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5 C H E

WATCHES

MECHAN

Loopbaan. Le~ensloop en Bestemming

Driedaagse basistrainingen en individuele loopbaan-
coaching in Utrecht, Amsterdam,
Rotterdam, Harderwijk, Nijmegen en Groningen.

Wat wil je werkelijk in je leven doen?
Welkwerk past bij jou?
Welke keuzes leiden tot ontwikkeling?

,, ,I Kwaliteitshorloges uit India.
Keuze uit ruim 60 madellrn, handopwind-
baar of automatisch, 15 maandell garantie.
IDEEEL - MILIEUVRIENDELIJK
Een deel van de opbrengst komt ten goede
aan kleinschalige hulpprojecten voor lepro-
zenfamilies en Tibetaanse vluchtelingen in
Noord-India.

Bestel onze kleurenbrochure inclusief waarde-
bon t.w.v. f 15,', door f 10,- over te maken op
bankrek,nr. 94.37.67.830 of gironr. 3503693
van HMT IMPORT BENElUX. Postbus 495,
7200 AL Zutphen. Tel. 0575-530790.

Yvelte Hooiles Meursing 0]0.6666518 Hunlu" Slevenson °50' J119275

~ Levenswerk ""-==-=-----,

Reisroute: Bremerhaven. Gdansk,
Visby. Riga. St. Petersburg. Tallinn.
Helsinki. Stockholm, Kopenhagen.
Kiel.

Reisdata: I - 13 mei 2000

Instituut voor Internationale Excursies
Meerwijklaan 4 _ IB61 MB Bergen ==
Postbus 54 - I B60 AB Bergen
telefoon 072-5812600 _ fax 5896034 ....,

Per cruiseschip naar 9 steden aan de Oostzee.
Nederlandse deskundigen reizen mee en
informeren u over de geschiedenis van de Hanze.
de hedendaagse ontwikkelingen in de Baltische
staten, muw zÎek, cultuur. literatuur. etc.

Voor de Dienst Geestelijke Verzorging worden kandidaten gelOcht voor de functie var'l

De Dienst Geesfelijke Verzorging bestaat uit 4 geestelijk verzorgers waarvan 2 op

protesfantse, 1 op rooms-katholieke en 1 op humanistische grondslag.

humanistisch raadsman/-vrouw
(6 uur per week = 22,22%)

Het Ziekenhuis Walcheren te

Vlissingen is een algemeen

ziekenhuis met 384 plaatsen. In

Middelburg staat een goed

geoutilleerde polikliniek. In het

ziekenhuis zijn vrijwel alle

specialismen vertegenwoor-

digd In de lOrgverlening staan

de kwaliteit en de persoonlijke

benadering centraal. Oe organi-

satie biedt ruim 1000 medewer-

kers een plellerige werksfeer

en goede ontwikkelingskansen

Walcheren is een aantrekkelijk

woongebied met veel recreatie-

ve mogelijkheden.

Co rre sp on d e nti e- adres:
Postbus 3200.
4380 DO Vlissingen.
tel. (0118) 42 50 00

Plaats in de organisatie:
Met betrekkir'lg tot de organisatorische aspecler'l van
het functioneren dier'lt de humar'listisch raadsman/-
vrouw verar'ltwoording af te leggen aan het sector-
hoofd Klinische Zorg.
Met betrekking tot de ir'lhoud var'l het fUr'lctioneren ats
humanistisch raadsman/-vrouwen de methodische
aspecten die daarvan af te leidell zijr'l. dient de huma-
nistisch raadsman/-vrouw verantwoording af te leggen
aar'l het Humanistisch Verbond.

Functie-inhoud:
De werkzaamheder'l bestaan onder meer uil:
• het leverer'l van een bijdrage aan de geestelijke
verlOrging ten dienste van patlënter'l er'l familie. het
geven van vorm er'l inhoud aar'l de Dienst Geestelijke
VerlOrging, geïntegreerd in het geheel van de
lOrgveriening van ons ziekenhuis.

Functie-eisen:
• eer'l afgeronde opleiding tot geestelijk verzorger aar'l
hel Humanistisch Opleidingsinstituut of aan de Univer-
siteit voor de Humar'listiek. ervarir'lg, bil voorkeur in de
intramurale gezondheidszorg C.q. een zieker'lhuis-orga-
nisalle • bereidheid tot samenwerking in teamverband
• inhoudelijke ber'loeming vindt plaats door het Huma-
nistisch Verbond.

Overige informatie:
• de functie van humanistisch raadsman/-vrouw is ir'lge-
deeld in FWG 65 en bedraagt maximaal f 8350.-- bruto
per maand bij eer'l volledig dienstverband. ir'lformatie
over deze vacature wordt u graag verstrekt door de
heer R.J.l. Jacabs, seclOrhoofd Klinische Zorg.
telefoonnummer (0118) 42 53 61

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt r'liet op prijs gesteld.

Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties kunt u 2 weken r'la verschijr'lingsdatum or'lder vermelding van nr. Cl099.1 richten aan de
sectar Personeel en Orgar'lisatie. t.a.v. de heer l.J.C. Breure, personeelsadviseur.
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i e k e nhuis Walcheren
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HUMANISTISCH
GEESTELIJK VERZORGER VIM

voor 16 uur per week

Adhesie, GGZ Midden Overijssel, is

een stichting ten behoeve van de
geestelijke gezondheidszorg in de
subregio Almelo e.o. en Deventer

e.o. De stichting ;s voortgekomen
uit een fusie tussen de RIAGG
Almelo en de stichting Het St.
EUsabethsgasthuis, waarin begre-
pen het APZ Brinkgreven te

Deventer, Psychiatrisch Centrum
Westeres te Almelo, Beschermend
Wonen Deventer en Dagbestedings-

centrum De Hefhoeve te Letteie.

