besloten om Heins kamer op
te zeggen. "Dat \vas een grote stap. \'('e
hebben zijn spullen laten opslaan. Je
\vordt steeds gedwongen een stapje
verder bij hem vandaan te zetten. Maar
ik heb vanaf het begin gedacht: ik moet
mijn leven door laten gaan. Als we
Hein vinden, moeten we voor hem
klaarstaan, en niet zelf in de vernieling
liggen."
Uiteindelijk is het hem gelukt weer een
soort rust in zijn leven te krijgen, maar
het blijft een kwetsbaar evenwicht. En

zekerheid blijft voortduren."
Naarmate het speuren langer duurt,
wordt de kans op succes steeds kleiner.
"Na een jaar is zoeken eigenlijk zinloos
geworden. Dan slaat de moedeloosheid
toe: wat moet je nû nog doen? Eigen-
lijk moet je afscheid gaan nemen. ~1aar
dat kun je nier. \X'ant dar iemand weg
is, betekent niet Jat hij dood is. Het is
ook een SOOft verraad: 'Nou Hein, we
hebben je opgegeven.' Tenvijl hij onze
hulp misschien hard nodig heefr. Dat is
het dilemma van de achtt.'rblijver."
Dat dilemma keert ook terug in de
praktische problemen waar de achter.
blijvers tegen aanlopen. Het is nauwe-
lijks mogelijk regelingen te treffen over
bijvoorbeeld hypotheken of levensver-
zekeringen, omdat instanties niet we-
ten om te gaan met vermissing. "Het
probleem is, in deze samenleving is een
mens dood of hij is levend, maar een
vermiste is geen van beide." Zo kan
Riens moeder niets aanvangen met de
spaarrekening van haar vermiste zoon,
tenzij ze een 'rechtsvermoeden van
overlijden' aanvraagt. "Maar daarmee
wordt Hein van de levenden naar de
doden gehaald. Dat \\'il ze gewoon
niet."
Sommige mensen raken als gevolg van
de vermissing in ernstige financiële
problemen. Er zijn gezinnen die maan-
denlang zonder inkomsten zitten.
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'Ik mis Gideon soms zo dat ik er
misselijk van ben'

actief lid van het studenrendispuut en
voorzitter van de studenrentoneelver-
eniging. Hij was een open en geliefd
mens, die anderen accepteerde zoals ze
waren. Als gezin hadden we een enor-
me hand. Elke maand waren we een
weekend samen."
Afgelopen kerst merkten .\lar/een en
Oswin dat iets Gideon erg bezighield.
"Hij leek te \vorstelen met teleurstellin-
gen, onder andere omdat hij nog geen
werk had. En, in tegenstelling tot vroe-
ger, kampte hij met een geringe eigen-
waarde. Maar wat hem precies dwars-
zat, werd niet duidelijk." Op 6 januari
gaan .\-1ar/een en Oswin op vakanrie. ~
In die tijd lukt het hen niet om contact ~
met Gideon te krijgen. Na hun terug-
komst blijkt dat hij sinds dc dag van ~
hun vertrek spoorloos is. Op die dag 0

heeft hij ook al ziJn computerbestan- 0

den gewist. 0

Op de aangifte van zijn verdwijning
volgt een hectische periode. Marleen:
"Je wordt gedwongen om serieus reke-
ning te houden met de meest extreme
scenario's. Hij kan zijn gaan zwerven,
hij kan in louche kringen hebben ver-
keerd. Ik wist op een gegeven moment
niet meer wie mijn kind was." De poli-
tie zoekt, maar ook de Rotterdamse
studenten zetten zich massaal in voor
de opsporing van Gideon. Zij vcrsprei-
den vijfentwintigduizend affiches en
kammen nachtenlang heel Rotterdam
en omgeving uit.

~\lar/een en Oswin gaan door een ver-
schrikkelijke tijd: "Dat onbeschrijfelij-
ke gevoel van bang zijn. Dat je niet
weet of hij leeft of dood is. In die tijd
ging 'België' net spelen. Ik werd er niet
goed van. En er was geen instantie
waar we ons licht konden opsteken.
Geen gedragsdeskundige die ons kon
vertellen wat er kon zijn gebeurd. We
hebben met een grote vriendenkring
gebeden dat God ons Gideon zou laten
vinden, al was het maar zijn lichaam."
Ondertussen begint duidelijk te wor-
den wat er met Gideon aan de hand
kan zijn geweest. Tijdens het zoeken
duiken allerlei aanv..:ijzingen op die wij-
zen in de richting van seksueel mis.
bruik in een vertrouwensrelatie. 1vlar-
leen en Oswin ontdekken dat ook de
moeilijkheden waarover Gideon die
laatste keer vertelde, zoals zijn gebrek
aan eigenwaarde, overeenstemden met
de symptomen van seksueel misbruik
bij mannen. En dan is er de srudenten-
pastor met wie hij aan het begin van

zijn studententijd veel optrok: de man
werd wegens misbruik van pupillen
ontslagen. Destijds is nooit onderzocht
of ook Gideon tot zijn slachtoffers be-
hoorde. "Stukje bij beetje werd het
plaatje helder. Al kunnen we niets be-
wijzen."

Op 19 maart \'lerd Gideons lichaam
door een studente gevonden in de Johs-
haven te Rotterdam. Hij zat vast aan
zijn fiets. 'Zelfdoding', concludeerde
de politie. Het lichaam had al die tijd

in het water gelegen.
Drie dagen later werd Gideon, om-
ringd door zijn familie en vele studen-
ren, begraven. Op de plek waar hij ge-
vonden is, in het grauwe havenwater,
hebben Marleen en Oswin later voor-
jaarsbloemen gestrooid.

Boodschap
Nu, vele maanden later, zijn cr nog
steeds dingen onopgelost. "Gideon
was een tijdbom, er moet iets zijn ge-
beurd dat hem heeft laten ontploffen.
J\taar \\!át, dat weten we niet." Het
meest worstelen Marleen en Oswin
echter met het besef van Gideons lij-
den .. Marleen: "Ik vond het 't aller-
moeilijkst om onder ogen te zien hoe
wanhopig hij moet zijn geweest. Hoe
eenzaam! Hij heeft niet meer besefr dat
er mensen om hem heen waren die van
hem hielden. Je wordt hier nederig van.
Dit is finale onmacht. [k help in mijn
beroep andere mensen, maar mijn ei-
gen kind heb ik op het moeilijkste mo-

ment niet kunnen helpen. Dar is het
groorste verdriet - je kunt er dus als
mens niet altijd zijn voor een ander.
.\laar we hebben één troost. We weten
dat God bij Gideon was."
Nu ligr voor hen de taak om verder te
leven. Terwijl het gemis dieper wordt.
Os\\'in: "Elke seconde dat ik niet werk,
denk ik eraan." .\-larleen: "Ik mis hem
soms zo dat ik er misselijk van ben. Je
verliest niet alleen je kind, maar ook
verwachtingen over je eigen toekomst,
je gezinsleven. \V/ehebben geen week-
enden meer samen . .\.lijn leven is een
regenboog - maar er zijn nu een hele-
boel kleuren uit." Ze proberen tegen-
woordig per dag te leven: "Kleine, af-
geronde taken om jezelf bezig te hou-
den. Doorgaan, niet afglijden in ver-
eenzaming. Het leven zelf is een medi-
cijn." Al wordt het soms ruw onder-
broken, zoals toen de berging van Gi-
deons lichaam zonder enige toestem-
ming aan een half miljoen mensen
werd getoond als 'reality-tv'.

In hun verdriet staat hen nu iets nieuws
te doen . .\.larleen: "Verdriet kan je la-
ren stikken in jezelf. Maar het kan zich
ook omzetten in bewogenheid en be-
trokkenheid bij anderen. Om het te
kunnen verwerken probeer je voor an-
deren te doen wat je niet meer voor
hém kunt doen. Ik heb her gevoel dat
Gideon een boodschap heeft achterge-
laten. Gisteren was de \V/itte Mars in
Brussel, wij zaten erbij te huilen. Hoe
in deze samenleving met mensen wordt
omgesprongen, ook door de media, dat
kan gewoon niet zo doorgaan. Wij
moeten hier iets van leren. We moeten
er met z'n allen over gaan nadenken
hoe we als mens weer dichter bij elkaar
kunnen komen."

Op de plek
waar Gideon
werd gev011.
den, hebben
Mar/een en
Oswin voor-
jaarsbloemen
in het water
gestrooid.
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Verlies door scheiding

'Ineens maak je geen onderdeel
meer uit van een gezin'

DOOR JOLANDA AAN DE STEQQE

"Het is heel raar wanneer iemand met wie je altijd În een
huis hebt samengeleefd, ineens weg gaat. Je bent gc\vend aan
een gezin met vier personen met wie je een band hebt en dan
ineens maak je geen onderdeel meer uit van een gezin. Regel.
matig dacht ik: dat moet ik straks even aan papa vragen, om
me vervolgens te realiseren: oh nee, die is cr niet. Ik heb hem
ontzenend gemist."

Yvonne Beumer (16) was net dertien toen haar ouders uit el4

kaar gingen. Uit wat ze daarover in haar dagboek heeft ge-
schreven, maakt ze op dat het geen daverende klap voor
haar betekende. "De dag voor ze het mij en mijn broertje
vertelden, schreef ik dat ik verwachtte dat ze uit elkaar zou.
den gaan. Mijn ouders hadden vaak ruzie." Desondanks
ging de scheiding voor haar met veel emoties gepaard. "Ik
voelde me bedrogen door mijn vader. Hij bleek al jaren een
verhouding te hebben met de buurvrouw, die nota bene de
beste vriendin van mijn moeder was. Het was naar om dat te
horen. Je denkt eerder dat andere mannen zoiets doen, maar
niet je eigen vader. Tor die tijd werd ik alleen via films en
boeken geconfronteerd met scheidingen, maar als her om
jouw ouders gaat, wordt her een ander verhaal."
In het begin was ze vooral kwaad op haar vader. "Hij heeft
me teleurgesteld. Nog steeds vind ik dat \••..at hij heeft gedaan
nier hoort. Als ik verliefd zou worden op een ander, zou ik
dat meteen vertellen."
Nadat hij met de voormalige buurvrouw was gaan samenle-
ven, weigerde Yvonne met haar te praten. "Als ik op bezoek
kwam, groette ik haar zelfs niet. Hoe kun je dat nou doen,
vroeg ik me af, je was de beste vriendin van mijn moeder. Ik
had het gevoel dat ik mijn moeder verraadde als ik gezellig
met die vriendin zat te praten. Ik wilde haar in bescherming
nemen, omdat ik zag hoe zij eronder leed. Dan zei ik tegen
mijn moeder: ik zeg niks tegen haar, hoor. Verder probeerde
ik mijn moeder zoveel mogelijk re helpen. Ze had gezegd dat
we het zuiniger aan moesten doen. Dus zocht ik alle aanbie-
dingen uit en vertelde haar welke voordeeltjes ze bij de Super
moest inslaan en wat bij de A&P."

Tussen Yvonne en haar vaders vriendin gaat het inmiddels

wat beter, hoe\vel ze er soms nog \vel moeite mee heeft.
"Dan denk ik: over mij heb je niks te zeggen, houd je mond,
ik ben jouw kind niet. Vroeger kon ik heel goed met haar op-
schieten, maar dat is een stuk minder geworden." Nu, drie
jaar na de scheiding, is ook de relatie russen Yvonne en haar
vader sterk verbeterd. "Doordat ik meer met hem over aller-
lei dingen ben gaan praten, zijn wc weer naar elkaar toege-
groeid. Ik vind het nu ook leuk om een weekend bij hem te
zijn." Kort na de scheiding ging ze alleen op zondagmiddag
naar hem toe. Langer wilde ze niet. Als hij vroeg: wil je niet
eens een nachtje blijven slapen, riep ze: nee, zeker niet. En
toen ze de eerste keer zou blijven slapen moest hij haar mid-
den in de nacht naar huis brengen. Yvonne: "Op een gege-
ven moment heb ik het maar geaccepteerd, ik kan hem er
moeilijk levenslang op aan blijven kijken. Nu ben ik om het
andere weekend bij hem en zijn vriendin en daar verheug ik
mij zelfs op."

Yvonne heeft ervaren dat de impact die een scheiding op een
kind heeft sterk afhangt van de manier waarop het gebeurt.
"Blijkbaar had ik het wch zien aankomen, wat de klap be-
duidend minder heftig maakte. Als dat niet zo is, lijkt het mij
dramatischer. Tegelijkertijd wil ik het niet bagatelliseren.
\X'ant het is erg als je ineens niet meer bij elkaar hoort." \X1at
ze prettig vindt, is dat haar ouders wel met elkaar praten.
"Ze zijn niet de beste vrienden, maar het lijkt me ongeloof-
lijk moeilijk als kind een houding te bepalen wanneer je ou-
ders nier meer met elkaar in een ruimte wensen te vertoeven,
laar sraan dat ze nog met elkaar willen spreken,"
Achteraf vindt ze dat er voor haarzelf ook positieve kamen
aan de echtscheiding zitten. Ze is niet meer zo naïef en staat
kritischer in de wereld. Ze is het niet eens met critici die van
mening zijn dat ouders ondanks conflicten bij elkaar zouden
moeten blijven voor de kinderen. "Toen ik een jaar of acht
was, ging het al niet zo goed russen mijn vader en moeder.
Destijds hebben ze doorgezet vanwege mijn broertje en mij.
Maar ze hadden hartstikke vaak ruzie. Al mijn herinnerin-
gen uit de tijd dat ze nog samen waren zijn doorspekt met
conflicten en gelazer. Misschien is het prertiger herinnerin-
gen te hebben waar je met een fijn gevoel aan terugdenkt."
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EEN VERHAAL VAN JAN SIEBELINK

~liin ouders waren voor de oorlog in de gewone, 'modale'
Hervormde kerk getrouwd. !\.lijn vader, een vrolijke, onder-
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Mijn vader geloofde dat de eindtijd nabij was. Als ik op weg
naar school een geluid hoorde dat ik niet thuis kon brengen,
dacht ik dat ze nu dus begon. In de muren van de huizen
trokken al de eerste scheuren. \X'eldra - als in ]ericho - zou-
den ze omvallen. Ik staarde omhoog om te zien of God in
blinkend gewaad, omringd door zijn engelen, al op de wol-
ken verscheen. De wereld stak helder in elkaar, was zwart of
wit, en wij, met zo'n vader als substituut voor God, smnden
aan de goede kant. ,\lijn angst voor het hiernamaals was er
niet minder om. 'Pappa, ik ga morgen met schoolreisje.' 'Fijn
jongen, ik hoop alleen voor je dat er een morgen is.' Zulke
woorden, in diepe ernst uitgesproken, gaan een hypergevoe-
lig jongetje van tien niet in zijn kouwe kleren zitten. Ik holde
en draafde alsof de dood mij op de hielen zat en bij alles wat
ik deed - een taallesje maken, mijn moeder een zoen geven,
het pad aanharken - dacht ik dat het voor de laatste keer zou
zijn. Nu, zoveel jaar later, is er nog weinig veranderd.
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nemende man, had eigl'nhandig een kleine bloemisrerij opge-
zet, op een paradijselijk stukje land. in het landelijke gebied
russen Arnhem en Velp. \'\Iat zich in de geesr van mijn vader
IH.'cft afgespeeld, zal ik wel nooit te \\leten kOlllen, Op een zo-
merse dag wordt er aan de \"oordeur gebeld. Ik ben l'l'll jaar
of acht en zit mer mijn moeder op de tuinbank.
'Jan, ga jij eens kijken wie daar is?'
Op de stoep sraat een echrpaar dat een bos gladiolen wil. Ze
konden mijn vader niet op de kwekerij vinden.
J\'1ijn moeder was erbij komen staan en zei: 'Als mijn man
her dorp inga;l(, \vaarschu\I,'r hij mij. Jan, loop jij mer dil'
mensen mee en ga kijken waar pappa is.'
.\lijn vader was ncrgens re vinden, noch in de broeikassen,
noch in de loods, noch op het dahlia veld. De klanten ver-
dwenen intussen. Ik vond hem bij toeval in een ver vcnvaar-
loosd hoekje waar nooir iemand kwam. I-lij lag voorover op
de grond, naasr een bankje waarop hij had gl'zeren. Zijn
haar zar in de war. Het leek wd of hij gevochtell had. Op
meters afstand, onder Je oude limol'nappel die niet meer
droeg, lag l'en boek.
'Pappa, wat is er? Ben je ziek? Er zijn klanten?' Bij die woor-
den leek hij te ontwaken, hij richtte zich half op, keek mij
met verwilderde ogen aan: 'Jongen, waar heb je her over? Ik
heb God gezien. Her was heerlijk én verschrikkelijk.' Hij
probeerde overeind te komen, maar zijn benen waren krach-
rdoos. Zo goed en zo kwaad <lIs her ging moest hij op mij
steunen. Later, toen ik middeleeuwse letteren srudeerde,
leerde ik dat heiligen in exrase niet kondcn lopen.

Ik \vas gewoon in die tijd om voor her SIaPl'll gaan, geknidd

voor mijn stoel, een avondgebed op te zeggen. Sinds mijn va-
ders bekering was dat illl'enS bijna onmogelijk. Omdat ik als
voorbeeldige zoon ook die n:tase van mijn vader wilde kl'n-
nen, kneep ik mijn ogen stijf dichr, begon mijn gebed, IJlaar
hield op omdat een wereldse gedachte in mij sloop (ik dacht
bijnmrbccld aan h('r aamal knikkers dat ik die dag op het
schoolplein had verlorell), Ik begon opnieuw. Tot dertig, tot
honderd keer. Het is vaak voorgekomen dar mijn moeder
mij slapend voor hct bed aamrof. Omdat ik wist welke pro-
blemen mij dat bidden 's avonds opleverde, begoll ik er
's middags al aan . .\-Iaar ecn avondgebl'd 's middags uitspre-
ken ... dat kon God nooit welgevallig zijn. \'('ar moest er van
mij terechtkomen? Dat verberene in het kindergeloof behield
ik lang.
Elke zondagmorgen leerde ik een psalmvers uit mijn hoofd
en zei dat voor mijn vadl'r op. Nadar ik voor de eersre keer
had gemasturbeerd, leerde ik, ter delging van deze schuld, al-
le 88 couplertl'n van psalm 119 uit mijn hoofd en begon ze
mijn vader op te zeggell. Dit was hem zelfs re gortig. Na er
drie re ht.'bben aangehoord kon ik mijn eigen gang gaan.

Het geloof. El'n schurk. \X'aarschijnlijk met l'en klein hart,
lIlaar mer grote randen. Die tanden hadden zich in her vlees
van mijn vader gezet, lieten niet meer los, brachten verwijde-
ring tussen mijn ouders (mijn moeder ging niet in zijn geloof
mec), Die opgl'\wkre vader van mij werd onrustig, sombl'f.
kon hele dagen onverwacht verdwijnen (om diensren op
boeredelen bij te wonen). Hij begon de kwekerij te verwaar-
lozen, dc inkomsten werden steeds minder. De verzekeringen
tegen glasschade annuleerde hij, want hij vertrouwde erop
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dat God hem zou beschermen. Een z\vare storm bezegelde
het lot van zijn bedrijf. Hij ging failliet. Niet lang daarna
werd hij ernstig ziek.

De voorkamer van mijn ouderlijk huis. Een bl'd op klossen
en daarop mijn vader, bezig te sterven. Rond het bed een ze-
stal broeders, in zwarte kostuums. De oefenJar (degene die
de gave des woords heeft) sprak luide: 'Indien gij geloofdet
en niet twijfelder...' .\r1ijn vader bleek een zwakke bekeerde.
Het was lang niet zeker dat hij in Gods ogen genade zou vin-
den. I\1ijn moeder en ik zagen vanuit de achterkamer toe.
Wij mochten het sterfbed niet naderen. Zou mijn vader op
het moment van zijn overgang een woord van een onbekeer-
de horen, hij zou voor eeuwig terechtkomen op de plaats
waar U!(,1ûng is en kllersinge der tanden. Ik verafschuwde: dil'
broeders, maar durfde niets te zeggen Olll he:t heil van mijn
vader niet in de waagschaal te stellen. Ik herinnderde me
wel de ene keer dat hij me, vlak na zijn bekering, bij school
opwachtte en meenam naJr een dienst. Mijn vader werd
naar een donkere binnenplaats geleid en daar onderging hij
de vierschJarproef. Hij moest plat op de grond gaan liggen
en hem werd eindeloos gevragd of hij zich wel voldoende
had ingeleefd in Christus' vef\vondingen. Die keer hvam hij
ook wankelend overeind, uitgeput als na een lange reis .. \1ijn
vJder is in diepe angst gestorven. Of in de woorden van de
oefenaar bij de begrafenis: hij is in donkerheid afgereisd.

Kort na zijn dood schreef mijn hoogleraar Frans in Leiden de
titel van een bock op het bord dat mijn leven zou verande-
ren: A Rebollrs. De schrijver \vas j.K. Huysmans. De roman
grl'ep mij diep Jan. Hierin \\!erden alle zonden die mensen
ooit hadden bedacht in een schitterende ta~1 beschreven. De
losbandige hoofdfiguur VJn deze decadente roman roept
echter op de laJtste bladzij uit: 'Heb medelijden, Heer, met
de ongelovige die zou willen geloven, met de galeislaaf van
het leven die alleen scheepgaat, in de nacht, onder een firma-
ment dat niet meer wordt verlicht door de vertroostende ba-
kens van de oude hoop'. De schrijver van het boek bekeert
zich vlak na verschijning rot een mystiek katholicisme. Ik, in
de ban, volgde hem en ging in retraite bij de Benedictijnen in
Oosterhout. Wierook, plavuizen el1 het gregoriaans brach-
ten mij in een tijdloze middeleeuwse sfeer. Ik wilde niet roe-
gevel1 dat ik niet meer geloofde, klampte me aan de uiterlijk-
heden van het geloof vast.
Dit katholieke uitstapje duurde enkele jaren. Intussen was ik
getrouwd en nog steeds hield ik obstinaat vast aan enkele
formele dingen. Ik bad aan tafel en las zondag uit de bijbel.
Hoewel mijn vrouw uit een atheïstisch nest kwam, lieten we
- met haar volle instemming - ons eerste kind Jopen. Zij ging
uit VJI1Pascals vermaarde weddenschap: ga er nou maar van
uit dat God bestaat. Blijkt het na de dood zo, dan heb je
goed gegokr. .. Ik zelf wilde ook nog steeds geloven dat op
Golgotha iets vèrreikends was gebeurd, iets dJt niemand on.
verschillig kon laten. Toen mijn dochter wat ouder was,
bracht ik haar naar de zondagsschool, zelf ging ik naar de
kerk in hetzelfde gebouw.

Op een zonnige ochtend zette ik mijn dochter af. Ik volgde
haar roen ze het kerkelijk centrum De Open Hof in liep,
wachtte tot ze naar me zwaaide. Toen ging ik de kerk bin-
nen, zette twee, drie stappen, bleef staan in het middenpad
dar recht op de avondmaalstafel toe liep. Overlegde ik met
mijzelf? Bracht ik argumenten pro en contra naar voren?
\Vat precies in mij plaatsvond, kan ik niet meer achterhalen.
l\1aar ik keerde mij snel om en haastte me de kerk uit. En
buiten het gebouw was er de opwinding. Niet alleen vanwe-
ge het triomfantelijke zonlicht van die ochrend. Zojuist was
een beslissing gevallen. Ik had de kerk die toch het eeuwige

heil verkondigde de rug toegekeerd. Voortaan ging ik het al-
leen doen en dat zou me lukken. Vermctele sensatie. Ik was
in een nieuwe huid gegleden, die van een ongelovige. Met
een licht en bevrijd gevoel vef\vijderde ik me van het kerkge-
bouw. Ook mer heÎlmvee, omdat ik wisr Jat ik er nooit meer
zou weerkeren. En ccn beetje weemoedig om wat definitief
voorbij was.
Algauw liet ik mij uit het register van de Nederlands Her-
vormde kerk schrijven. Daad die niet in onverschilligheid
werd volbracht. \Venen de engelen in de hemel niet om elke
ziel die verloren gaat? Ik \vas voortaan een ex-Hervormde.
Term en uuguc. Comfortabele term. tvlaar dekte ze wel een
heldere realiteit?

Uiterlijk leek ik opgelucht. Van de hemel verwachtte ik niets
meer. Ik begon te schrijven, want bevrijding gaat altijd met
een vacuüm gepaard. Literatuur als direct gevolg van mijn
vaders dood en het verlies van het geloof. De kritiek schreef
dat mijn boeken de leegte van de generatie-zonder-geloof
weergaven. De roem die ik vergaarde bracht mij in een lichte
roes. Het hemelse jeruzalem had plaatsgemaakt voor het li.
teraire. Ik herinner me dat ik in die tijd een buitenge\ ••..oon
soepele wijze VJn lopen had. Ik leefde koortsachtig en waS
tamelijk voldaan. Mijn vader had zijn hoop gesteld op de ar-
bitraire God van de bijbel. Ik zelf was een willekeurige god
die personages schiep én schrapte als ze me niet hevielen. Ik
trok aan de touwtjes. AI is schrijven niet helemaal mensen-
werk, want zonder dat ik het bewust wilde, waren mijn
hoofdfiguren onveranderlijk ontwortelde figuren, die beze-
ten van een heilige onrust Joor het boek heen renden.
Als ik schreef, bij voorkeur's nachts, en de passage waaraan
ik bezÎg was lukte, ervoer ik een sensatie die ik als extatisch
ervoer. Zo stak ik, met de magie van de woorden, mijn vader
alsnog naar de kroon. Wordt een vaderfiguur in mijn boeken
beschreven, dan is het meestal een man als mijn vader. Het
geloof waJfaan hij zich met huid en haar overgeeft, wordt
door mij gedetailleerd en mer liefde opgeroepen. Ik heb nooit
de behoefte gehad om (zoals jan Walkers - het gesol met zijn
ouders heeft mij altijd tegengestaan) alsnog te rebelleren.
Daarvoor was mijn vader een veel re aardig mail en beleed
hij zijn geloof te gepassioneerd.
Maar met de jaren ... Hoe dat precies te zeggen? Die lirera-
tuur zag ik als een beveiliging. Het verschrikkelijke - de dood
- kon worden tegengehouden, geloofde ik. Her was natuur-
lijk een beveiliging die alle werkelijkheidszin miste. ~let de
jaren ... Hoe dat exacr onder \••..oorden te brengen? je zou
zeggen Jat er in mij een soort schaamte is geslopen. Ook is
een nerveuze angst teruggekomen. Ziet mijn vader mij vanaf
de plaats waar hij nu vertoeft? Soms, tijdens een wandeling
alleen, overvalt me de zekerheid dat er een blik op mij ge-
richt is, vol verwijt.

In mijn teven is er nog steeds het zwijgen van God. Steeds va-
ker ook grijpt de ontzetting mij aan op een wereld te zijn die
door Hem verlaten lijkt. God bestaat niet. Door mij hewon-
derde schrijvers als Sartre en Hermans hebben het op hun
sterfbed gezegd. Sterven is onplezierig, maar daarna is alles
voorbij. Eell\vige rust.
Ja?
Of had het minuscule groepje piëtistische christenen waartoe
mijn vader behoorde mÎsschien gelijk? Zei God tegen mijn
vader toen deze voor Hem verscheen: 'jij, eenvoudige van
geest, hebt her begrepen. Kom in mijn koninkrijk!'

De plek waar mijn vader is bekeerd (nu liggen daar tweede-
hands autobanden te smeulen!) is voor mij nog steeds een
magisch gebied. Ik wil geloven dat zich daar iets heeft afge-
speeld dat buiten de gewone orde van de dingen viel.
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Als de praktijk
weerbarstiger is
dan de idealen

Aan engagement ontbreekt het hen niet.
Erik van Garneren zette zich met hart cn
ziel in voor een internationaal ecolo-
gisch centrum. Anneke van Baaien en
Marijke Ekelschot zijn een begrip voor
vrouwen die de tweede feministische
golf bewust hebben meegemaakt. Zij
leefden letterlijk voor de vrouwenrevo-
lutie. Hun idealen gaven hen vleugels.
Maar de werkelijkheid bleek weerbarsti-
ger. Na jaren moesten ze alledrie erken-
nen dat hun maatschappelijke dromen
stukliepen op de praktijk. Zijn hun
idealen hiermee van de baan? Of geven
ze cr op een andere manier vorm aan?

Erik van GamereIl (34) is een serieuze,
oprechte jongen met een overrompe-
lende schaterlach, die samen mer zijn
vriendin Wilma en hun twee jonge kin-
deren in een nieuwbouwhuis in Heer-
hugmvaani woont. Zolang ze elkaar
kennen, zijn ze al op zoek na~u een
goede manier van leven.
In 1991 kregen ze een folder in handen
van Ecolonie. een 'internationaal eco-
logisch centrum' in de Lage Vogezen.
waarvan de bewoners in harmonie mer
de natuur leven en hun naasten respec-
teren. De idealen stonden 'hartstikke
mooi' op papier, vonden Erik en \'(fil-
ma, en nog die zomer trokken ze naar
Ecolonie om er een weekje te logeren.
"De plek is schilderachtig", vertelt
Erik ... Ecolonie heeft een groot hoofd-
gehouw, hijgehouwen, een stal, slaap-
zalen, zeven hectare grond met bos,
een meertje en een oude ommuurde
moestuin. De idealen en de sfeer trok-
ken ons aan."
In Ecolonie wonen op dat moment een
stuk of zeven vaste bewoners en een
wisselende groep gasten die deels mee-
werkt. Na een week vakantie en twee
weken verblijf als 'werker' besluiten
Erik en \X'ilma om naar Ecolonie te
verhuizen. Het is hartje zomer en dus
ontzettend druk. Erik verzorgt de t\vee
koeien, maakt kaas, heet gasten wel-
kom en stort zich op de boekhouding.
Binnen de kortste keren is hij ook pen-
ningmeester. "De boekhouding bleek
een puinhoop. Het slokte me totaal
op."
Erik begon zich zorgen te maken. Alle
idealen over ecologisch wonen en \ver-

ken ten spijt bleken de zomergasten in
de praktijk de grootste inkomstenbron
\'an Ecolonie. "En dat terwijl de meeste
be\voners die gasten eigenlijk een beet-
je lastig vonden. Ze zeiden: '\'(fe zijn
hier toch om een een mooie gemeen-
schap op te bouwen'. Maar zonder
gasten konden wc ons gewoon niet be-
druipen. Ik piekerde steeds meer over
de financiën en trok verantwoordelijk-
heden naar me me toe. Ik probeerde
bewoners en gasten aan afspraken te
houden, maar een afspraak kon een
week later weer een heel andere bete-
kenis hebben. Daar stond ik zó van te
kijken! Een ander zegt misschien: zo
lopen die dingen nu eenmaal, maar mij
verontrustte het. Ik vond dat regels
cruciaal waren voor het slagen van het
project. "

Andere VISie

Ooit zocht ik Erik in Ecolonie op. In-
derdaad een prachtige plek, maar Erik
zelf sprak ik nauwelijks. Hij sjouwde
tot 's avonds laat met emmers sop door
de gangen en op zijn vrije dag had hij
hoofdpijn. Erik hierover: '"'Na verloop
van tijd was voor mij het evenwicht
zoek tussen \••..at ik zelf op die plek wil-
de en wat ik nodig achtte voor het gro-
tere geheel. Ik leefde voor Ecolonie. In
mijn drang om mijn idealen te realise-
ren kwam ik niet meer aan mezelf of
genieten toe. Ik was steeds moe, maar
het lukte me gewoon niet om minder
tijd aan Ecolonie te besteden." Dat
kwam mede door de structuur van de
werkgemeenschap. Verreweg de mees-
te leden van de vereniging steunden de
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gemeenschap op afstand. Thuis bereik-
ten ze consensus over de idealen waar
Ecolonie voor staat .. Maar voor hen
was het vooral de gedroomde ideale
plek. Ze hadden geen behoefte Olll zich
concreet in werkplannen te verdiepen,
maar bepaalden wel het beleid. Erik:
"Het gevolg was dat de koers nogal
eens zwalkte. Bovendien ging soms, als
zij de boventoon voerden, alle aan-
dacht uit naar bijvoorheeld zomercUf-
sussen meditatieve dans, terwijl het
aangevangen \••..erk aan de composttoi~
letten maar half afkwam. Heel frustre-
rend vond ik dat."
In de lente van 1993 hield Erik een
weekje vakantic in Nederland. Dat was
het moment waarop hij besloot \veg te
gaan. Gevoelsmatig klopte hl..,t niet
meer. "Er was te veel verschil in visie
ontstaan. Dat had ik lang niet willen
zien. ~laar door de afstand begreep ik

opeens dat mijn inbreng was uitge-
werkt." Af en toe vraagt hij zich nog
weleens verdrietig af waarom hij niet
heeft kunnen aarden op Ecolonie, want
'zo'n mooie plek vind ik niet mcer'.