Daarnaost is Adhesie gelieerd aan

het Sociaal Pension Tibertius te
Almelo en de RIDA Almelo.

Kenmerkend rijn de "platte'"

structuur van een moderne en
slagvaardige organisotie. de
diversiteit in op elkaar aan-
sluitende behandelmogelijkheden
en de eigentijdse accommodaties.

Destichting is opleidingsinstituut
voor de A-opleiding tot psychiater,

de opleidingen tot gz-psycholoog.

klinisch psycholoog en psycho-

therapeut, en de opleiding tot

verpleegkundig spedolist ggz.

Almelo en Deventer liggen in

aantrekkelijke regio's en bieden

ruime mogelijkheden op het gebied

van wonen, onderwijs, cultuur en

recreatie.

De dienst geesteLijke verzorging gaat uit van een geheel open vrijwi\lig

aanbod van dienstverlening, gescheiden van de 'behandeLing', op basis van

vraag bij de patiënt/bewoner/familie. De dienst omvat een dominee, een

rooms-katholiek pastor en een humanistisch raadsvlid. De geestelijk verzor-

gers zijn ieder beschikbaar voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing.

U begeleidt patiënten in individuele contacten en middels het aanbod van

groepsactiviteiten. In deze context komen naast de verschillende aspecten

van het ziek zijn. met name zins- en zijns-vragen naar voren. Zo mogelijk

pLaatst u de vragen, die gericht zijn op de existentie van de mens in het

licht van de religieuze en/of levensbeschouweLijke dimensie van de patiënt.

Wat wij vragen en bieden

U beschikt over een voLtooide opLeiding aan het Humanistisch Dpleidings

Instituut of aan de Universiteit voor Humanistiek. U heeft zo mogelijk

ervaring met geestelijke verzorging en u bent in staat om op een enthou-

siaste wijze met coLLega'sen andere disciplines nauw samen te werken.

Kennis van/ervaring in de psychiatrie of andere relevante hulpverlening

strekt tot aanbeveling. Gezien de samenstelling van het team van de

geesteLijke verzorging, gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Voor wat betreft het salaris (FWG60) en de overige arbeidsvoorwaarden is

de CAO-GGZvan toepassing. Wij hebben een actief scholingsbeleid en er is

een regeling voor kinderopvang. Aanstelling geschiedt na overLeg met het

Humanistisch Verbond.

InLichtingen en sollicitaties

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P.J.M. Koopman,

directeur, of de heer O.J.C.M. de Kort, hoofd PO & O. Beiden zijn bereik-

baar onder telefoonnummer (0570) 63 96 00. Aan Laatstgenoemde kunt u

tevens uw schriftelijke sollicitatie richten, postbus 5003, 7400 GCDeventer.

~
,tichti" ad hesie
GGZ Midden-OverijsseL
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Drop die bom!

Wat er ook heengaat door de politicus
die wapens inzet, hij zal nooit zeggen
dat hij heeft getwijfeld. Over twijfels
in het politieke hedrijf.

8

Uitvoerend werk

IND-ambtenaren beslissen
over het lot van vluchtelin-
gl.'n aan de hand van regels
die ze nier zelf maken. Hoe
voelt dat?

19

Koffie of thee?

Zelf twijfelt bühnediva
Marijke Boon al tussen
koffie en thee. Maar men-
sen die heel 7.eker zijn van
zichzelf, pakt ze meedogen-
loos aan. Een interview.

16

Lef hebben

24

Hollywood-helden twijfelen nooit aan
zichzelf - dat zou de actie maar ophou-
den. Waarom zijn de twijfelende anti-hel-
den eigenlijk zoveel leuker? Twijfel in de
film.

..""60

Actie! Cut!

Twijfel lijkt het suffe hroertje van de dui-
delijke keuze. Maar twijfel kan hevrij-
dend werkt.n, vindt filosoof Annemarie
Mol. Een gesprek.

40

35

Doen alsof alles nog kan
Stiekem dl.'nk jl.': kan ik niet wat
heters krijgen? Alice Ikoeksma over
rwijfels hij de ware.

Onvervaard

Aarzelen in de Andes
kan je je leven kosten.
Hoc ga je in dat soort
extreme landschappen
om met je twijfels?
Avonturiers vertellen.

30

Scoren met twijfels
Twijfel noemen ze 'ruimte

voor creativiteit' en 'moge-
lijkheid tot groei'. De moder-

ne manager schreeuwt het
hijna uit: leve de twijfel!
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•In dit

55
65
74
76
7!l

14
22
28
38
46
66
71

•

Gedicht
Strip
;-":iCllW~
D<:nk<:n & Do<:n
Cryptogram en colofon

zal ik...
..mijn bursten 13ft'I! vergrmcn?
.. van werk veranderen?
..mij" zenuwen in bedwang houden?
..de goede meisie maken?
..naar het platteland verhuizen?
..de vriendschap verhreken?
..mijn kind weer in huis nemen?