Olievlek

Ook Anneke van BaaIen (1937) en
J\larijke Ekelschot (1947) hebben on-
dervonden dat idealen niet altijd reali~
teit worden - hoezeer je er ook in ge-
looft en hoezeer je je ook inzet. Beiden
hebben een lange staat van dienst in de
radicale vrouwcnbeweging. Samen met
andere vrouwen vormden zij uitgeverij
de Bonte Was, vulden zij de Amster-
damse Vrouwenkrant, organiseerden
ze dc staking tegen de abortuswet en
probeerden ze met ludieke acties het
positievc-actiebeleid te bevorderen.
J\lct het uitgeven zijn ze in 1986 ge-
stopt, hun laatste actie voerden ze in

1992, toen ze Bolkestein onder de
spandoeken hedolvell. Ze hadden in
hun ogcn iets cssentieels verloren: een
actief publiek. Anneke, ontspanncn
pratend op hun woonboot in Amster-
dam: "We zijn er net overheen. Vorig
jaar had ik mijn laatste depressie over
de teloor~ang van de vrouwenbewe-
~il1g."
Anneke en Marijke ijverden voor een
vrotlwenrevolutie. Die zou groot, zelfs
massaal zijn - een olievlek die zich over
heel Nederland zou uitspreiden. \X'ant
het was duidelijk dat het bestaan van
vrouwen moest veranderen. "Als
vrouw leefde je in een standenmaat-
schappij: je was de vrouw van een be-
paald merk man. \X'ij kwamcn in op-
stand tegen dat afgeleide bestaan."
Geloofden Anneke en .\1arijke werke-
lijk dat de revolutie voor de deur
stond? :vlarijke: "Ja, begin jaren zeven-
tig geloofde ik dat echt. Ik was z6 op-
gewonden door die nieuwe kijk op
sekseverhoudingen, de inzichten die
mij dat opleverde luchtten me zó op,
dat ik me niet kon voorstellen dat an-
dere vrouwen dat niet óók zouden wil-
len meemaken. Feminisme zou de we~
reld veranderen."
Anneke: "Mijn natuur is pessimis-
tischer. In 1969 zei ik tegen een vrien-
din: mcnsen als wij krijgen vier jaar
lang de gelegenheid om te zeggen wat
we te zeggen hebben. \X'e moeten op-
schicten, \vant dit duurt niet eeuwig .
•\iaar de vrouwenbe\ ••..eging had een
poosje zo'n succes Jat ook ik dacht:

: 'wie weet'. "
<

Geklutst
... Aanvankelijk had de vrouwenhewe-
::; ging inderdaad dc wind onder de vleu-
egels. Anneke: "Veel vroU\ ••..en wilden
e graag de deur eens uit - als het huis-

houden op orde was, wel te verstaan.
Ze \vilden een beetje seksuele vrijheid,
de moedermavo volgen, misschien een
klein baantje .. \laar toen ze dat had-
den, is het gewoon een beetje opgehou-
den. Binnen de kortste keren kwamen
de overheidssubsidies en begon de in-
kapsel ing. Vrou\\'en uit de autonome
beweging kregen opeens betaalde ba-
nen in het vrouwenwerk; dar resulteer-
de soms wel in nuttige hulpverlening.
maar het revolutionaire proces stopte.
Feminisme werd een subcultuur in
plaats van een beweging die de wereld
zou veranderen."
Vrou\ven \verden zich be\\."ust van de
ondraaglijke kanten van hun privé-le-
ven en hebben daar wat aan proberen
te doen ..Maar de meeste vrouwen zijn
volgens Anneke en .\larijke niet eens
begonnen aan een analyse van manne-
lijkheid en vrouwelijkheid in het open-
bare leven. Annekc: "Achteraf bezien
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hedt de vrouwenbeweging gewoon de
werkgevers in de kaart gespeeld. Wij
hebben grote groepen vroU\ ••..en ge-
schikt gemaakt voor de kleine baanrjes
op de arbeidsmarkt."
Op mijn gespurter dat hct leven van
vrouwen in die twintig jaar toch echt
wel veranderd is, zegt Anneke: "Ja,
vrouwen zijn geflexibiliseerd. Hun rol-
len zijn door elkaar geklutst. Dat kan

De vrollwell/-evoilltie ZOll zich als
eell olievlek over heel Nederlalld

ti i ts p re i d e 11

natuurlijk een gevoel van vrijheid ople-
veren, maar dat hetekent niet dat die
vrijheid er ook is. De werkloosheid on-
der vrouwen neemt toe, de overheid
stopt allerlei subsidies en een groot
deel van het emancipatiebeleid staat op
de helling. Ondertussen zitten de man-
nen nog stevig in het zadel. Individuele
vrouwen kunnen daar niets tegen be-
ginnen, daar heb je echt cen he' ••..eging
voor nodig."
Hadden J\.1arijke en Anneke al moeten
toezien hoc de radicale vrouwenbewe-
ging in de jaren tachtig over haar hoog-
tepunt heen raakte, begin jaren negen-
tig hielden ook vee! geestverwanten uit
hun eigen kring met actievoeren op.
Twijfelen Anneke cn .\1arijke nooit
aan hun gelijk? ~'larijke: "Natuurlijk
twijfelen we weleens." Anneke: "Iede-
re dag denk ik wcl een keer: zal ik nou
toch helemaal gek zijn? "'laar dan kijk
ik weer om me heen en zie wat er alle-
maal aan de hand is." Marijke: "Ik
probeer nog wel wat. Ik geef les op een
HBO en als mijn leerlingen beweren
dat het allemaal prima in orde is met
de sekseverhoudingen, ga ik een eind
met hen mee. Uiteindelijk concluderen
ze dan meestal zelf dat er toch eigenlijk
niet veel van klopt." Anneke: "Jij bent
daar beter in. Ik word er zo akelig
van."

Op kleinere schaal
De harmonieuze ecologische gemeen-
schap en de vrouwenrevolutie bleken
in de praktijk illusies. Het verliezen
van zo'n droom doet ontegenzeggelijk
pijn. Maar zowel Erik als Anneke en
.\brijke tonen dat zo'n botsing met de
realiteit je niet gelijk hoeft lam te slaan.
Ze proberen hun ideaal te blijven rc~lIi-
seren, maar op een lager pitje. Zo
pacht Erik nu van Staatsbosbeheer een
eilandje in Broek op Langedijk, waar
hij biologische kruiden verbouwt. Zijn
bezoekers vaart hij in een bootje op

zonne-energie dwars door het Rijk der
Duizend Eilanden naar zijn eigen ei-
land. Zijn activiteiten heeft hij onder-
gebracht in het eenmansbedrijfje 'De
Zonnehoed'. Erik: "Een groot, belang-
wekkend ecologisch project kun je dit
niet noemen. Toch is De Zonnehoed
voor mij een positieve keuze. Ik wil
niet meedoen aan de jacht op winst en
het vernietigen van de n:HUlif en dit
project ademt een bepaalde kleinscha-
ligheid die ik prettig vind. Het werk
zelf vind ik hecrlijk, maar zo'n eenge-
zinswoning in een nieuwbouwwijk is
niet wat ik wil. Nog stecds zou ik het
liefst met een aantal mensen wonen en
werken. Dit is dus niet mijn ultieme
ideaal, maar dar was Ecolonie ook
nier. Als ik het verwerkt heb, kunnen
wc wecr eens verder kijken."

Ook ~1arijke en Anneke blijken het ae.

tievoeren niet te kunnen laten. Ze wa-
ren zelfs blij toen ze onlangs gebeld
werden of ze mee wilden doen aan on-
dersteuningsacties voor vroll\velijke
asielzoekers op de Dam in Amsterdam.
Ook het opstoken blijft hen in het
bloed zitten. "Reken maar dat er onder
vrouwen veel onhehagen is, vooral op
het werk. \'(/e denken steeds vaker: we
moeten het maar weer eens opschrij-
ven. Die onvrede bundelen in een soort
Bonte Was-boekje met ervaringsverha-
Jen. De wcrktitel hebben we al: '\Vat
doen al die mannen hier'. Ons doel is
nog stt'eds hetzelfde: we willen aan her
licht brengen hoe de positie van vrou-
wen maatschappelijk in elkaar steekt.
En daar zeuren we met zijn tweeën lek-
ker over door. ,.,
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Verlies van zelfstandigheid

'Voor iedere handeling moet je
een beroep op anderen doen'

DOOR rOLAMDA AAN DE STEGGE

"Oud worden kan ontluisterend zijn voor mensen die naar
een verzorgings- of verpleeghuis moeren. \'V'c1iswaar doet
men er veel aan om het leven van de bewoners meer kwaliteit
te geven, maar desondanks kan het een verschrikkelijk ver-
liesproces zijn .. Maar, zeg ik dan altijd, de puberteit is ook
geen lolletje, getrouwd zijn is nict permanent feest en kinde-
ren hebben betekent evenmin blijvend geluk. Je moer conti-
nu leven. Ook dit stuk hoort erbij. Waar mogelijk stimuleer
ik mijn bewoners om nier bij de pakken neer te zitten."

Sinds zeven jaar is Miekel \Vcsrermann-Raupp (53) werk-
zaam als humanistisch geestelijk verzorgster. Momenteel bij
het Rotterdamse verpleeghuis Humanitas Acropolis. Er \1/0.

nen 310 mensen. veel meer vrouwen dan mannen, de mees-
ten zijn hoven de tachtig.
Volgens MiekeI betekent het voor ouderen een groot verlies
wanneer ze in een verzorgings- of verpleeghuis terechtko-
men. "Ze verliezen hun sociale status als echtgenoot en in
plaats van nog langer ouder van hun kinderen te zijn, gaan
die zich over hen ontfermen. Kon je vroeger als oma of opa
nog leuke dingen met je kleinkinderen doen, als dezen ouder
worden, verdwijnen ze soms volledig uit beeld. Verder moet
je in sommige verpleeghuizen je kamer met wel vijf anderen
delen. Van privacy is dan weinig meer over. Het lichaam laat
je in de steek. geestelijke vermogens worden vaak minder of
verdwijnen helemaal. Voor iedere handeling moet je een be.
roep op anderen doen. Of anderen verzinnen wanneer jij iets
moet doen. 'We gaan nu plassen mevrouwtje, komt u maar.'
Of nog schrijnender: 'U heeft een luier aan, plast u daar
maar in.' Van de kant van de verzorging kan ik mij daar wel
iets bij voorstellen. want oude mensen hebben soms ieder
kwartier aandrang. Maar voor de persoon in kwestie is het
vreselijk. Daarbovenop worden ouderen om de haverklap
geconfronteerd met de dood van familieleden en vrienden."
Terwijl het leven van veel ouderen voor een groor deel uit
wachten bestaat, hebben hun kinderen het stervensdruk. Je.
dereen heeft t'cn volle agenda en het bezoek aan ouders of
grootouders moet worden ingepland. Volgens !\tliekel heb.
ben vrouwen meer last van het wcgblijven van hun kinderen
dan mannen. Ze zijn er emotioneler bij betrokken, tenvijl
mannen de neiging hebben alles wat te rationaliseren.

\X'anneer ze leest wat geestelijke verzorging op humanisti-
sche grondslag inhoudt, denkt ~liekel vaak: wat een boel
mooie woorden, terwijl het zo eenvoudig is. "Ik ga uit van
het meest simpele principe, probeer zo dicht mogelijk bij ie-
mand te zijn. Vanuit mijn humanistische levensovertuiging
bén ik er op momenten dat het de bewoners aanvliegt of niet

aanvliegt. Want in zo'n verpleeghuis is er zelden tijd om eens
rustig bij iemand te gaan zitten voor een gesprek. Om te vra-
gen: waarom bent u zo verdrietig? Ik ben een van de weinige
personen die uit hoofde van zijn functie kan zeggen: heeft u
nog geen koffie gehad, dan gaan wij samen koffie drinken.
En geloof maar dat er dan intensieve gesprekken worden ge-
voerd. "

Ze vertelt over een vrom\.' van 95, die vaak met haar praatte
over leven en dood en wanneer ze voor de dood zou kiezen.
Op een gegeven moment vertelde Je verpleeghuisarts haar
dat ze vanwege haar ziekte een zwaar mutilerende operatie
moest ondergaan. "De vrouw nam toen het besluit om niet
verder te willen leven en geen operatie te ondergaan. Na ver-
schillende gesprekken met familieleden en artsen besloot ze
niet langer medicijnen te slikken, maar alleen nog pijnstillers
in te nemen. Het was haar eigen keuze om zo te overlijden.
Desondanks duurde het langer dan iedereen had verwacht.
'Wanneer houdt het nou eens een keer op? W'aarom blijft
mijn hart maar doorgaan? vroeg ze."
Tijdens haar werk zijn gesprekken over de dood schering en
inslag. Miekei gaat ze niet uit de weg. "Veel bewoners heb-
ben daar behoefte aan. Hun leven is soms zo zwaar gewor-
dl'n. Soms stimuleer ik mensen een euthanasieverklaring aan
te vragen. Ze moeten dat zelf doen, maar ik wil ze er wel bij
steunen. "

Luisteren en wat praten beslaat het grootste deel van haar
werk. "Omdat ik er een opleiding voor heb gevolgd, kan ik
gericht vragen stellen en soms wat samenvatten. Na afloop
komt het geregeld voor dat iemand zegt: u heeft een oplos-
sing aangedragen. Nee, zeg ik dan, die heeft u zelf gevonden,
ik heb het alleen op een rijtje gezet.
Soms zegt iemand 'ik wil echt niet meer leven'. l\.leestal be-
doelen ze: zó wil ik niet meer leven. Ik probeer dan samen
met diegene uit te zoeken hoe het leven nog wel draaglijk ge-
maakt kan worden. Door bepaalde aanpassingen of eens
wat vaker naar buiten te gaan zien sommigen het weer hele-
maal zitten. Ik ben altijd op zoek naar welke beperkte bron.
nen er nog aan te boren zijn om iemands leven meer zin te
geven. "
Ze bestrijdt dat het in een verpleeghuis alleen kommer en
kwel zou zijn. Het zijn vaak kleine dingen die vreugde bren.
gen. "Iemand die opeens toch weer even kan staan, een
vrouw die toch zelfstandig naar het toilet kan. even in de rol-
stoel naar buiten, of bezoek krijgen van een kleinkind naar
wie je verlangde, maar aan wie je niet durfde te vragen of hij
op bezoek kwam."
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De andere kant van ziek-zijn

Jallast
ran het mat riële

Op het verlanglijstje van wat mensen echt
belangrijk vinden in het leven staat gezondheid
hoog genoteerd. Hoger nog dan geld, werk of
relaties. Laat onze gezondheid het afweten, dan
heeft dat veel invloed op ons leven en werk. De
toekomst wordt ongewis, zeker als het een
chronische ziekte betreft die vooralsnog niet te
genezen IS.

Dat laatste gold ook voor \Vim Linschoten.
Toen bij hem zestien jaar geleden multiple scle-
rose werd geconstateerd, moest hij van de enc
dag op de andere zijn baan als binnenhuisarchi-
tect opgeven. Maar ook op andere fronten
greep zijn ziekte diep in zijn leven in. Toch
heeft zijn ziekte hem, toen hij zijn zoektocht
naar genezing eenmaal voor gezien hield, ook
veel vrijheid opgeleverd. En vooral het besef
dat het in het leven op liefhebben aankomt.