68PA!i'NA

52PA GIN"

Ziekelijk
Af t'n wc twijfelen is gezond.
:\1aar twijfel kan ook ontsporen.
Een psychiaH'f en een voormaiigl'
patit'm verrclll'n.

48

l'aranorm,lle mediums llrmcn
md hun voorspellingen tegen
betaling de tWIjfel van mensen
weg. Een reportage.

Kosmische kennis

Lekker. Twijfel.

56

God bestaat (niet)
'Het wezen van het ware geloof i~twij.
fel.' El,tl imam, Ct"n priester en Cl:J1 rab-
bijn Ol'l'r twijfel en geloof.

S~'hriin~r .\lanin l~ril twilfelt
vooraf nooit OH'( zijn WOOf-

den. ,\laar achtrraf
Een schets.
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Liever
bombarderen
dan twijfelen
Voor politici lijkt twijfelen taboe, zelfs - of misschien juist - als het gaat

om zaken van leven en dood. Zijn politici bang mll zwak over te

komen of is het de arrogantie van de macht?

Japke Schonewille

OP {;clugustus 1945 verwoest
een Amerikaanse alOomhonJ
de stad Hiroshima in Japan,

hl."t land waarmee Je Vt."renigJ~.

Staten in oorlog is. Prrsidcm van de
VS, HarTY S. TrUJ1l<lll, heeft Jan net
Je <:lJJlfrrenric in PorsJam a..:hter Je
rug cn bevindt lich op het s..:hip de
Allgust •.•., op weg naar AIll('rika. Daar
ontvangt hij l."cntelegram van zijn
minister van Oorlog. De tekst luidt:
"Grote bom op Hiroshima afgewor-
pen op 5 augustus kwart over zeven
's anlnds \Vashingwnsc tijd. Eerste
rapporten melden volledig succes,
nog duidelijker Jan voorafgaand~'
proef." In zijn tlll'moires . tien jJ'lT

nadien geschreven - noteert Truman:
~Ik was diep ontroerd. Ik belde [... 1
en tt'i vcrvol~ens tot de ~rnep zeelie.
den om mij h~.t'n: 'Dit is dt ~rnotste

gehcurtenis die ooit in de geschil.'de-
nis is \,{JOrgtvallcn. \'i/t moeten nodig
naar huis'."
Ontrot'ring als t'trste rea~.til: op nl'n
gruwelijk~> gebeurtenis? Geen l'nkde
twijfel of deze daad echt n()di~ was
om Jap,m tot ovcrgave tt' dwingen?
Truman is cr in zijn memoires duide-
lijk over: "Ik beschouwde de hom als
een militair waptn en heh er nimmn
aan getwijfeld d:lt lll.'t moest worden
gehruikt." Een militair wapen dat
militairt doeleinden diende en waar.
mee de Verenigde Staten een uitzicht-
loze strijd in dl' Stille OCea<lll wens-
ten te heëindigl;'n die zich :lnders
nog maanJt'n I.OU vuortslepen en
zeer vel.'! leH'ns zou ko,ten, ook aan
Amerikaan,e ûjde. El;'n militairt'
afweging dus, wa,\rvan Truman wd-
i,wa,1r nil't de totale reikwijdte kon

overzien - het W<lSde e~>nte keer dat
etn <ltoomholTI werd ~ehr\likt - ma:lr
waarvan hij zich wel t't'n voorstelling
maaktt'. Hij schrijft, "Ik had mij er
natuurlijk rckenschap van gegeven
dat een atoomhom-explosil' in
onvoorstelh,ue omvang schade zou
<lanrichten en mensenlevens zou ver-
nietigen." ikle inschatting weerhield
TrurIlJn er nier van om een aroom-
bom op lliroshima te Liren gooien en
drie dagen later, nadat een ultimatum
[ot overgave was verstTtken, een
twet'de bom op Kaga<;aki.

Not done
in de memuire<; VJI1Trunul1 is gl'CI1
spoor van twijfel te vinden of het
doel de middelen hdigdc. Hij Tt'pr
bijvourheeld totaal niet over de grote
hOl.'veelheid sLichtoffers; SO.OOO men- •.
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sen werden direct gedood. waarvan
het merendeel gewone hurgrrs was.
Truman benadrukt daarentegen zijn
vastheradenheid. is vol lof over het
wetenschappelijk vernuft dJt tot de
atoombom heeft geleid en beschrijft
verder vooral de politieke gl'\'olj!;t'n,
""'"eer op zijn pLuts is daarom de
vraag waarom Truman niet twijfelde.
Hoe kan het dat iellland die \"eral1t-
woordrlijk is voor een heslissiny; met
zulke vergaande gevolj!;en. grl'l\ twij-
fel kende?
Een mogelijk\.' \"t'rklarin~ ZOIIkun-
nen zijn dat de mens Truman wel
twijfelde, maar dat de politicus
Trum,m dit, twijfel 'lfscht'rmde,
omdat hij als president de beslissing
moest rwmen en politil'k verantwoor-
delijk W,lS. En dan is het lIot dOlle

om in het openh,l,lf te twijfelen.
vooraf nuch naderhand. Truman
schrijft daar zelf owr: "Er komt
geen eind aan de keten van n"rJIlt-
woordelijklll'den die hem hindt. en
hij krijgt nooit een kans te ver~wten
d,tt hij president is. [.. 1 D;tJr ik van
nature nid tot een haastig oordeel

of Cl'n gemakkelijk besluit geneigd
ben. wensrr ik ovcr alle beschikbare
fritrn en gegevens te beschikken
ah-orens een heslissing te nemen.
.\laar als t'enmaalt'en heslissing was
gevallen. piekerde ik er verder niet
llleer over, ~

Twi;fel li;kt te
verwijzen naar zwakte,

hes Iu it elooshe id,
wankel1nocdigheid

Twijfel paSTe ook gewoon niet hij het
9"nische wereldbeeld van Truman.
[k Tweede Wereldoorlog is lil'[
beëindigd, maar het volgende gevaar
ligT op lil' loer; lil' communistische
dn'i~ing van de Sovjl"t-Unie en China.
In meerdl"re puhlicaties wordt gesug'
gereerd dat het afwerpen van de
a[Oomholll op Hiroshima lllt'l'r
bedoeld was om de wereld dl' supre-

m,lIie van de VS te wnen dan 0111

Japan tot overgave te dwingen, wal\[
die OVl'fgan' was al zeer nahij.

Nachtenlang
Bihliotheken zijn er vol ~eschren'n
over politieke conflicten l"n hun vaak
blot.di~e anoop, maar de rol die Twij-
fel daarhij Spt'elt, blijft zwaar onder-
helicht. Het is ~Cl'n populair onder-
werp bij politici die crisissen hebben
uitgelokt en oorlogen beslecht,
Twijfel lijkt te n'rwij7ell naar 7'WakTe,
besl uitcloosheid, wan kt'!moed igheid.
liet beeld wat de meeSTe politici van
1.ichlclf willen uitdragen is juist hl,t
tegenovergesTcfde; vastberadcn,
standvastig, onvcrschrokken. ,\iaar
twijfellwtekenr ook kunnen reflene-
ren op je eigen bl'weegredl"llen, stand-
pumen en ,JeTies. Het nlOr Jl"nkhaar
houden dar je het nicr bij het rechte
eind had, Twijfel als een sourt gewe-
rl"n, als Cl'n manil"r om iets te leren
van v,'at cr is gebeurd. Of is dar juist
wat pOliTici zo afschrikt, omdat 7.e
dan hun doos van P,lT1dora rnOl'[en
openen?

Lente 1977:
de Neder-
landse rege.
ring besluit
de door
Molukkers
gekaapte
trein te laten
bestormen.
Alle kapers
en twee
gijzelaars
komen bij de
actie om het
leven.
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Als hurger is het natuurlijk prettig
om je in tijden van cri,i, te verlaten
op politici die kod en doortastend
hun besluiten nemen. fvlaar cr is ook
een hehoefte om tc begrijpen hoc dat
bij iemand werkt. Is het wcrkelijk 7.0

dat Truman ('r geen mOffit."nt meer
over piekcrde nadat hij besloten had
de atoombom tc laten afwerpen? In
zekere zin verlangen we naar twijfel
omdat het dc politicus menselijker
maakt en hct besluit meer te volgen.
Het morde oordeel wordt vf.'rzacht
als je weet dat iemand - desnoods
achteraf - nachtenlang heeft getohd
over ccn beslis,ing. AI kun w je ah'ra-
gen waf de doden in Hiroshima daar-
mee opschieten.

Memoircs en biografieën vormen een
goede hron om tc z.oeh'n naar twijfel
bij politici, omdat daar vaak nwer
aandacht is voor dat persoonlijke
a,pect. In de biografie The ,lurk side
of Camdo! uit 1997van Se)'lllour
llersh over john F. Kennedr komt de
Cuba-crisis in oktober 1962 uitge-
breid aan bod. Ved memen kellllt."n
Kenoedr al, de presidcnt dic tocn een
grote triomf op de Sovjet-Unie hoek-
te. Onverschrokken hracht hij de
wereld op het randje van een nucleai-
re oorlog, tot Chroesjtsjov, zijn
Russische opponent, hoog voor het
getoond(' lef en opdracht gaf de sche-
pen die op weg waren naar Cuha, te
latcn omkeren, De mensheid kon
opgelucht ademhalen,
In zijn biografie schetst J-1er,h een
totaal ander bceld van Kenut.'d)' ten
tijde van deze cri,is: de politieke
machinaties, het toedekkt."n van zijn
plannen om fidd Castro Ie vermoor-
den, z.ijn bijna ahsurde ohsessie voor
Cuba en vooral: het dienen van lijn
eigenbelang. De presidem had vol-
gens J-1ersh een publiek succes hard
nodig, l1:l het deh,kle van de
Varkensbaai, binnenlandse confron-
taties tus:>cn blank en zwart, privé-
affaires, en met tussentijdse verkie-
tingen op komst. D,lJrom liet
Kenn •.•dy het op ('en crisis a,lllkom •.•n
in plaats van via geheim overleg op
een diplom,nieke oplo,sing aan te

sturen, Hersh concludeert: "Voor
h(,t eerst tijdens zijn presidentschap
br:lCht Kennt."dy zijn per,oonlijke
roekeloo,heid en zijn overtuiging d,n
de normale gedragsregels niet voor
hem golden openlijk over op zijn
huitenL1nds heleid .••