DOOR TRUDY KUHZ

"Wat ik door mijn ziekte vooral heb
verloren, is de illusie dat het goed met
mij ging. Dat klinkt mÎsschien para-
doxaal, maar ik zal het uirleggcn. Her
aardige van ziek worden is, dat je de
tijd krijgt om over dingen na te denken
waar je anders geen tijd voor denkt te
hebben. Daarom prijs ik de dag dat ik
ziek ben geworden. Vóór die rijd vroeg
ik me zelden af waar het in het leven nu
eigenlijk om ging. Door de zestien jaar
dat ik nu MS-patiënt ben, hen ik erach-
tcr gekomen dat de essentie van het le-
ven niet ligt in opleiding, baan en geld
maar in hed andere dingen. Door mijn
ziekte heb ik tijd gekregen voor veclle-
zen, naar muziek luisteren en televisie
kijken. Ik neem steeds maar weer op-
nieuw alles op, kijk en luister steeds
weer opnieuw naar dezelfde dingen. Ik
kan alles alleen maar herhalen - net zo-
lang tot ik het meen te begrijpen. Met
mijn vrouw praat ik veel. Daar kunnen
we bij wijze van spreken nachten mee
vullen. En verder hócf ik niet zoveel, ik
heb het gevoel dat ik alles al heb. De
enige beperking is dat mijn lichaam
steeds minder kan. Ik kan nog niet eens
de duinen in. Ik zie ze vanuit mijn raam
en denk erover hoe leuk het is om er te
lopen. ~1aar aan de andere kant: toen
ik nog goed kon lopen, ging ik óók
nauwelijks de duinen in. Dus \vaar
klaag ik over? Hetzelfde geldt voor het
strand. Pas geleden ben ik er even ge-
weest, dankzij mijn dochter. Dat was
ontzettend leuk, een echte zelfoverwin-
ning. J\.taar ook als ik nÎet naar het
strand kan, ben ik gelukkig. Ik heb nog
steeds niet genoeg van de mogelijkheid
om het leven in te vullen zoals ik dat
zelf belangrijk vind. Terwijl ik toch ie-
mand was die gezegend was met een
leuke baan. !\ilaar ik vind het nóg leu-
ker om niet meer in het keurslijf van
het maatschappelijke te zitten. Dat is
een grote luxe. De meeste mensen moe-
ten heel erg rijk worden om dat soort
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'Er IS maar een ding dat je in het leven kunt doen
en dat is: er zo goed mogelijk zijn'

luxe te bereiken. Ik hoefde alleen maar
ziek te worden." Dat niet iedereen daar
begrip voor kan opbrengen, is soms
aan de reacties te merken. "Zo vroeg
een familielid me een keer 'realiseer je
je \••..el dat je op kosten van de staat
leeft', waarop mijn directe wedervraag
was 'wil jij mijn ziekte hebben?'. Nee
dus."

Middelpunt
"De eerste symptomen van mijn ziekte
dienden zich medio '73 aan. Ik ging bij
familie langs, nog geen vijftig meter
verderop, en ineens kon ik niet meer
lopen. Helemáál niet, het hield ge\voon
op. Ik kon zelfs het muurtje waar ik
langsliep nict meer bereiken. Je gelooft
op zo'n moment niet dat het wáár is,
wat er met je gebeurt. En tegelijkertijd
was cr een enorme angst, want ik voel-
de dat er iets heel ernstig mis was.
Toch hen ik op een bepaald moment
op het randje van die muur komen te
zitten en ongeveer een half uur later
kwam ik bij mijn familie aan. Angst,
paniek, de dokter geroepen. Daar be-

gint het al mee. Je veronderstelt dat er
iemand is die wel \••..eet hoe het nu
moet: de dokter . .\iaar die wist het na-
tuurlijk ook niet cn heeft het daarna
ook nooit geweten. De meeste dingen
wórden nu eenmaal niet geweten, cr
zijn niet altijd pasklare antwoorden op
problemen. Dat ik kan ik nu zeggen,
nu mijn ziekte me heeft geleerd dat het
leven een enorme opgave is. En tegelij-
kertijd doe ik niets liever dan leven. Ik
zie ook niet meer op tegen de dood. Is
dat tegenstrijdig? Ik \veet her niet. Als
je een gelukkig leven hebt gehad, zoals
ik, is doodgaan misschien niet zo erg.
Maar je bent natuurlijk pas deskundig
als het je overkomt. Ik heb alleen nier
geleerd om afscheid te nemen. Ik wil
altijd zoveel. Hoe dichter ik bij het
punt kom waarop mijn invloed weg-

valt, waarop ik niet belangrijk meer
ben, hoe moeilijker ik het krijg. Ieder-
een is het middelpunr van zijn eigen
heelal en niemand kan zich voorstellen
dat het leven nog zin heeft zodra hij er
zelf niet meer bij is.•\iaar een realiteit
die je moet aanvaarden lijkt mij nu
juist dat je maar één ding in het leven
kunt doen: er zo goed mogelijk zijn.
Dat zou je mensen van jongsaf aan
moeren leren. Je zou ze de ballast van
het materiële denken moeten besparen
en ze vanaf de wieg duidelijk moeten
maken dat het om andere dingen gaat.
Dat het er in de eerste plaats om gaat
lief te hebben. Na al die jaren van ziek
zijn en nadenken ben ik tot de slotsom
gekomen dat dat het enige antwoord
op alles is. Maar je moet knokken om
daar bij jezelf ruimte voor vrij te ma.
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'Door succes in de buitenwereld kom je naar mijn
gevoel steeds verder af te staan van waar het wer-

kelijk om draait'

ken. Zo voel ik het tenminste. Liefde
kan slechts gegeven worden als je het
hebt ontvangen. Aan de maatschappij
deelnemen kan slechts als je weet wie je
bent, maar om dat te weten moet je
tenminste liefde hebben ervaren! Pas
als je \veet wie je bent, kun je aanvaar-
den dat de maatschappij regels en wet-
ten moet stellen om te kunnen functio-
neren. Pas dan kun je je daarin schik-
ken. Als je beseft hoeveel mensen er
géén liefde ontvangen, is het eigenlijk
verbazingwekkend dat er niet veel
méér misgaat."

Stenen eten
"Tocn de neuroloog op een bepaald
moment de diagnose 'multiple sclerose'
stelde, voelde ik me in eerste instantie
opgelucht. Ik had iets ernstigers ver-
wacht. .\lijn symptomen waren im.
mers zó verontrustcnd dat ik iets had
van: zolang het geen ziekte is waaraan
ik binnen drie dagen doodga, valt het
mec. Dat wil niet zeggen dat ik niet al-
les heb gedaan om te geneZeTl. Ik heb
het hele reguliere Cll alternatieve circuit
doorlopen. Ik heb bij wijze van spre-
ken stenen gegeten om beter te wor-
den. Ik heb me laten insmeren met een
substantie van stierentestikels - jc kunt
het zo gek niet verzinnen of ik heb het
uitgeprobeerd. Tot ik besefte dat ik
mezelf voor de gek hield. Ik stak al
mijn energie in de zoektocht naar gene-
zing in plaats van te proberen me met
mijn lot te verzoenen en er het beste
van te maken. Op dat moment gaf ik
me gewonnen. Dat klinkt misschien
simpel, maar het wás in feite ook sim-
pel. De onzekerheid van vóór de diag-

nose (\vat heb ik toch, er iets goed mis
met me, misschien ga ik \vel dood')
drukte veel zwaarder op me dan de ze-
kerheid dat ik MS had. Vrij snel na
mijn 'overgave' h•..am er - typisch voor
mij - een andere activiteit voor in de
plaats: ik richtte samen met anderen
een platform voor MS-patiënten op,
omdat ik vond dat er zo weinig over
die ziekte bekend was."

Stap terug
Na zijn eerste opluchting over de diag-
nose zag hij al snel de ernst van de ge.
volgen in. Allereerst voor zijn vrouw,
want Wim Linschoten is - inmiddels al
dertig jaar - getrouwd en vader van
t\\fee kinderen. "Ik heb me toen serieus

afgevraagd of we bij elkaar zouden
moeten blijven. Ik had het redelijk ge-
vonden als zij had gezegd: 'hier heh ik
niet voor gekozen'. \Vant zij moest wei
verder met een man die haar steeds va.
ker met de ellendige symptomen van
een voortschrijdende ziekte zou con-
fronteren. \X'ij hebben daar veel en
lang over gepraat. Ik ben blij dat ze
voor mij is blijven kiezen. Daarmee
heeft ze ook gekozen om de buitenge-
woon onprettige, zeer sombere en ver-
moeiende taak van mijn verzorging op
zich te nemen. Zolang ik even functio-
neer is het allemaal prachtig, maar
zodra mijn lichaam het laat afweten is
het pure ellende. Ook voor mijn
vrouw. Als wij samen zijn en ik func-
tioneer niet - ik moet bijvoorbeeld naar
de wc en val daar vanaf omdat geen
spier in mijn lijf het nog wil doen - dan
ben ik op haar hulp aangewezen." Be-
halve voor zijn gezin had het feit dat hij
~tS kreeg ook grote ge •...olgen voor zijn
werk. "Ik had samen met een compag-
non een bureau voor interieurarchifec-
tuur en daar moest ik op advies van de
neuroloog mee stoppen. Dat was een
grote overgang, ook financieel. \Vanr
ik was alleen maar bezig geweest om te
zorgen dat het bedrijf goed liep en goed
bleef lopen. Aan verzekeringen van de
wieg tot het graf had ik niet gedacht.
Had ik dat wel gedaan, dan had ik rus-
tiger kunnen ademhalen. Maar nu
moest ik in mijn leefwijze een gigan-
tische stap terug doen."

Kwetsbaarheid
"Dat bleek verrassend goed uit te pak-
ken. Daarvóór had ik bij perioden veel

geld verdiend en juist als ik veel geld
had, kwam ik altijd tekort. Maar nu ik
ineens géén geld meer heb, blijken we
met \veinig heel veel te kunnen doen. Ik
besteed mijn geld alleen anders dan
vroeger. Toen gaf ik het nonchalanter
uit en had het mooiste en het modern-
ste. Nu denk ik: ik moet iets hebben
wat lang meegaat. Het mag zo oud zijn
als de weg naar Kralingen, als het Illaar
goed is. Tweedehands kleding, oud,
ouderwets. het maakt me niet uit. ik
heb er geen gevoel meer over. En ik
moet zeggen: dat heeft mijn leven een
stuk simpeler gemaakt. Ik hoef me niet
meer druk te maken over de 'juiste'
winkels en de 'juiste' merken. In die-
zelfde lijn door redenerend zou ik nu

'De meeste dingen worden nu
eenmaal niet geweten. Er zijn
niet altijd pasklare antwoorden

op problemen'

ook geen .goede' studie meer hoeven
noch een 'goede' baan. Ik heb dat alle.
maal ooit gezocht en pas nu, door mijn
ziekte, realiseer ik lIle dat het een glij-
dende schaal was naar een maatschap-
pelijke situatie waarin onkwetsbaar-
heid het uitgangspunt was. Terwijl het
uitgangspunt juist kwetsbaarheid zou
moeten zijn. Nu denk ik: 'hoe beter je
in maatschappelijk opzicht slaagt, hoc
beroerder het met je gesteld is'. Door
succes in de buitenwereld kom je naar
mijn gevoel steeds verder af te staan
van waar het werkelijk om draait.
Waar het dan om draait? Een voor-
beeld. Kort geleden zag ik een televisie-
programma over anorexia nervosa.
Daarin kwam een Amerikaanse arts
aan het woord, die meisjes en jongens
met anorexia behandelt. Haar metho-
de, die veel succes blijkt te hebben, lijkt
heel simpel. Het enige wat zij doet, is:
vol aandacht en liefde met haar patiën-
ten bezig zijn en tijdelijk alle verant-
woordelijkheden van hen overnemen.
Toen ik het zag, kreeg ik koude rillin-
gen. Het was zó ongelooflijk om te zien
hoc je, louter met aandacht en toewij-
ding, mensen kunt genezeIl. Zo emo-
tioneel zou ik vroeger nooit op zo'n
uitzending hebben gereageerd, maar
nu word ik eigenlijk alleen nog maar
bewogen door emoties. Ik ben vrijwel
niet meer in staat om naar verstande-
lijk geredeneer te luisteren. Ik kijk, en
ga op mijn gevoel af. Daardoor heh ik
ook een waanzinig geloof in mensen
gekregen. Slechte mensen bestaan vol.
gens mij nier. Er bestaan wel scheefge-
groeide mensen, scheve denkbeelden,
maar mensen die van nature slecht zijn
. ik geloof er niet in. Als ik een televi.
siereportage zie over een moordenaar
of iemand die incest heeft gepleegd, is
het eerste wat me invalt: .zo iemand
moet eigenlijk alleen maar mensen om
zich heen hebben die hem of haar
voortdurend vasthouden; mensen die
heel veel liefde geven'. Maar ik denk
eerlijk gezegd dat dat bij heel véél men-
sen zou moeten gebeuren. Ook bij
mensen die geen misdaad op hun gewe-
ten hebben. Dat klinkt erg christelijk,
terwijl ik absoluut niet geloof, maar zo
voel ik het. Het komt steeds op hetzelf.
de neer: mensen hebben liefde nodig,
aandacht, en eigenlijk niets anders."
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Verlies van de kans op ouderschap

'Ik geloof niet dat ik een
makkelijke vader zou zijn geweest'

DOOR JOLAHDA AAN DE STEQQE

"Op een dag moest ik wachten bij een spoorwegovergang.
Aan de andere kant stonden twee jongens van pakweg negen
of tien jaar. Toen de trein voorbij \vas, bleven zij daar zo
staan en ik zei: \var zijn jullie ver van huis. Wij wachten op
onze vader, zeiden ze. Ik ben ongeveer f\vinrig meter doorge.
fietst, naar een laantje met een dubbele rij bomen. Ik gooide
mijn fiets aan de kant en heb aan de rand van de sloot hevig
zitten huilen, omdat ik me realiseerde: dat zal mij nooit over-
komen. Ik was er helemaal kapot van."

Ignace Lortman (65) ging op zijn twaalfde naar her semina-
rie. Zijn grootste wens was priester worden. Op zijn 255fe
werd hij gewijd. Met liefde vertelt hij over de uitoefening
van zijn ambt. Hoe hij jarenlang als kapelaan werkte in
Zaandam en Amsterdam, les gaf in Hilversum en weer later
ca thecheti sche onderwijsprogramma's maakte. Zichtbaar
genietend haalt hij anecdotes op over zijn godsdienstlessen
op de lagere school. Omdat het celibaat hem steeds zwaarder
begon te vallen, raakte hij overspanm.'n. De toenmalige ge-
liefde bisschop van Haarlem, monseigneur Swartkruis, zocht
hem op in het ziekenhuis en zei: jij hebt je strijd gestreden en
ik sta erachter. Ik zal bidden dat je een lieve vrouw treft. Ig-
nace: "Naar mijn idee is dat gebed méér dan verhoord."

In 1977 ontmoette Ignace Cob}', die als verloskundige werk-
te. Ze trouwden vijf jaar later. Om nog aan kinderen te be-
gillllen waren ze roen te oud. Ignace lorrman: "Dat je als
priester geen kinderen zou krijgen, kwam tijdens de oplei-
ding aan het seminarie niet met zoveel woorden aan de orde.
Dat was een vaststaand feit, dat hoefde niet benadrukt te
worden. Bovendien was je op een leeftijd waarop je niet aan
kinderen dacht, maar veeleer aan de levensgezellin die je zou
missen. Ik was toen niet op kinderen gericht, dat kwam pas
later. Maar ook toen stopte ik het eigenlijk weer weg. Er was
geen ruimte 0111 het aan de orde te stellen, zelfs niet met de
andere geestelijken met wie ik een huis deelde. Dat neem ik
niemand kwalijk hoor, want als ik het naar voren had ge-
bracht, hadden zij heus niet gezegd: kom op, we gaan eten.
Je had de cultuur van het celibaat dermate verinnerlijkt dat
je het jezelf niet roestond daarbij stil te staan. Bovendien kon
ik er ook niks mee. Ik had moeilijk van het ene moment op
het andere kunnen zeggen: ik ga nu een partner zoeken .....

"Je kunt mij wel vragen wat voor vader ik geweest zou zijn,
maar ik kan dat niet buiten Cab}' om zien. Het zou toch een
drietaksverhouding zijn geweest. Coby is dol op kinderen, ze
zou een uitstekende moeder zijn, wat dat betreft zou ik bij
haar in de schaduw staan. Ik geloof niet dat ik een makkelij.
ke vader geweest zou zijn, want als je zelf streng bent opge.
voed, ben je niet zo geneigd alles door de vingers te zien. \VeI
zouden \ve samen erg op de kinderen betrokken geweest
zIJn.

Het is niet zo dat het dagelijks schrijnt dat we geen kinderen
hebben. Maar vooral met de feestdagen doet het soms pijn
dat er geen kinderen zijn die vanzelfsprekend komen. Er is
niemand die in eerste instantie naar ons toekomt, daarom
nodigen wc met Oud en Nieuw, Kerstmis en Pasen altijd be~
\\'ust mensen uit. Wel hebben \••..1.' een bijzonder COlltact met
de kinderen van mijn overleden zus en broer, maar je voelt
toch dat het geen eigen kinderen zijn. Dat het een snijdende
pijn is, is denk ik re sterk gezegd, maar het is wel iets dat
blijft. Ik vrees dat je pas goed merkt wat de gevolgen van je
levensloop zijn, \'1:anneer een van ons alleen overblijft.
Voor geen enkele ouder zijn kinderen een versnelde eenpari-
ge beweging naar het geluk. Dus dramatiseren doen we her
niet dat we geen kinderen hebben. Wel heb ik er soms spijt
van dat ik er zolang over gedaan heb om het celibaat vaar~
wel te zeggen. ,,"iaar ooit zei iemand regen ons: jullie hebben
beiden op jullie eigen manier aan de verlossing gewerkt,
daarmee gaf hij te kennen wat er wél is. Ik vind ook dat je er
vrede mee moet hebben dat je een prijs betaalt voor een an-
der leven, dat ook kostbaar is geweest."