In het zwart
Rare jongens, die Amerikanen~ Toch
duiden Tl'cente cnnflictl"n op het
Eurofkse continent niet op n'll echt
and •.•re polirieke mores met meer
ruimte voor twijfel. Ook hier lijken
politici zich vast te klampen aan een
beeld vall standvastigheid ell besluit-
vaardigheid. In haar aurnbiografie
Mi;lIlaren ill [)(Jumillg Streel JO ver-
sterkt J\largaret Thatcher, van 1979
tot 1990 premier van het Verenigd
Koninkrijk, wdht."wust haar imago
van Ijzeren DiHne .• \let fier gehevt."n
hoofd leidt ze volk en vaderland naar
de victorie in Je oorlog met
Argeminie om Je Falkland-eil.mden
(april tot juni 1982). Van twijfel gt.'eJl
sprake, al stdt Thatcher er prijs op
zich te bten kennen als warm en
in\'oelend mens. Zo vermeldt ze J.1t
ze 7,ich tijdens de oorlog SOll1~in het
zwart klt."edde, "w,mt ik voelde dat er
ved was om over te rouwen".
En in het kleine Nederland, wordt
daar meer getwijfdd als heslist llioet
worden over leven en dood? In de
jaren I.en'ntig vOllden meerdere

We verlangen naar
twiifel omdat het de
politicus menselijker

maakt

.\Iolukse gijzelingsacties plaats, waar-
hij dt."verantwoordelijke politici
mot."sten kiezen tllssen onderhandelen
of met gewdd ingrijpen. In de biogra-
fie l.aillS van \X'illelll Iheedveld en
.Iohn jansen van Galen herinnert W.F.
de Gaar Fortman, toenmalig minister
van Binnenlandse Zaken, z-Îch de Oll(-
knoping van de treinkaping bi; De

Eigen kamer
Patriek, 10 jaar

NMijn broer is uit huis gegaan. Hij is op
kamers gaan wonen omdat hij is gaan
studeren, Nu is zijn kamer vrij. Ik mag
verhuizen. Dot wil ik wel, omdat mijn
broers kamer veel groter is en een room
heeft. Mijn eigen kamer is klein en don-
ker. Moor ik weet niet wat ik wil. Mijn
eigen kamer is zo vertrouwd, ik ben door
mijn hele leven al! Heel gek, want toen
mijn broer nog thuis woonde wilde ik
graag noor zijn kamer toe, Ik heb de
oren van zijn hoofd gezeurd wanneer hij
uit huis zou goon. En nu is hij weg en
weet ik niet of ik wel op zijn komer wil.~

(BOl

Punt als een zeer ingrijpende gebeur-
tenis. Op 11 juni 1977, drie weken
na het begin van de kaping, wordt de
trein lll('t geweld ontzet, waarbij zes
bpers en twee passagiers de dood
vinden. J\1inister V;ln Justitie Van Agt
was degene die het VOOrtouw had in
deze beslissing, Illaar De Gaar
Fortman gaf hem groot gcliik: "De
toestand Hl de trein was onhouJhaar.
1.. 1 :\1aar dat betekent nog niet dat
het g('makkelijk is w'n h('sluit te
nemen." Toch ,laapt De Gaay
Fortman goo.:d lk nacht ~'oordat de
trein wordt besrnrmJ. "I let is Z\\',lar
om medevccantwoordelijk te zijn
voor de dood van anderen, maar je
kon het niet teveel gewicht geven,
want er stond tegeno\'er dat de gegij-
lelden mentale afwijkingen gingen
\'ertonen; 1.,1 Bovendien was van de
kam van dc gijzdnemers het hloed-
vergieten b('gonnen, moedwillig."
Gecn gemakkelijk hesluit dus, maar
ook ge('n twijfel bij Ot."Gaay
I'ortman. Twijfel was er wel bij pre-
micr O('n Uyl. Die wilde n"n oplos-
,ing zondo.:r geweld en ,prak op de
persconferentie naderhand van een
nederlaag, Daar waren Van Agt en
De Gaay Fortman niet gelukkig mee.
'" Iet was beter geweest als hij
IDen Uyl) Dries [Van Agtl de pers-
conferentie had bten houden. JooP
h,ld iiberhaupt moeite met de Jood, ~
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hij was kwetsbaar in kinderen en in
de dood."

Verloren
Een opmerkelijk v(lorbl'eld van
iemand die wd openlijk ahtand
heeft ~enomen van beleid waarbij hij
nauw betrokken was, is Robert S.
.\IcNam:lra . .\kNamara was van
1961 tot 1968 minister van Defensie
onder eerst president Kennedy en later
president Johnson, en uit hoofde van
die functie medeverantwoordelijk
voor de steeds v'erdergaande in-
menging van de VS in Vietnam,
resulterend in een bloedige en uer
wrede oorlog die de VS uiteindl'lilk
jammerlijk verloren. In het bock 111

Retrospeet, tIJI' traXedy mul/cSSflllS of
Vietnam uit 1995 blikt .\1cS"amara
terug op die oorlog. Hij beschrijft hoe
hij in de loop der jaren steeds sterker
gaat twijfelen aan Je koers die de VS
volgen (steeds mel'r militaire heTrok-
kenheid) en ervan overtuigd raakt dat
het conflict niet met militaire midde-
len opgelost kan worden. ""lijn frus-
tratie, ontluisteril1~ en ongemak ver-
diepten zich. Ik za~ ~een gOl'de manier
om een steeds duurdere en destructie-
vere oorlog te wimwn - of te heëindi-
gen. -, Hij vindt Iwt zeer twijfelachtig
dat de VS maar doorgaan met vechten
in pbats van serieuze onderhandel in-

gen aan te gaan. Omdat .\1cNamara
van zijn twijfels geen geheim maakr,
wordt hij door president Johnson uit-
eindelijk uit zijn functie ontheven.
In het slmhoofd,tuk SOlllt ;\IcNamara

Welk nut heeft twijfel
als een politicus er pas
achteraf mee komt?

elf cruciale factoren op nlOr de mis-
lukking in Vietnam. Ilij concludeert:
"Iloewel we probeerden het goede te
doen - en ook geloofden dar we het
l;oC'de deden - is het achteraf naar
mijn oord<.'t"lduidelijk dat wc fout
zaten.~

Erfenis
Is dit nu de twijfel waar we naar op
zoek ziin: Iemand die openlijk
afstand neemt van de daden waar-
voor hij lTIC'deverantwoordelijk was?
'IX!atschieten de slachtoffers - en dat
waren cr zowel aan Vietnamese als
aan Amerikaanse Lijde vreselijk veel -
ermee op dat McNamara is gaan
twijfelt."n aan de wijsheid van het
Amerikaanse beleid? Welk nut of
welke w,larde hedt twijfel &1II, als

iemand er pas achteraf mce komt?
Boetedoening? Handen schoon was-
sen?
In zijn voorwoord gecÎt '\1cNamara
zelf een antwoord op deze vragen.
"Ik wil dal Amerikanen hegrijpen
waarom we de vcrgissingen maakten
die we hebhen I;emaakt, en ervan
lerell. Ik hoop te kunnen zeggen:
'Vietnam hecÎt ook iets opgeleverd
dat constructief is, bruikb'lar voor de
wereld van vandaag en morgen'. Dat
is de enige manier waMOp onze natie
k.1l1hopen ooit het v'erleden achter
zich te laten. De oude Griekse Treur-
speldichter Aeschylus schreef: 'De
heloning van hef lijden is de erva-
ring'. Laat dal de blijvende erfenis
van Vietoam zijn."
I.eren uit de le,scn van het verleden.
Een schrale troost misschien, maar
nog altijd heter dan volharden in het
eigen ongelijk, zonder enil;e twijfel. •

MacNamara,
nog niet in
vertvvijfe-
/ing, in een
vliegtuig
boven
Vietnam (2e
van rechts).
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DUURZAAM BELEGD, EERLIJK VERDIEND
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SlUurdeze hon in een ongefrankeerd(' enwlop
naar de ASN Bank, Anlwoordnummer I JHR.

r-:-------~~Ja ik wil meer weten overI , de ASN-aanpak en o\"Cr:

o AS:" Sparen
o AS:\' Beleggen
o ASN Hypothl'km
DAS:\: SpaarvefZckerÎngen

[

I
[

Naam

I
I Adres

I
I Postcode

I rla,us

I Telefoon

I
I 2501 \VB 01:1\'BUG IIIN;.••",

Fawn kan ook 070. J61 7Q48 ~IEJ.GllAr:~

10fbel gratis de AS~ Inrormalte- OBOO.03BQ
en ad\'le~hJn (van nl.1.l11dagIIm l

L:rl]d'lg lussen 8 JO- 1700 uur) .•...•..•.•.,'11lltl\

--------:>:€:

dan de kort •.•t('"rmijn, hj(kn minder on(kr sociale
contlieten en milieuchlims en hl'bben lagere
kosten voor do,.•r de overheid \'oorgeschreven
investeringen. Tc1 uit uw winsi,

De unil'kc rritnhl nm dl' AS~ Bank
_De AS;': Bank doel ethisch belcg,gen cr niet een

lwelje bij, Ill<larhet zit ons al sinds--de opriehtinj,\ •
in IQ~O in het bloed. Mensenrechten, natuur
en milieu, d•.•Do:rdç \\'crekll'[} het <Jlgemeen
welzijn van mens en dier zijn enkele van onze_
toetsstenen hij inn:steringen.IOlbt ti zeker weet
dat u geen aandeel heeft in pakweg de hio-
industrie. Iludeairc industrie, wapenindustrie
nf kindenlrbcid als u bankz,lk('"n met ons doet.

....-

\Vie ecologisch én economisch goed wil hoeren.
mag hel experiment niel schuwen. In hel hdang
van mens. dier en milieu nrrnll de ASl': Bank
dan ook graag {Ic proef op de som.
Zo investeert Je Algemene Spaarhank voor
Nnlerland bewust in een duurzame sanu;tl-
lcving \Ü hiJvoorll<'"eld hiologis(:he landbouw
en \'('eleelt. En- héT-;':mligê is, dat ook de ruim
HO.OOO boer('"n, burgers en buitenlui die bij
ons sparen or hclcAAcn er ectl gczond graalllje
van me-('"pikken. .