Een jeugdvriendin van Coby woont al meer dan dertig jaar
in Ruanda. Samen zijn ze er eens vijf weken op bezoek ge-
weest. Omdat zij zelf geen kinderen hebben, vinden ze het
niet meer dan billijk dat zij een financiële bijdrage leveren
aan de opvoeding van kinderen daar. "Er is daar een gezin
mer wie wij een speciale band hebben. Een van de dochters is
een ongehll\vde moeder, de vader is doorgelopen. Zij heeft
haar zoontje Igance genoemd. Dat jongetje is nu ruim zes
jaar. laatst kregen we een brief met zijn eerste tekeningetjes
en letters. We zijn enorm verguld met hem."
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Het verlies van een vriendschap wordt met gerekend tot de
grote crisissen van het leven, zoals dood of scheiding. Toch
kunnen vriendschappen een wezenlijke plaats innemen in de
harten en levens van mensen. Zeker vrouwen delen soms

meer dan lief en leed.
Dat gold ook voor de hartsvriendinnen Ellen Zuyderland en
Rehecca Kienhuis. Jarenlang waren ze een onafscheidelijk
stel: schaterlachen, roddelen over ex-geliefden en gezellig
tutten voor de kachel. Ze knokten soms explosieve ruzies
uit, maar waren elkaars steun en toeverlaat. Tot de breuk In

september 1995. Tot hun verbijstering bleken ze geen vrtcn-
dinncn 'voor het leven' te zijn.
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Een vriendschap die verloren gzng

maar een grote stilte

Ellen (36) herinnert zich de eerste ont-
moeting, in het najaar van 1989, nog
levendig. Zij zit dan op {'en jazz-koor,
waarvoor ook Rebccca zich aanmeldt:
"Er kwam een grote meid binnenstap-
pen met een heleboel speldjes in haar
fel witte haar. Een beetje punkig, stoer.
~lijn eerste gedachte was: met jou heb
ik iets. Er was meteen een klik." Re-
beeea (34) is aangenaam verrast door
de directe benadering van Ellen. "Dat
rechtstreekse was heel anders dan ik
gewend was. Ik liet me door haar op
sleeptouw nemen, rcnvijl ik toch
meestal de kat uit de boom kijk. Ik zat
al snel in een clubje van zes dames die
na koor met elkaar de kroeg indoken.
Heel ongewoon voor mij."

De eerste tijd zien ze elkaar vooral op
het koor .. Maar al snel verdiepr her
conract zich, ze merken dar ze veel ge-
zamenlijke inreresses hebben. Beiden
zijn bezig mer vragen over de zin van
het leven en de plaats van spiritualiteit
daarin. Ze gaan naar workshops en
weekenden die zich richten op per-
soonlijke ontwikkeling, maken emo~
tionele gebeurtenissen met elkaar mee,
maar steken er op z'n tijd ook lekker
de draak mee. Humor bindr hen wan-
neer het te zwaar op de hand of te zwe-
verig dreigt te \vo((.ien.
Ze komen regelmatig bij elkaar over de
vloer, eten samen en bellen de ander als
ze hun verhaal h.•..ijt willen. Ze \vorden
echt maatjes . .\laar nog geen boezem-
vriendinnen ..• Dat kwam pas toen we
glllgen samenwonen."

Echtgenote
In het voorjaar van 1991 trekt Rebecca
bij Ellen in. Ellen is aan her revalideren
van een beenbreuk en Rebecca is het
studenrenhuis waar ze woont, spuug-
zat en moer hard \verken aan haar
scriptie. Ze maken een deal: Rebecca
verzorgt het huishouden en Ellen hoort
de makkes van her schrijven van een

scriptie aan. Zo slepen ze elkaar door
een moeilijke tijd. Het samenwonen
bevalt uirstekend. Ellen: "Wc waren
heel goed op elkaar ingespeeld. Veel
lekker koken. Het leek wel een man-
vrouw relatie. Her enige dat we niet
deelden, was seks." Rehecca: "Briefjes
die we voor elkaar achterlieten, onder-
tekenden we met 'je echtgenote'. Dar
deden we allebei. Zelfs mijn vader zei
regelmatig: komt je echtgenote nog?
Het was een soorr spel dat we allebei
heel leuk vonden."

Als Rebecca na een rijdje verhuist naar
een eigen woning, is hun band heel
hecht geworden. Toch dienen zich ook
de eersre wrijvingen aan. Ze zijn twee
toraal verschillende persoonlijkheden,
en de aanvankelijke aantrekkings-
kracht hiervan slaat af en toe om in ir-
ritatie en jaloezie. Tijdens de zomerva-
kantie een jaar later escaleert heL Re-
hecca ergert zich wild aan de opgewek-
te, immer optimistische houding van
Ellen: "Zelfs van de regen die maar
hleef vallen, kon zij nog iets positiefs
maken. Ik had toen net mijn baan op-
gezegd, maar wanneer ik over mijn
twijfel of onzekerheid wilde praten,
riep Ellen meteen: kijk ook eens naar
de zonzijde! Tegelijk speelde voor mij
een concurrentiestrijd over wie van ons
de aantrekkelijkste was. Ellen maakte
gemakkelijk comact, ook met mannen.
Dat kon ik niet. Ik \"'as jaloers op haar
natuurlijkheid. "
Bij Ellen zijn er weer andere frustraties:
"Ik was bang voor de boosaardige, ne-
gatieve kam van Rebecca. Ze kon echt
exploderen. Dan voelde ik me heel
klein, had de neiging om mijn mond te
houden. Als het echt crisis werd, kon ik
alleen maar huilen."

Pas wanneer ze een bevriend therapeut
inschakelen die een gesprek met hen
voert, klaart de lucht weer op. Rebec-
ca: "\X'e konden elkaar meer loslaten

en ieder in haar eigen waarde laten. Ik
kon weer van Ellen genieten als ze op
een terras de boel op srelten zette, zon-
der dat ik dacht dat ik ook zo uitbun-
dig moest doen om leuk gevonden te
worden." Toch is er iets veranderd. EI-
I~n: "\'(1e waren niet meer elkaars
'echtgenore'. \X'e noemden het nu een
buitenechtelijke relatie." J\1aar dikke
vriendinnen blijven ze, (Ot september
1995.

Dovemansoren
Als Rebecca en Ellen dat jaar terugko-

'Mijn eerste gedachte was: met
jou heb ik iets. Er was meteen

een klik.'

men van vakantie, is er voor Rebecca
slecht nieuws: haar moeder is zeer ern-
stig ziek. Voor het eerst in haar leven
wordt zij geconfronteerd met een nade-
rende dood. Ze is erg van slag en wil
haar angst en verdriet delen met Ellen.
,\!aar het leven van Ellen heeft ook een
grote wending genomen. Ze is tot over
haar oren verliefd op een man die ook
erg verliefd op haar is. Voor het eerst
ervaart zij dat een man écht een relatie
met haar wil, en ze is dolgelukkig. Ook
zij wil daar graag met Rebecca over
praten, maar dat blijkt onmogelijk. El-
len: "Er viel op dat moment niks meer
te delen. Rebecca zat in 'het slijk der
aarde' en ik zat op een roze wolk. Het
was of je tegen dovemansoren praat-
te." Rebecca: "Er was helemaal geen
raakvlak meer. Ik was ook nog jaloers
dat Ellen die lang verwachte vriend
kreeg die ik ook zo graag wilde heb-
ben. Daar kwam bij dat die man zich
intensief met spirituele zaken bezig-
hield en veel invloed op Ellen had. Ik
vond het eng, sektarisch \vat ze deed en
had het gevoel dat ik haar helemaal
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kwijt v/as."
Ellen probeert er te zijn voor Rebecca,
wil begrip opbrengen voor haar ver-
driet en gevoel van verlating en houdt
haar mond over de zaken die háár le-
ven beroeren. Lang houdt ze dat niet
vol. Hun contact valt weg. Ellen: "Het
werd helemaal stil tussen ons. Er viel
geen bom, er viel een grote stilte."

Verstrengeling
Ruim een half jaar duurt die stilre. Dan
zoekt Rebecca contact met Ellen, ze wil
hun vriendschap niet zo dood laten
bloeden. "Ik wilde helderheid krijgen,
kijken of \"'e nog iets met elkaar kon-
den óf er een duidelijke punt achter

INGEZDNDEN MEDEDELING
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zetten." De eerste afspraak verloopt
emotioneel. Ellen wordt erg hoos en
lucht haar hart over dingen die ze lang
voor zich heeft gehouden. Bij de twee-
de afspraak concluderen ze dat hun
vriendschap in z'n oude vorm verleden
tijd is. \X'aarom?
Ellen: "Rebecca en ik waren teveel met
elkaar verstrengeld geraakt. \'('e had-
den allerlei maniertjes die \\fe van cl-

~ kaar overnamen, eigen codes, we kon-
'" den dingen op een speciale manier zeg-
; gen, hadden een band waar anderen
::; buiten stonden. l\taar daardoor ont-
<

stond ook een raar soort afhankelijk-
<
:> beid. Rebecca wees vaak de dingen af
ol waar ik mee hezig was: zij kon met al
o haar kracht zeggen dat ik op moest
o houden met dingen die zij onzin vond.

Daar hield ik bij haar dus mijn mond
over. In plaats van dat ik zei: hoor eens
even, voor mij zijn dat belangrijke on-
derwerpen, die wil ik met je bespre-
ken."
Ook Rebecca vindt dat ze teveel op el-
kaars lip zaten: "Her was soms benau-
\vend, alsof we aan elkaar vastzaten.
\'i/e letten ook op elkaar. Iedereen zag
ons als onafscheidelijk. We dreigden
t\vee oude vrijsters te worden, maar
dát was niet onze bedoeling, we wilden
allebei graag een relatie mer een man."

Zeker Rebecca heeft veel verdrier ge-
had van het verlies van hun vriend-
schap. Ze was haar maatje kwijt, en
dat in een zeer moeilijke tijd. Deze af-
loop stond ook haaks op haar overtui-
ging dat ze vriendinnen 'voor het leven'
waren. "Het klopte niet met wat ik van
thuis had meegekregen. Zo van: je hebt
conflicten met mensen, je mag elkaar
de waarheid zeggen, maar je moet wel
weer bij elkaar komen."
Voor Ellen kwam het verlies minder
hard aan. Zij miste Rebecca wel, maar
dat werd naar de achtergrond gedron-
gen door de nieuwe en opwindende
ontwikkelingen die haar overspoelden.
Ze verloor een vriendschap, maar
kreeg daarvoor in de plaats een relatie.
"Ik deel nu het meeste met Lodewijk.
Ik kan niet tegelijkertijd zo'n intieme
hand met iemand anders hebben'"

Tikje weemoed
Rebecca en Ellen vinden uiteindelijk al-
le t\vee dat ze meer hebben gewonnen
dan verloren met het verbreken van
hun vriendschap. Voor Rebecca bete-
kende het een nieuwe vrijheid: "Na de
eersre tik van het verlies lag de wereld
open. Het voelde voor mij ccht als een
scheiding, maar toen mijn woede daar-
over was bekoeld heb ik een aantal
dingen kunnen uitzoeken. \X'aarom ik
zo kwaad was dat Ellen er niel voor me
was. Waar ik zo bang voor was. Dat

heeft me echt verder geholpen. Het
voelt alsof ik een fase uil mijn leven
heb kunnen afsluiten, uit de diepste put
gekropen ben:' Voor Ellen is de winst
vooral dat ze zichzelf sericus is gaan
nemen en is gaan staan voor de dingen
die zij belangrijk vindt: "Ik wil mijn
ontwikkeling niet laten afremmen, om-
dat Rebecca iets niet ziel zittcn.'
Allebei vinden ze dat de vriendschap
die ze hadden, niet meer past bij de
persoon die ze nu zijn. Ellen heeft erg
genoten van het gezellige, intieme 'ge-
trut': "Dat was heerlijk. Maar toch
voelt het alsof die tijd voorbij is." Voor
Rebecca is hel het belangrijkste van
hun relatie her zoeken naar zingeving
en spiritualiteit geweest. Zij is daar nu
niet meer mee bezig: "Door de ziekte
van mijn moeder heb ik geleerd om bij
de dag re leven en daarvan te genieten.
Ik zit nu meer in de luchtigheid van het
hestaan. terwijl ik van ons tweeën juist
altijd de melancholieke en zwaarmoe-
dige was."

De twee vrouwen kijken Illet plezier en
('en tikje \\'eemoed terug op hun
vriendschap. Nog steeds is er warmte
tussen hen als ze samen herinneringen
ophalen en anecdotes vertellen. Maar
ze twijfelen niet aan de juistheid van
hun beslissing. Rebecca: "Ik ben gaan
inzien dat Ellen echt een heel andere
persoon is dan ik en dat ze dus een an-
dere weg volgt. Daarom was het nodig
om uit elkaar re gaan. Om die ruimte
voor de eigen ontwikkeling te krijgen."
Ellen: "Nu krijgen we ieder weer onze
eigen identiteit. Dus het is goed dat het
voorbij is, welke nieuwe vorm van con-
tact cr ook voor in de plaats komt."

Ellen Zuyderlalld en Rebecca
Kicnhuis heten in werkelijkheid
anders.

INCdZONOE"l MEDEDELING
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Taboe op rouwen kan
generaties doorwerken

AI of niet kunnen rouwen wordt vaak van generatie op generatie
doorgegeven. Heb je als kind niet mogen huilen en praten over een
dierbaar familielid dat overleden is, dan is de kans groot dat je ook
in je volwassen leven niet goed met verlies en afscheid kunt omgaan.
Heb je daarentegen geleerd dat je je gevoelens mag uiten en dat je
een relatie met de overleden persoon kunt blijven hebben, dan hoef
je ook bij latere verliezen in het leven je gevoelens niet weg te druk-
ken. Gezinstherapeute Else-Marie van den Eerenbeemt over de kunst
van het rouwen.

•.•....j_.j•.•.•_;... w.

Er tl/ard! l'aak gesproken o~'er 'goed'
TOUlt/en, Dal hO/ldl in dat er ook een
'verkeerde' mm/ia lJan rouwen be-
slaat. Wat is dat volgcns /I?

Else-~larie van den Eerenbeemr: "Het
komt voor dar ouders die een kind heb-
ben verloren daarmee niet willen WOf-

den geconfronteerd. In vaktermen Iloe-
men wij dat een 'heimelijke opschor-
ting' van her rouwproces. Zij geven de
<l.nderc kinderen in het gezin de onuit-
gesproken boodsch;1P mee dat er niet
meer over her dode broertje of zusje ge-
sproken mag \vorden. In zo'n gezin
heerst als het ware een verbod om te
rouwen. Dat k<ln van grote invloed zijn
op de rebties die die kinderen later met
anderen aangaan. Dan breekt die hei-
melijke opschorting V<ln rouw hen
va<lk op desastreuze wijze op: zij blij.
ken enorm bang te zijn voor afscheid

en verlating en klampen zich bijn<l zie-
kelijk aan hun parrner vast. Ook op
andere, belangrijke momenten in het
leven kan die verborgen rouw plotse-
ling <lctlleel worden: bij de geboorte
van je kind, bij de dood van je grootou-
ders, bij scheiding, verhuizing, veran.
dering van baan - ja, bij alle soorten
van afscheid nemen. Dan komt die
angstige spanning van vroeger - er hing
iets dreigends over het gezin, maar
wat? - plotseling in <llle hevigheid te-
rug. Als de kinderen uit zo'n gezin een-
maal volwassen zijn, kan her dood-
zwijgen van een verlies ook tot trauma-
tische misverstanden leiden. Een doch.
ter wordt bijvoorbeeld zwanger en
krijgt van haar moeder te horen: 'ik
snap niet dar je zwanger wilt worden,
kinderen zijn handenbindertjes'. Die
moeder kan, omdat ze zelf een kind
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heeft verloren, een diepe angst hebben
dat haar dochter straks hetzelfde over-
komt. "laar die dochter ' ••..eet helemaal
niet dat haar moeder het verlies van
een kind nooit heeft kunnen verwer-
ken. Zij denkt alleen 'mijn moeder
gunt mij geen kind'. En als cr iets is dat
je ongelukkig maakt, is het wel dat je
. eigen moeder je geen kind gunt. Zo'n
verbod op rouw drukt dus een heel ne-
gatief stempel op die dochter. En zij zal
die pijn op haar beurt ' ••..eer op haar
kind overdragen. Zo kan een 'verbod
op rom ••..' vele generaties doon ••..erken.
Het kan mensen er bijvoorbeeld toe
brengen de doden op hun verjaarska-
lender rigoureus door te strepen. Net
zolang tot cr zoveel namen zijn doorge-
streept dat er een nieuwe kalender
moet komen. Daarop worden alleen de
levende vrienden en familieleden inge-

vuld, over Je doden ,••..ordt niet meer
gepraat. Mensen voor wie de dood in
hun jeugd géén taboe is geweest, zullen
eerder een kruisje zetten achter de
naam van de overledene. Zij noteren
zelfs vaak de sterfdag, zodat zij op die
dag niet vergeten een bloemetje bij
diens fora te zetten. Dat zijn de mensen
die - veelal omdat hun ouders wat dat
betreft het voorbeeld gaven - beseffen
dat Je dood onderdeel is van het leven.
En dat je een dierbare die je ontvalt
niet zomaar uit je leven kunt wegstre-
pen.