Duurzaam bdcgd,'enlijk verdiend
De ASN Bank is een bijwnden: bank. die de
haar tocyertrolnvde gelden (w'n f 2 miljard)

,investeer! in zaken die el'n positieve im:loed
hehben op de kwaliteit \'il\t hel leven en de Sparen. hcleAAen, hypotheken,
samenleving, Dat klinkt idealistisch en d,n is spaarverzekcringell
het ook. \Vat overigens nid wil zeg,gen dat Ziedaar dl' productgrnepen die de ASN Bank u
idealisme, inwsteren en n:ndereÎl niet uitsll'- vanuit haar centrale kalIlollr in Den Haag
h'nd kunnen samengaan. Onze spmn~'ormen aanhiedt. Zonder omwegen, makkelijk. snel en
bieden prima rentes. en hel rcndernent van het disneet. Stortl'n en opnemen dnel u gewoon
beursgenoteerde ASN Aanddenfonds over- thuis, vi,l uw huidige bank- of girorekening,
vleugelt al enij,\e tijd de MSCI \VorIJ Index \Vilt 11 meer welen o\"Cr de AS;"; Rank, llnze
logisch. want bedrijven die produce-ren op basis opvattingen ('"nde spcdfiek('" prooul"ten? Vul dan

""mm"~h'PP";ik,,,,,,m,~~,~ t~';:~k
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-Al dê);tig jaar
Seffy (43)

fwi;felt of ze

hoor borsten

zo"oten

wil 11< grotere
borsten~

vergroten.

TWIJFEL
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"Op mijn dertiende zou ik met mijn moeder mijn
eerste beha kopen, toen in het pashokje de dame
die ons hielp uitriep: 'Meid, waarom ben je hier?'
Groter dan toen zijn mijn borsten nooit geworden.

Mijn eerste vriendje vond het niet nodig dot ik mijn
borsten zou loten vergroten. Ik weet nog hoezeer

mij dat \'erbaosde, want ik wist niel beter don dat
mannen een grote boezem geweldig vonden. loter
leerde ik mijn ex-man kennen. Voor hem stond als

een pool boven water dat hij geen 'nep' wilde. En
in zijn beleving viel een borstvergroling onder nep.
Hel was niet zozeer dot hij het primo vond zoals ik

eruit zog, het was veeleer: je hebt het er moor mee
te doen want ik wil geen namaak, Dot was veel
meer zijn norm dan de mijne. Ik heb het altijd jam-
mer gevonden dot ik geen grotere borsten heb.
In alle artikelen over plastische chirurgie slaat

dot onvrede over je lichaam te maken heeft met
een negatief zelfbeeld. En dat zit tussen je oren.
Dat zou betekenen dat ik daaraan zou moeten
werken in plaats van in miln lichaam te laten snij-
den. !k heb ook gelezen dot de meeste mensen die
vanwege hun uiterlijk onder het mes gaan dat niet
zozeer doen om er fraaier van te worden, maar
om er normaa! uit te zien. Daar herken ik mij in. Ik
wil graag normale borsten.

In mijn seksuele relaties heb ik ervaren dat man.
nen aan kleine borsten voorbij gaon. Het is alsof ze
ze niet zien en ook niet op het idee komen dat daar-
in hetzelfde gevoel zit als in grotere borsten. Dat
heeft mij altijd het gevoel gegeven dat er iets ont.

breekt en dat is niet leuk. AI met al is mijn conclusie
telkens weer: ik zou ze graag anders willen. Puur
voor mezelf. Gedurende mijn huwelijk heb ik de
borstvergroting uit mijn hoofd gezet, moor sinds de
scheiding heb ik een uitputtend onderzoek gedaan.
Ik heb met vijf chirurgen gesproken, ik heb vrouwen
ondervraagd die de operatie hebben ondergaan,
ik weet alles over verschillende soorten borstvergr0-
tingsoperaties, over implantaten en risico's. Ik heb
besloten het risico te nemen. Het is natuurlijk best
eng. Het blijft een operatie waarbii van alles mis
kon gaan: bloedingen, infecties. Tien procent van de
vrouwen krijgen naderhand zo'n lost van kapseIvor-
ming dot ze opnieuw geopereerd moeten worden.
En in sommige gevallen wordt het zo ernstig dat de
prothesen eruit moeten, Als ik wist dot mij dot boven
het hoofd hing zou ik het niet doen.ff

ffEen paar weken geleden begon ik enorm te twij-
felen aan mijn keuze. Zozeer zelfs dat ik er nacht.
merries van kreeg. Ik had ol een operatie-afspraak
gemaakt bij een arts, moor die heb ik weer afge-
zegd. Wat zit ik nou te hannesen, dacht ik. Als ik
me zulke grote zorgen maak is dit kennelijk niet
het juiste moment. Moor loter dacht ik: ik wil dil al
dertig jaar, ik doe het nu en ik word hier heel
gelukkig en blij mee. Morgen is het zaver.ff

Jo/ando aan de Slegge

Betty is een pseudoniem
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Koffie of thee?
Ze noemt zich geen cabaretière, maar zangeres van het hedendaagse

levenslied. Marijke Boon (1951) laat er geen gras over groeien als voor-

oordelen en betweters aangepakt moeten worden. OlMensen die heel zeker

zijn van zichzelf en alles al weten, vind ik uiterst irritant." Gezouten

uitspraken van de ongekroonde koningin van het levenslied.