Praten met de dode
Wat maakt het LIerwerkenVa11de dood
van een dierbare zo moeili;k?
"De ergste pijn zit hem in het feit dat je
nergens meer naartoe kunt mer je ge-
voelens van genegenheid of liefde. Je

kunt de dode niets meer geven, niers
meer met hem of haar delen. Dar is
vooral heel pijnlijk bij mensen bij wie
de balans tussen geven en nemen ver-
stoord is geweest. Zij hebben het idee
tegenover de overledene tekort gescho-
ren re zijn en denken dat zij dat tekort
nu niet meer kunnen inhalen."
Is dat dan niet zo?
"Nee, want ze kunnen met die gevoe-
lens in het reine komen door de dode
een wezenlijke plaats in hun leven te
geven. Zo heb ik een vrouw in therapie
gehad die haar moeder aan darmkan-
ker had verloren. Ze had haar moeder
nooit begrepen, vond haar een zielepiet
en een zeur, maar had nier geweten dar

ROl/weil IS liefdewerk

haar moeder die ziekte had. Die vrouw
' ••..as inmiddels vrijwilligster geworden
in her Anrhonie van Leem ••..enhoekzie-
ken huis, waar ze de familie van kan-
kerpatiënten ontvangt en opvangt.
Daarmee probeerde ze alsnog recht re
doen aan haar overleden moeder . Toen
ik haar vroeg: 'doe je dar werk ook na-
mens je moeder?', zei ze na even te heb-
ben nagedacht, 'nee, ik doe her l'oor
mijn moeder'. Daar zit iers overstij-
gends in. Ik denk dat je pas vrede leert
hebben mer de doden als je ze kunr
dragen in plaars van weg te moffelen."

:1 Anderen zeggen dat ;e de doden ;uist
::> moet foslaten.
o "Door symbolisch brieven re verbran-
o den of een witte ballon op te laten, ja.

Zo van: daar gáát mijn kind! Nee, daar
zie ik absoluut geen enkel heil in.
Waarom zou je je moeren bevrijden

o van degene die je liefhad en om wie je
nog sreeds heel veel geeft? Draag je
dierbare liever mer je mee en zoek je ei-
gen manier om hem of haar je liefde te
blijven schenken. Breek die relarie niet
af, maar doe er iers mee waardoor je
vorm geefr aan je liefde. Praat niet al-
leen mer anderen over de dode, maar
praat zelf met de dode. Ik heb een
vrou, •...meegemaakr die tientallen por-
seleinen poppen maakre mer her ge-
zichr van haar overleden dochtertje.
Een psycholoog had haar aangeraden
daarmee op te houden, alle poppen re
vernietigen en daarna een feesrje te ge-
ven. Dan zou ze zich bevrijd voelen.
"laar dat had ze niet gekund. Nee,
natuurlijk nier! Ik heb mer haar ge-
praat en haar gevraagd of zij haar pop-
pen misschien zou willen schenken aan
kinderen die ermee konden spelen. De
allermooiste pop zou ze uiteraard voor
zichzelf moeten houden. Dar was ook
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'Je leert pas vrede te lJebbell //let
de dodell als je ze kUilt drageIl
ÎII plaats vall weg te IIloffelell'

niet makkelijk, maar uiteindelijk lukte
haar dM wel. Zo kon ze zich op haar
manier [Och van die veel te grote bal-
last bevrijden. Dar had weef zijn weer-
slag op haar zoon die al die tijd mach-
teloos had moeten toezien hoe zijn
moeder verdronk in haar rOll'••..en geen
energie meer over had om hem nog eni-
ge aandacht te schenken."

Zachter licht
Mensen worden in hun rouwverwer-
king soms belemmerd door een 01lo/J-

gelost con(/ict met de Ol./crledcnc, door
gCl..'Oe/ens f!an spijt, schuld of wroeging
die 1100it zijn lIitgesproken. Wat kUIl-
nen zij volgens 11 doen?
"Vaak zoeken mensen sponraan een
uitweg voor die gevoelens - niet alleen
als de persoon in kwestie dood is, maar
vaak al tijdens diens leven. Als een
dochter bijvoorbeeld nier in balans is
met haar moeder, geeft ze haar aan-
dacht en warmte tot in het oneindige
aan een bejaarde buurvrouw - blij dat
ze haar gevoelens dáár kwijt kan. Beter
is natuurlijk als je het in je vitale rela-
ties kwijt kuilt, maar soms loopt het nu
eenmaal zo. Die zelfde dochter kan in
de problemen komen als haar moeder
eenmaal is overleden. Zo ken ik een
vrouw, die niet welkom was aan het
sterfbed van haar moeder en na haar
dood in een vreselijke depressie te-
rechtkwam. Ik heb tegen haar gezegd:
'ga naar iemand toe die je moeder ge-
kend heeft, ga de geschiedenis van je
moeder na en je zult zien dat je dingen
over haar ontdekt die je nooit gev•.'eten
hebt'. Dat heeft ze gedaan en lang-
zaamaan kreeg die moeder kleur. De
pijn dat haar moeder haar op het laatst
niet had willen zien - die moeder kon
waarschijnlijk de emoties niet aan -
kwam daardoor in een ander, zachter
licht te staan. Eigenlijk hebben we wat
dat betreft geen mooier voorbeeld dan
Ischa Meijer. Hij had een openlijke
breuk met zijn ouders, had het er altijd
over dat zijn ouders hem niet meer wil-
den zien, maar na hun dood schreef hij
het prachtige boek Mi;n lin'e vuders,
waarin hij zijn ouders ontschuldigde en
zichzelf van zijn verleden bevrijdde.
Ontschuldigen is méér dan 'vergeven',
het is eigenlijk de lucht klaren. De
schuld blijft wel staan, maar wanneer
je het gedrag van je overleden ouders,
geliefde, broer of zus in een ander dag-
licht kunt zien door de achterliggende
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Iers jongetje bij de begrafenis van zi;n
vader, die omkwam bi; een bOl1wan-
slag.

oorzaken van hun gedrag te achterha-
len, komt er ruimte voor oprecht ver-
driet. Verdriet dat ontdaan is van de .
ballast van al die andere belastende ge-
voelens. Het gaat erom dat je van die
ouders, geliefde of broer mensen
maakt in plaats van monsters. Dat is
een heel proces, dat veel tijd en liefde
vergt. Rouwen is liefdewerk. Afsluiten
kunnen we niet. vergeten kunnen we
niet en loslaten kunnen we al hclemáál
niet. \'('el kunnen we zorgen dat ons
verdriet milder en zuiverder wordt.
Hoe zuiverder het verdriet, hoe beter je
het kunt vef\\'crkcn."

F.lse-Mdrie Vdn den Eerenbeemt
neemt geen mensen meer in therapie.
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Verlies van gezichtsuitdrukking

'Knipogen, flirten of vriendelijk
kijken kan ik niet meer'

DOOR JOLANDA AAN DE STEGGE

"Toen ik na tien dagen in de spiegel keek, schrok ik me een
ongeluk. Ik dacht: het is dus toch fout gegaan. l\lijn wenk-
brauw zat halverwege mijn oog. mijn ooglid hing en mijn
mond was naac beneden gezakt. Ik zag eruit als een debiel",
verrelt Ans Scheffers (59).

Vier jaar geleden werd bij haar een brughoektumor gecon-
stateerd. Een per definitie niet kwaadaardig geZ\vel dat ech-
ter wel op een kwaadaardige plants zit, namelijk daar waar
de gehoor-, gezichts- en cvcnwichtszenu\ ••..bij elkaar komen.
De tumor groeit daaromheen en is moeilijk weg te halen.
Ans: "Hij had een doorsnee van 3.5 cm en zat dicht bij de
hersenstam. Dat was het meest gevaarlijke, W;lI1( als de chi-
rurg die zou raken, zouden allerlei fUlleties kunnen uitval-
len." De operatie duurde twaalf uur. Ans werd half kaalge-
schoren, er werd een gat achter haar oor gemaakt en een luik
in haar schedel gesneden. Vooraf wist ze dat ze na de opera-
tie links doof zou zijn. "Eenmaal ontwaakt uit de narcose en
contaterend dat ik alles \••..eer kon bewegen, was ik diep ge-
lukkig. Ik had het gevoel dat ik opnieuw was geboren, want
ik had vooraf terdege beseft dat het ook four kon gaan."
De eerste tien dagen lag ze plar. Niemand had haar verteld
dat er wel degelijk iets was misgegaan bij de operatie en dat
de linkerkant van haar gezicht verlamd was. De professor
die haar had geopereerd beaamde dar. Hij had een zenuw ge-
raakt, maar deed daar vrij luchtig over. Haar linkeroog dat
wijdopen stond, zou volgens hem na vier maanden \\'eer
functioneren als voorheen en na pakweg een jaar zou haar
mond ook weer recht zijn. Daar kom ik wel overheen, be-
sloot Ans voortvarend. "Aanvankelijk ben je zo blij dat je er
nog bent en denk je: het is niet leuk, maar er valt mee te le-
ven, cr zijn waardevoller dingen in het leven. ,\tijn vijf kinde-
ren zijn gezond, ik geniet van de kleinkinderen, bovendien
was het een goedaardige tumor die nooit meer terug zou ko-
men. Ik red me wel, dacht ik .••

Voorheen had ze ervan gehouden zich op te maken, maar
dat werd met dat scheve gezicht en half kale hoofd potsier-
lijk. "Als ik weleens in de spiegel keek, schrok ik me iedere
keer wezenloos. Ben ik dát?" Omdat de spieren haar in de
steek lieten, kon ze gedurende anderhalf jaar niet meer la-
chen. Om dezelfde reden kon ze met haar ogen geen ge-
moedstoestand meer uitdrukken. Het verlies van haar mi-
miek had een enorme impact. Buitenstaanders behandelden
haar plotsklaps als een debiel. "Voor hen was ik ineens een
mens met een gek gezicht, ze veronderstelden dat ik verder
ook wel niet helemaal honderd procent zou zijn. Die con-
frontatie vond ik heel pijnlijk."

Van een plastisch chirurg hoorde Ans dat veel mensen met
een aangezichtsverlamming nergens meer naar toe durven.
Dat jonge vrouwen om die reden zelfmoord plegen. Am liet
zich er niet door uit het veld slaan. Ze moeten me maar ac-
cepteren zoals ik ben, vond ze. En ze ging net als voorheen
naar concerten en sloot zich bij een nieuwe schilderclub aan.
"Ik ben blij dat ik het zo heb aangepakt, anders isoleer je je
en dat doe je jezelf aan."

Via de oogarts die ze voor haar niet sluitende oog consul-
teerde, werd ze doorgezonden naar de plastisch chirurg. In
haar linker ooglid werd een goudplaatje geïmplanteerd, zo-
dat het oog weer zou kunnen sluiten en knipperen. Door
middel van plastische chirurgie werd haar wenkbrauw opge-
trokken. Datzelfde gebeurde met de uitgezakte huid aan de
linkerkant van haar gezicht. Voor de versterking van de
mondspier vond in 1.1aastrichr een zenuwrransplanratie
plaats. Een stukje nekzenuw werd tussen de rong en aange-
zichtszenuw gezet. Ans: "Als ik nu lach, moet ik mijn tong
tegen de kaak duwen, dan trekt mijn gezicht niet helemaal
scheef. Nou is lachen iets sponraans, dus dat vergeet ik nog
weleens. Maar nu - bijna twee jaar na de operatie en dankzij
fanatiek oefenen - gaat het steeds beter." Als ze naar zichzelf
in de spiegel kijkt en niks beweegt, vindt ze dat ze er wel
\••..eer behoorlijk uitziet. ~'1aar zodra ze haar gezicht beweegt
en lacht, trekt haar mond scheef. Volgens de deskundigen
zal dat nog \vel iets verbeteren, maar helemaal goed wordt
het nooit meer. Het meest mist ze het functioneren van haar
oog. "!'vlet een normale mimiek kun je met je oog van alles
uitdrukken .. Maar knipogen, flirten, vriendelijk of ironisch
kijken, ik kan bet niet meer:'

"Ik had een goede vriendin, met wie ik veel dingen samen
deed. Exact op hetzelfde moment dat bij mij die tumor werd
gediagnosticeerd, werd bij haar een uit elkaar gespatte pan-
creastumor gl'constateerd. Toen ik dat hoorde, wist ik: zij
gaat dood. Ik ben er nog, dacht ik, misschien niet meer zo
mooi als vóór de operatie, maar wat zij heeft is echt erg. Bo-
vendien had ik her vooruitzicht dat het op termijn allemaal
wat beter zou worden. Ik heb mijn vriendin intensief bege-
leid en dat als zeer positief ervaren. Ik ben sterk gaan relati-
veren, want haar dood beschouw ik als een echt verlies. Ik
ben een andere waarde aan het leven gaan toekennen. Het
uiterlijk houdt mij minder bezig. \'('e1 voel ik me kwetsbaar-
der dan vroeger. Ik heb ervaren dat je zomaar icts geks kunt
krijgen. Dat je er zo geweest kum zijn.'
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Deeltijd Opleidingen

Psycho-Sociale Wetenschappen
& Counseling.

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

Ooit reisde Roos de \Vilde
de Ligny met haar geliefde
door het land waar hij van-
daan kwam en het allemaal
begon, India. De lange rela-
tie die erop volgde, explo-
deerde nadat zij haar lusten
deelde met een andere In-
diase minnaar.

14.03 - 14.45 uur

'Portret van de Lust'
"Op de schommel van ver-
langen dool ik door de
straatjes van de Indiase lust
op zoek naar jou. J\laar
laag over laag verlies ik her
gezicht dat je oorspronke-
lijk had."

Boven het dal

(Live) imerviewprogral1lma
met mensen die in hun leven
nog plaats hehhen voor
idealen.

ItiGElONDE" MEDEOELlt46

hindoes leverde haar een
fatwa op: fan~Hieke moslims
loofden 2500 gulden uit
voor degene die haar zou
vermoorden. Oe regering
deed daar nog een arresta-
tiellevel bovenop. Haar
hoek was ondertussen een
bestseller en werd verbo-
den.Na mJandenlang in
Bangladesj ondergedoken
geweest te zijn weck ze in
augustus 1994 uit naar
Zweden, \vaar zij als een
heldin \verd hinnengehaald.
Sindsdien is het stil rond
haar. Ze leeft al wet'r enige
tijd in Berlijn. Daar zocht
programmamaakster Do-
rothée Forma haar op. Hoe
is het met haar? En \I;'ie is
Taslim<1 Nasrin eigenlijk?
Forma trof in Berlijn een
naar haar vaderland hunke-
rende schrijfster, allerminst
vergeten door de westerse
wereld.

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

30 december
13.08 - 14.00 uur

Het voordeel van
de twijfel

'Balling in Berlijn'
December 1993. Voor de
deur van de Bengaalse
arts/schrijfster Taslima
Î'Jasrin staat een menigte
bebaarde, schreeu\vende
moslims: "Breek haar bc-
nen, breek haar henen!"
Î'Jasrin zit opgesloten in
haar flatje in Dhaka. ,\let
haar boeken en columns
o\'er vrouwenrechten en
haar kritiek op de islam en
de kotan heeft ze gedurende
jaren veel irritatie opgewekt
in het religieuze Bangladesj,
het op twce na grootste
moslim-land ter \vereld.
I-laar boek Lû;;a (Schaamte,
1993) over de gewelddadige
moslim-excessen tegen dl'

Radioverhaal

Fictief verhaal, gemaakt
door een schrijver, compo-
nist of programmamaker.
en verteld in een vorm die
slechts op radio mogelijk is

Kwartier humanisme

Programma over de huma-
nistische beweging

13.10 - 14.00 uur

3x per maand
17.45 - 18.00 uur

14.45 - 15.00 uur

14.03 - 14.45 uur

Boven het dal

(Live) interviewprogramma
met gasten die in hun leven
nog plaats hebben voor
idealen

• RADIO

Het voordeel van de
twijfel

1)(lCumentaire

Maandag op Radio 5

RTV

21.02 - 21.45 uur

De verbeelding

Programma over boeken en
schrijvers

21.45 - 22.00 uur

Radioverhaal

Fictief verhaal, gemaakt
door een schrijver, compo-
nist of programmamaker,
en verteld in een vorm die
slechts op radio mogelijk is

De 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.

Deze particuliere opleiding, met een gerenom-
meerd docenten-corps. kenmerkt zich door een
brede aanpak en een combinatie van Idassieke
en holistische benaderi"9.en van psycho-sociaal
werk met een sterk praktijkgericht accent.

De 3 112 -jarige opleiding is op HBO-niveau.
In beginsel is een vooropleiding op HAVO I MBO
of vergelijkbaar niveau en een minimum leeftijd
van 21 jr. vereist.
Colleges / workshops worden om de
14 dagen in Utrecht op de zaterdagen
gegeven (18 x). Oe trainings-
weekenden (6 x) worden op diverse
plaatsen in het land gegeven.

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

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

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

O.l.V.Carl van Hel1emont
- kunstzinnige counseling (1jr)

o.l.v. Robert V.d. Togt
- transpersoonlijke counseling (2 jr)

oJv. KoVos

Voor meer infonnatie enl of voor een
brochure enl of het volgen van een
open dag • kunt U zich op werkdagen
wenden tot onderstaarKl adres.

Stichting Psycho-Sociale Opleidingen
Wijnesteinlaan 4, 3525 AL Utrecht, telefoon 030.2803819
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hele wereld om
hun wervelende
show te presen-
teren. Up With
People biedt de-
ze Jonge mensen
een jaar van ont-
dekking en Ie-
ren. judith, die
meerourde met
Up With People,
heeft een jaar
lang gespaard
om met de show
mee te kunnen.
In YOY aan-
dacht voor haar
verwachtingen

en belevenissen.

'Littekens' is de YOY van 5
februari. Het aanbrengen
van graffiti heeft in Neder-
land andere consequenties
dan in Israël.

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

Vraag de folder aan:
Onderwijsvoorlichting VU
HOVO.Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
020 - 444 5000 (tussen 9.00 . 16.00 uur)V

vrije UniversiteIt amsterdam ~

29 januari: Up With People
is een internationale organi-
satie die al sinds 1965 be-
staat. Jaarlijks reizen vijf
groepen bestaande uit 130
jongeren uit verschillende
landen naar steden over de

15 januari: Een portret van
handboogschutster Christel
Verstegen. Haar broer die
dezelfde sport bedreef,
kwam bij een auto-ongeluk
om het leven. Samen had-
den ze naar de Olympische
Spelen in Atlanta gewild.
Ondanks haar verdriet wil-
de Christel zich kwalifice-
ren, voor zichzelf én als eer-
betoon aan haar broer.
YOY volgde haar tijdens de
aanloop naar de Spelen.

Op 8 januari aandacht voor
de talentvolle Ghanese voe(-
baller George Boateng. Op
tienjarige leeftijd verliet hij
zijn moederland Ghana, om
zich in Nederland te vesti-
gen. Inmiddels speelt hij
zeer succesvol in het eerste
elftal van Feyenoord. YOY
volgt George in Nederland
en in Ghana waar hij on-
langs voor een korte perio-
de verbleef.

Op 22 januari brengrYOY
een kleurrijk portret van de
Amsterdamse rap band just
dha Soul. De vier bandleden
vertellen over hun leven,
denkbeelden en idealen.

Woensdag 8. 15, 22 en
29 januari. 5 februari
21.55 - 22.20 uur

YOY
In het nieuwe jaar start de
Humanistische Omroep
Stichting opnieuw met de
jongerenserie YOY.

niet officieel erkend en moet
worden opgeheven. Er zijn
twee mogelijkheden om het
kamp te verlaten; via de
Northgate - met uitzicht op
emigratie naar Amerika, het
land van de 'onbegrensde
mogelijkheden', of via de
Southgate - dit betekent te-
ruggaan naar Velika Kladu-
sa, de stad die de Servische
bewoners negen maanden
geleden ontvluchtten.

• TELEVISIE

'Portret van de Lust' is het
verslag van een grote liefde
die door de ondraaglijke
lichtheid van de lust werd
verscheurd. Een klankbeeld
tussen droom en nachtmer-
ne.

India is het land waar de
Kamasoetra het bedrijven
van de liefde tot kunst heeft
verheven. Kama, zo staat
geschreven, is het genieten
door de vijf zintuigen: ho-
ren, voelen, zien, proeven
en ruiken, daarbij geholpen
door de geest en de ziel. Het
belangrijkste is het contact
tussen zintuig en voorwerp.
Het besef van het genot dat
daaruit voortvloeit heet ka-
ma.
Maar de lust kent minstens
twee bedrieglijke gezichten.
Als een vrouw zich blijmoe-
dig aan de kunst van het ge-
not overgeeft, ontmoet ze
deze al snel: het verborgen
gezicht van gruwel en ver-
derf, en het gezicht van ver-
nedering en verminking.

In 'Portret van de Lust'
maakt Roos de \'Qïldede
Ligny de reis opnieuw,
maar nu alleen. Op zoek
naar het ware gezicht van
de lust, die liefde wekt maar
ook vernietigt.

Grensgevallen

Driedelige documentairese-
rie met als thema het stoffe-
lijk overschot van de oor-
log.

Samenstelling: Roos de Wil-
de de Ligny.

Deel drie: Americu, Ameri-
cu. Het kamp Kuplensko in
voormalig joegoslavië
wordt door de autoriteiten

Woensdag 18 december
22.52 - 22.30 uur.
Nederland 1
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In het novembernummer van de Humanist is helaas een
storende fout geslopen. In het artikel 'Koudwatervrees
voor de toekomst' van Karin Anema is een gedeelte van
de inleiding weggevallen. Hierdoor was nergens in de
tekst terug te vinden wie de heren Paul Rademaker en
jan Schoonenboom nu eigenlijk waren.
De be\ ••..uste alinea treft u hieronder nog een keer aan,
maar dan volledig.
'Nog iets meer dan drie jaar en dan is het zo ver: het
jaar 2000. Kunt u zich al voorstellen dat u '5 januari
2000' boven een brief zet? Dat \vordt wel even wen-
nen. Maar in het derde millenium staan ons nog wel
meer veranderingen te wachten. En dat maakt veel
mensen bang. Ten onrechte, want het blijkt steeds weer
dat mensen best kunnen omgaan met veranderingen.
En dat mensen de neiging hebben om een gebeurtenis
die enorme gevolgen heeft, onder een verkleinglas te
leggen. Zoals het verdwijnen van het Ijzeren Gordijn
tussen oOSt en west.
Een gesprek daarover met prof. Paul Rademaker,
hoogleraar in de toekomstverkenningen aan de Univer-
siteit van Twente en prof. jan Schoonenboom, hoogle-
raar toekomstverkenning en beleid in \X'ageningen.'

Cursus Humanisme
De Volksuniversiteit Pa-
pendrecht organiseert cur-
sussen over het Humanisme
(twee avonden), het joden-
dom en de Islam (elk vier
avonden).
Op de maandagavonden
20 en 27 januari (19.45 -
21.45 uur) zal André de
Bruin een inleiding geven
over respectievelijk de ge-
schiedenis en de actualiteit
van het Humanisme ..Men
kan per cursusonderdeel in-
rekenen. De eerste cursus-
avond over het jodendom is
op maandag 3 februari
(20.00 - 21.30 uur). Meer
informatie: 078-6154764 of
078-6159648.

Nieuw elan
Op dinsdag 21 januari 1997
geeft J\larcel van den Broec-
ke, directeur van her Huma-
nistisch Verbond, een uit-
eenzetting over de toekom-
stige richting van het HV.
Plaats: Gemeenschapshuis
'De Koe', Ambachtenlaan
I, Breda. Aanvang: 20.00
uur. Meer informatie: 076-
5211966.

jansz, psycholoog aan de
Universiteit van Leiden, zet
uiteen wat psychologen on-
der "het geheugen" ver-
staan. Daarbij \vordt vooral
ingegaan op de rol die ge~
heugen processen spelen bij
het verdringen van infotma-
tie. Tot besluit zullen enkele
eenvoudige tips ter verbete-
ring van het geheugen aan
de orde komen.
Plaats: Goois Lyceum te
Bussum (ingang Vossius-
laan); datum: zondag 12 ja-
nuari 1997; tijd: 10.30 uur;
kosten: f6,-.

Ongeloof
Op woensdag 29 januari
1997 houdt Paul Cliteur een
lezing over 'de toekomst
van het ongeloof; seculari-
sering en publieke moraal,
een onderwerp geïnspireerd

Het geheugen
Veel mensen klagen over
hun geheugen. Het zou ze
op belangrijke momenten in
de steek laten en met het
stijgen der jaren steeds
slechter worden. Dr. jeroen

Betekenis feestdagen
Op 16 december, als de
feestdagen weer voor de
deur staan, stelt menigeen
zich de vraag: wat doe ik
met het feest en wat doet
het feest met mij? Over het
thema 'welke betekenis ken
je roe aan feestdagen' wordt
een speelse discussie ge-
voerd, waarbij plannen
maar ook herinneringen
aan de orde zullen komen.
Locatie: Café de la Station,
Stationsplein 9, Roermond.
Aanvang 20.00 uur.

Kunst voor mens en
samenleving
Op zondag 15 december
houdt ProLDr. Fons Elders
een lezing over de betekenis
van kunst voor mens en sa-
menleving.
Plaats: Hilversum, Dien-
stencentrum "Schapen-
kamp", hoek Schapen-
kamp/Groest .
Tijd: 10.30 uur, zaal open
10.00 uur.

ren-Ballor, docente kunstge-
schiedenis aan de Hoge-
school Amsterdam,
gaat vooraf aan een bezoek
aan de tentoonstelling
"Grafiek Nu - T'. Deze ten-
toollstcllin~ in het Singer
museum is in hoge mate ge-
wijd aan de grafiek van Pi~
casso.
Datum: zondag 15 decem-
ber 1996; plaats: Rosa
Spierhuis, Essenboom 2 te
Laren en vervolgens wande-
lend of (mee)rijdcnd naar
het Singer ,\'luseum; tijd:
11.00 uur; kosten: Rosa
Spierhuis f1,50 per con-
sumptie, toegang Singer
J\.luseum voor eigen reke-
nmg.

het klakkeloos uitgeven
vall geld aan vaak nutteloze
dingen. Een lunch maakt
deel uit van deze bijeen-
komst. Het tweede gedeelte
bestaat uit het bespreken
van ingebrachte nieuwe
ideeën waarbij het leukste
idee met een prijsje wordt
beloond.
Plaats: Alkmaar, 'Kennemer
Prins'. Tijd: 11.00 uur. Kos-
ten: lunch voor introducés
f23,50, leden £18,50. :Vleer
informatie: 072-5124108.
Z.s.m. opgeven door over-
making bedrag op gironr.
617989 t.n.v. het HV, afde-
ling Alkmaar/Den Helder,
Bergerweg 15, Alkmaar
o.v.v. 'vrekken'. Entreebe-
wijs wordt vervolgens toe~
gestuurd.

Picasso en de
moderne kunst
Wat is 'modern' en hoe
beïnvloedde PiC~lSSOvolgen-
de generaties van schilders?
De lezing hierover door me-
vrouw Ottilie van Dappe~

Van het hoofdbestuur
Het hoofdbestuur dankt al-
le leden en anderen, die in
her afgelopen jaar in het
kader van bestuursvacatu-
res nominaties hebben ge-
daan.
'X'anneer bij enkelen mis-
noegen mocht zijn ontstaan,
omdat de verwachte reactie
niet werd omvangen dan
betuigt het hoofdbestuur
zijn spijt dat blijkbaar voor-
af een onvoldoende helder
beeld is gegeven hoe de se-
lectie-procedure zou verlo-
pen.

Rectificatie

Vrek
Op zondag 15 december
1996 vertelt het vrekken-
paar Bob van Eeden en
Hanneke van Veen hoe het
is om zo zuinig mogelijk te
leven. Volgens hen is het
eell bevrijding geweest om
niet meer mee re doen aan

•

Namens het hoofdbestuur
JooP Puls, algemeen secre-
taris
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De Humanistische Omroep Stichting heeft de afgelopen
zomer- '1.1ct"amor"phoscn' van Ovidius uitgezonden. De
J\letamorphosen gaan over mythische veranderingen,
zoals die van Narcissus in een bloem en de 'verijling'
van de nimf Echo rof er alleen nog haar stem overbleef.
Ik moest daaraan denken toen wij onlangs afscheid na-
men van Hes van Huizen, zeventien jaar lang
hoofdredacteur ~'an äc Humanist. Hes
wordt hoofdredacteur van het blad Uit
& Thuis.
In zeventien jaar heeft H
de Humanist omgetoverd
van een tweewekelijks le-
denBlad, dat zwart op grijs
op kringlooppapier was
gedJ;ukt, tot een volwaat.~
dig maandblad over: hu-
manisme, waarin niet zo-
als toen steeds de vraag
werd gesteld wat hu-
manisme is, maar de
vraag aan de orde
komt wat huma-
nisme als inspira-
tiebron voor meo-
sen in de praktijk
kan betekenen.
Was het in 1979
nog "Humanist'. tegenwoordig wordt terecht gesproken
over de. Humál1lst. Ecnter/niet de verandering maar wat
blijft, is essenneel. 0vioius schrijft:
"Niets houdt zijn.eigen aanschijn. De vernieuwster al/er
ding~n,
Moeder. Natuur, laat elke vorm ontstaan uit andere VOT-

men.
Geen enkel ding in dit heelal, geloof me, gaat teloor,
maar aJfeswisselt en vernieuwt. Men spreekt van een ge-
boorte
als e iets at/à
opnouden me ifäe toch, het groot geheel
biii(t bes aan, a s s.fhuifJ Cl n(Jj; Z()l.ICel vaF, hier naar
daar. "

•
en mensen met een mini-
mum inkomen is het moge-
lijk om voor fl0.- aan de
dag deel te nemen. \'(Tilt u
van kinderopvang gebruik
maken, dan S.V.p. het aantal
kinderen plus hun leeftijd
vermelden . .\leer informa-
tie: 030-2392129 (Dini
Boer).

Jongeren naar
het buitenland

Jongeren van 18 tot 25 jaar
kunnen met Europese subsi-
die een half rot één jaar vrij-
willigerswerk in het buiten-
land doen. Het moet om ac-
tiviteiten of projecten van
plaatselijke non-profit orga-
nisaties in het maatschappe-
lijke en socÎnal culturele
werkveld gaan. Hiervoor
zijn ruim 1.600 plaatsen
binnen de Europese Unie
beschikbaar. \'(Terk voor hu-
manistische organisaties
valt dus zeker binnen de rer-
men.
De leerwensen van de jon-
gere zijn de basis. Her vrij-
willigerswerk dient als mid-
del om jongeren te helpen
bij hun vcrdere roekomsto-
riënratie. Dit aanbod wordt
gedaan door de NIZ\X' in-
ternational Centre in sa-
menwerking met de Neder-
landse Organisaties Vrijwil~
ligerswerk. De eerste facili-
teert o.a. ook taaItrainin-
gen. Meer informatie:
Al1nemieke Knol,
030- 2392143.

Sprekers gevraagd

Er is dringend vraag n3ar
vrijwilligers die een toe-
spraak vanuit humanistisch
perspectief willen houden
bij niet-kerkelijke uitvaar-
ten. Het werk vraagt inzet
en geeft voldoening. Belang-
stellenden krijgen een korre
opleiding van twee week-
einden en lopen enige tijd
stage. Bel voor regionale in-
formatie-adressen het Hu-
manistisch Verbond, 030-
2392129.

Jodendom

Op zondag 9 februari 1997
houdt mevrouw ~lia Cor-
bey-\'an Praag een inleiding
over 'humanistische aspt'C-
ten vall het jodendom'.
Plaats: Goois lyceum,
Vossiuslaan 2, Bussum.
Aanvang: 10.30 uur.

Doden op de digitale
snelweg
Op maandag 10 februari
1997 houdt Marijke Tim-
merhuis, werkzaam bij de
Open hare Bibliotheek in
Delft, een inleiding over
agressie op Internet onder
de titel 'Vallen er doden op
de digitale snelweg?' Plaats:
Openbare Bibliotheek,
Kruisstraat 71. Delft. Aan-
vang; 20.00 uur. .Meer in-
formatie: 015-2125390
(Femke Abraham) of 0 1S-
2566245 (Frida van Pelt).

Vrouwen- en
mannendag

Op 8 maart 1997 houdt de
werkgroep Humanisme-Fe-
minisme een discussie over
de plaats van het feminisme
in het humanisme. Plaats:
CSB-geb()u\\', Kromme
Nieuwegracht 39 in
Utrecht; van] 0.00 tot
16.30 uur. Deelname: maak
f25,- (+ f6,50 voor lunch)
over op giro 197930 t.n.v.
Humanistisch Verbond te
Utrecht onder vermelding
van 'Vrouwen- en .\lannen-
dag 1997'. Voor studenten

door het thema ':Vlijn goJ'
van de boekenweek. Bete-
kent goddeloosheid dat men
geen normen en waarden
heeft? Houdt het rand-
schrift op de gulden (of ccu)
ons wel op het rechte pad?
Kan humanisme in deze dis-
cussie iets betekenen? Loca-
tie: Sociëteit De Burcht,
Burgsteeg 14 in Leiden,
aanvang 20.00 uur. Infor-
matie: Miekc Pricl1lus, 071-
5171720 en .\-heia van Ber-
gen, 071-5217587.
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Humanisten bijeen zn Mexico

De mens leeft niet bij
rationaliteit en wetenschap alleen

Eens in de vier jaar organiseert de lntertlational Humanist and
Ethical Vnion (IHEUl een wereldwijd congres, waarvoor alle hon-
derd aangesloten organisaties uit dertig landen worden uitgenodigd.
Mexico-Stad was van 14 tot 19 november de locatie van het dertien-
de congres. Thema was ditmaal Global HUlIlanislIl (or the Cyber-
Age. Een verslag uit een door en door katholiek land, dat bekend
staat om z'n bijgeloof en magie.

DOOR GERT VAN DI K

INGEZONDn~ MEOEOHING

181 I DEC. - JAN.

Onafhankelijk tijd~hrift over
keerpunten in mens en c:ultuur

leraren en voedsel voor studenten be-
langrijker vindt.
Voor Nederlandse begrippen wordt er
weinig opzienbarends verkondigd,
maar in een religieus land als Mexico
is een humanistische conferentie voor-
paginanieuws. De l\ilexicaanse pers is
uitgebreid aanwezig en veel sprekers
hollen van het ene interview naar het
andere. Vooral de kritiek op katholi-
cisme, bijgeloof en irrationaliteit gaat
er bij de Mexicaanse media in als
Gods woord in een ouderling.

lets dat in de veelheid aan onderwer-
pen steeds terugkeert, zijn de felle be-
woordingen waarin de sprekers afge-
ven op religie en religiositeit. De vraag
waarom religie voor veel mensen in de
wereld kennelijk in een belangrijke be-
hoefte voorzicc, komt daarbij nauwe-
lijks aan de orde. Volstrekt kritiekloos
worden wetenschap en rationaliteit als
alternatief aangeboden. Verwachten
deze humanisten werkelijk dat weten-
schap een zelfde emotionele aantrek-
kingskracht en therapeutische waarde
zal kunnen hebben als religie dat ken-
nelijk heeft?
Als de internationale humanisten wil.
len dat hun humanisme voor meer
mensen aantrekkelijk wordt, dan zul-
len ze meer moeten bieden dan weten-
schap en rationaliteit alleen. Zo niet,
dan zal er, zoals Prakash Narain tij-
dens de conferentie zei, 'niets overblij-
ven dan een woestijn van dorre mense-
lijke relaties'.

De conferentie staat in het teken van
de zich ontwikkelende informatie-
maatschappij en de plaats van het hu-
manisme daarin. In het algemeen staan
humanisten positief tegenover nieuwe
technieken als Internet, omdat het de
communicatie tussen mensen kan ver-
groten. Anderzijds bestaat het gevaar
dat de reeds bestaande kloof tussen rij-
ke en arme landen wordt vergroot,
omdat veel landen niet over de infrast-
ructuur beschikken die nodig is voor
een Internet-aansluiting.
Tijdens de conferentie komt het thema
op zeer diverse wijze aan de orde. Zo
windt een Amerikaanse deelnemer zich
op over copyright-regelingen, terwijl
een spreker uit Bangladesh salaris voor

nist, gespecialiseerd in alternatieve ge-
neeskunde, luistert welwillend naar
een tirade tegen bijgeloof en paranor-
male verschijnselen. Er wordt geageerd
tegen het vele voetbal op de Mexicaan-
se televisie, maar ook de emancipatoi-
re effecten van het boksen komen aan
bod. De conferentiegangers zijn over-
wegend oudere heren, maar er is ook
een breed bebaarde, volledig in het
oranje geklede India ase humanist.
Een van de belangrijkste sprekers is
Taslima Nasrin, de Bengaalse schrijf-
ster die twee jaar geleden verbannen is
vanwege haar kritiek op de islamiti-
sche regering. Terwijl tientallen micro-
foons haar woorden opnemen, be-
schrijft ze in een emotioneel betoog
haar jarenlange strijd tegen fundamen-
talisme en vrouwenonderdrukking, en
de onzekere toekomst die ze als gevolg
van die strijd tegemoet gaat.

STANEDA
CARLOS CNA"VERERING

TOT yo .

Uit de inhoud o.a.:

VAN

- De 'autoriteit' van goeroes
- De onbekende Jezus

- Interview met Hans Wesseling
- Oerwoudmedicijnen:

vijf voor twaalf ...
- Op bezoek in Droomtijd
- De toverspreuk van Ribe:
een runen-document

- Aandacht en aanwezig zijn

Wat verenigt honderdvijftig humanis-
tische conferentiegangers, waaronder
tachtig sprekers? \Veinig. Iedereen
heeft zo zijn eigen vragen en oplossin-
gen, variërend van neo-marxistische
ontwikkelingssrraregieën (0( uItracon-
servatieve pleidooien voor morele her-
bewapening. Een :\:lexicaanse huma-
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Horizontaal •••••

CRYPTOGRA •
Evert Wassenaar

Verticaal
1 kunstmoeder, 2 gezelschap, 3 vertrouwen,
4 scheenstuk, 6 tree, 7 kunstbroeder, 11 knal,
15 Donau, 18 instemmen, 19 eerlijk, 21 te.
neel, 22 Aken, 23 inktvis, 28 rede, 29 terp.

Oplossing cryptogram
novembernummer
Horizontaal
5 kussengevecht, 8 kunstgebit, 9 bever, 10 sa-
menscholing, 12 ebbe, 13westen, 14 draadje,
16 p.o.(Po), 17 nikkel, 20 beurt, 22 aai, 24
stern, 2S levenskunst, 26 Ernst, 27 markt, 30
Leiderdorp.

9 Niet bang voor een kleintje hiervan. (7)
10 Waterplant plotseling kwijtgetaakt. (13)
11 Verloor haar echtgenoot door toedoen

van haar broer Pygmalion. (4)
14 Nipt verlies bij wielrennen. (9)
17 Ouderen vragen soms een kind of het de-

ze verloren heeft. (4)
19 Verlies van haar. (3)
20 Heus, hierna komt soms een scheiding.

(4)
22 Als u het bij het verkeerde hebt, hebt u

ongelijk. (4)
25 Verloor ouders. (4)
26 Verloren lopen. (9)
28 Tekortkoming die anders \\'ellief is. (4)
30 Daar kan men iets uit verliezen. (3)

Verticaal
2 In die verloren tijd doet men kleine kar-
weitjes. (8)

3 Niet meer te zien (3+4), maar er is nog
kans. (7)

4 Als dit ervan weg is, is het niet te beschrij-
ven. (4)

5 Als men dit niet meer weet, is men wan-
hopig. (4)

6 Renpaarden en roeiers verliezen soms
hiermee. (10)

8 Dit leggen is ook verliezen. (6)

1 Franse stad waarin de Engelsen verliezen
horen. (8)

7 Gevoelig verlies. (10)
12 Verloren voorstelling. (10)
13 Wie hierin staat weet niet wat te doen. (5)
15 Verlies van uiterlijke waardigheid. (7)
16 Hij schreef over het Verloren Paradijs. (6)
18 Gil bij dreigend verlies. (9)
21 Het verlorene terug. (9)
23 Verlies van een partij. (3)
24 Dit willen sommige mensen (gedeeltelijk)

wel verliezen. (7)
27 verloofd, verloren. (8)
29 In een bepaalde omstandigheid verliest hij

zijn prerogatief. (6)
31 Delft de verliezer. (3)
32 Verdwenen baan. (3)
33 Gaat aan 12 vooraf. (4)

Illustratie omslag:
Sylvia Weve
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BOEKEN OIE ZÖ ZIJN

EROS IS
EEN VERRADER

Over homoseksualiteit, aids en rouw

Herman Kaal
jn de boekhandel - 192 blz.: (34,90

info: P.C. Hooftstraat 5. 1071 8L Amsterdam

Inscllri jving
nu geopend.
Vraag nu de prospectus
aan en start in januari '97.

Bel tijdens kantooruren
(02016250251/4285119
of schrijf naar:

Hel Europees Instituut
voor Psychosociale
Educatie
Prinsengracht 7-l7~751
1017 JX Amsterdam

Het Europees Instituut, daar word je wijzer valt.

een nieuwe menswe e n s c hap

HUMANISTIEK

UNIVERSITEIT

in je studie!'

VOOR

'Stop meer
leven

De UvH organiseert dit studiejaar nog twee voorlichtingsdagen
op 15 maart 1997 en 7 juni 1997. Wil je meer informatie
en/of wil je één van de open dagen bezoeken, stuur dan de
bon in. Uiteraard kan bellen ook: (030) 239 01 00.

Zoek je een academische opleiding waar je naast theorie ook veel ruimte krijgt voor levensvragen, persoonlijke
verwerking en praktijkervaring? Een studie die - vanuit humanistische perspectieven - de mens en zijn vragen
centra,al stelt? Een veelzijdige, wetenschappelijke r - - - - - - - - - - - - - - - - - -,
beroepsopleiding waar je naast levensbeschouwing en I BONI
filosofie, ook te maken krijgt met mens-, maatschappij- I DlkkomnaardevoorHchtingsdagop I

o Stuur mij informatie over de opleiding.
en cultuurwetenschappen en kwalitatief onderzoek? I o Stuur mij informatie over het verkort programma (alleen mogelijk met een I

I afgeronde WO/HBO.opleidingj. I

I Naam: m/v I

Adres:
I Postcode: Plaats: I

I Stuur naar de Universiteit voor Humanistiek. I

LAn':lOo~nu~me:.. 40~, 3':"00~ U.:ech.:. {,:stz~'n~n~ig} _ _ H~2 J
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Vrijheid, recht ••..aardigheid en respect ••..oor menselijke
waardigheid. Het Humanistisch Verbond draagt deze
waarden uit door zich sterk te maken voor het recht op
zelfbeschikking, voor gelijke behandeling, voor mensen~
rechten. Door het bevorderen van maatschappelijke dÎs-
cussies over medische ethiek, de vluchtelingenproblema-
tiek en het consumptievraagsruk. ~laar ook door bij-
voorbeeld in ziekenhuizen en gevangenissen geestelijke
verzorgÎng te bieden.
Pasklare antwoorden heeft het Humanistisch Verbond
niet, wel een inspirerende visie en kritische ••..ragen.
Hieronder drie mogelijkheden om kennis te maken met
het HumanistÎsch Verbond.

Abonnee op de Humanist
Een jaarabonnement kost 1I slechts f 42,50. Hier ••..oor
ontvangt u negen nummers per jaar, waaronder een
dubbeldik themanummer (december/januari). \X'ilt 11

eerst kennismaken met de Humanist, dan is een proef-
abonnement ook mogelijk (3 nummers voor f 10,-).
Voor een abonnement in het buitenland betaalt u
f 67,50 per jaar.

Donateur van het
Humanistisch Verbond
U bent al donateur van het Humanistisch Verbond voor
f 35,- per jaar. Uv•.' financiële hijdrage is van groot be-
lang nu de overheid elk jaar minder suhsidie verstrekt
en andere inkomsten niet meer groeien. Als donateur
ontvangt u tenminste twee keer per jaar informatie,
waarbij één keer een nummer van de Humanist.

Lid van het
Humanistisch Verbond
.Niet ingang \'ao 1 januari 1996 bedraagt de minimum-
contributie f 85,~;een hogere bijdrage is natuurlijk wel-
kom! Leden met een mÎoimul11.Înkomen betalen
f 50,- . .longeren tot 27 jaar betalen slechts f 35,- per
jaar. Bij het lidmaatschap \'an het Humanistisch Ver-
hond is de Humanist inbegrepen. Per lid kan één per-
soon op hetzelfde adres kiezen voor een gratis medelid-
maatschap (zonder Humanist). Als u eerst meer infor-
m;:1tiewilt, kan dat natuurlijk ook.

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

Verras
iemand met
een cadeau-
abonnement
op de
Humanist!

Kent u iemand
die de Humanist
graag zou willen
lezen? En wilt u
hem of haar een
jaarabonnement van f 42,50
schenken? Vraag dan snel de
kaart aan waarmee u familie,
vriend(in), kennis of buur kunt
opgeven. Op de kaart is ook
ruimte voor een persoonlijke
wens of boodschap aan de
ontvanger van het cadeau. Eén
telefoontje naar het Humanistisch Verbond IS

genoeg: 030-2392107.

De Humanist: een blad dat prikkelt
tot nadenken en inspireert tot keuzes
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Door revalidatie verder komen en verder helpen. dat is de kunst voor revalidant èn mede-
werker in het Revalidatie Centrum Amsterdam.
Het ReA is een vernieuwende en sterk toekomstgericht werkende organisatie. gvcstigd aan
de rand van het Vondelpark. Per jaar komen vijftienhonderd volwassenen en kinderen naar het
RCA voor opname. behandeling of advies. Het eentrum heeft 112 klinische plaatsen voor
revalidanten en verricht ongeveer 40.000 revalidatiebehandelingen per jaar. Er werken ruim
350 medewerkers, waarvan een groot aantal gespecialiseerde deskundigen zoals revalidatie-
artsen, fysio- en ergotherapeuten. Het centrum doet een groot beroep op de creativiteit en het
ondernemend vermogen van medewerkers. mede omdat revalidatie een een belangrijke brug-
functie heeft naar de maatschappij.

Voor het team geestelijke verzorging, bestaande uit een Nederlands hervormde predikante en een Rooms
katholieke pastor, zoeken wij op korte termijn een

HUMANISTISCH GEESTELIJK
RAADSMANNROUW

(8 uur per week)

Uw werkzaamheden
U verleent geestelijke bijstand aan revalidanten en familieleden, zowel individueel als in groepsverband.
U denkt mee over het beleid van de geestelijke verzorging. U neemt deel aan het overleg van het team
geestelijke verzorging en u onderhoudt contact met andere geestelijke verzorgers in het land.

Uw kwaliteiten
* U heeft een afgerondde opleiding aan het Humanistisch Opleidingsinstituut of de Universiteit voor de
Humanistiek. Eventueel rondt u uw studie af binnen een half jaar na indiensttreding.

* Bij voorkeur heeft u ervaring in de geestelijke verzorging, in de gezondheidszorg binnen een multi
culturele setting.

" U heeft affiniteit met lichamelijk gehandicapten en de problemen waar zij mee te maken hebben.
* U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Arbeidsvoorwaarden
Het maximum salaris tS afhankelijk van opleiding en ervanng en tS gebaseerd op de CAO voor het
Ziekenhuiswezen. De 8 uur is verdeeld over 2 dagen.

Informatie en sollicitatie
Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:
* pastor \V.G.van der Lee,

RCA op dinsdag t/m vrijdagmiddag, telefoon 020 - 6071607, privé: 020 - 6736891
* drs A.H. Sneep-Lietaert Peerbolte,

RCA op woensdag en donderdag, telefoon 020 - 6071607, privé: 035 - 6243272

U kunt uw brief vóór 25 december a.s. sturen naar het RCA, afdeling 1'&0,
Overtoom 283. 1054 HW Amsterdam.
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