"Ik hJJ her onlangs met mijn
technicus owr twijfel en Ol1ze-

kcrhciJ. Hij vond Jat twijfel
t'rll negatieve kLInk had cn ollzeker-
heid een pusilil.'w klank. Voor mij is
dat preóes andersom. Twijfelen beour-
deel ik al, iets positiefs, omdat het een
Upt'll karakter heeft. Je hem nog te

h6nvlncdcn, cr valt nog ergens over tc
pr3tcl1. Onzekerheid vinJ ik eerder
afbrekend. zielig voor dl' mensen die
daar last van hebben. l)'larenrcgcn
vind ik mensen die lwcl l_cker zijn van
zichzelf en alles al wctl'n of denken te

weten, vaak uiterst irritant,
Ik heh ooit eens een lied geschrl'ven.
waarin ik mijn ,lvl."rsie uitspreek over
het soort mensen dat altijd alles heter
weet. Die afkeer heh ik vooral \'an
mannen die in pak rondlopen; de
logen'lamde managers, Die weten
altijd alks al. Het erge is dat n' dat
ook nog eens pontificaal uitspreken.
Ik heh dus altijd zin om daar aan te
rammden, te trekken of speldenprik-
ken uit te delen. Ik moet leggen dar
theater daar een uitstl."kcndc uitlaat-
klep nlOr is,"

Saaie 1.akken
"Her ergste zijn dl.'zakkcn,
die Ie /lug IJal1I/roeger h'ut
Toell wk geen saaie zak was
Maar IJl'steen lel/kl.' I'cnt
Met weemoed denk ie aan de lijd
Vall drank t'lI debatteren
Eli ddt ie samell kllikte, ja
Vall tl/i/jfel kUil je leren
NII staat 'ie stijf I'all ukerheid,
Driedelig ill z'n/lak
j£' kroegmaatjl: 1',111l'roegcr
Is 1'1'1/ eIlOrml." zûk, ,.
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Huisregels
teno, 49 jaar

'Wij hebben altijd pleegkinderen opgevan-
gen. Tien jaar long. Moar nu is het op. Ik kon
niel meer. Jarenlang ging hel goed, kon ik al
die kinderen aan en lachte ik om de proble-
men die ze gaven. Ik kon ze een uitbrander
geven zonder er naderhand wakker van te
liggen. Moor de laatste keer ging er iets mis.
Een meisje woonde een week bij ons in huis
en liep weg. Ze was het niet eens mei de huis'
regels. Dot kan, dat weet ik heus wel. Moor
het gekke was dot ze hel heel bedaard vertel-
de: 'Ik loop weg, wonl ik vind het hier niet
leuk: En daor ging ze. Geen ruzie, geen
kwaaie koppen. Sind~jen lukt hel me niet
meer om een volgend pleegkind op te nemen.
Opeens twijfel ik of ik wel een goede pleeg-
moeder ben geweest. Hoe dat komt? AI slo je
me dood. Maar die twijfels gaan niet weg.N

(BOj

"Dat soort mannen bedoel ik. In het
dagelijks Irven valt d:ulr nauwelijks
aan te tornen. Ze 1.iln op geen enkele
wijze te heinvloedell. Het theater ~.ie
ik als de m,lnier hil uitstek om dat
voor mez.elf recht te zetten. Overigens
heh ik het nog niet eens over de man-
telpakjes gehad. lIet ergste zijn de
vrouwen in mantelpak. Van die pitti-
ge, goed uitziende carrit-re-hittepl,tit-

<Het ergste zijn de
vrouwen in mantelpak'

jes. De hetere WCfetJresse, de directri-
ce en de vrouwelijke wethouder. Dat
zijn allemaal van die bijzonder smlk-
kc types, die waarschijnlijk ook nog
eens een héé[ goede pensiol'nregcling
hebben ..•

Artistiek
"Ik ben zelf niet w'n twijfelaar. Ik
heb wel een paar keer in een twijfe-
laar geslapen, maar dat is een anda
I'erhaal. Van die lange, zwoele
zomers, waar je maar aan blijft den-

ken ... ,~1ijn lel'en staat niet bot van de
twijfelvlagen. Levenstwijfels heb ik
niet. 'Neem je kinderen of neem je
geen kinderen, ga je trouwen of ga je
samenwonen.' DM is nooit een issue
voor miÎ geweest. Dat heb ik nooit
gewild. Praktisch twijfelen is wat
anders. Ik twijfel al tussen koffie en
thee.
Arristieke twijfel heb ik wel degelijk.
Een programma schrijven is feitelijk
niets anders dan een artistiek zoek-
proces. Ik dor lang over het schrijvrn
van mijn teksten, (Jok onu1at ik
mrzelf voorrdurend de vraag stel: 'Is
dit nu wel of niet leuk, moet het niet
verfijnder op papier?' Vervolgens zijn
er de try-outs. In mijo nieuwste solo-
programma, een alle Mali Show,
speel ik een man .. \har tijdens de trr-
outs waren de reacties zo wisselend,
dat ik echt heb zitten dubben of ik
wel of niet met die man duor moest
gaan. Dan zit ik hier thuis een avond
lang te roken en me een stuk in de
kraag te drinken. En maar peimen.
:\har dJt is gezond. DM hoort bij
mijn vak."

Potten
"Natuurlijk speel ik in op het publiek.
liet is mooi als je iets los weet te
maken of verwarring weet tI.' srichrell.
Voor mijn Olie Mail Shuw heb ik een
SOl1IIergeschreven met de titel 'Ik zag
twee potten en een lelijk kind'. Met
die zin brvestig ik eigenlijk wat de
gemiddelde Nederlander over potten
weet. Potten hebben namelijk altijd
kort haar en een manneJlpak aJn.
:\!Jar in de tweede strofe veramler ik
dat al. Dan blijken die twee potten
gewoon twce bloedmooie dames te
zijn. Dan brokkelt dat diehébeeld al
een beetje af. Enfin, dan blijf je dus
nog met dat lelijke kind zitten, nl<lar
ook dat lost z.i~'hop. Iht heeft met
miln eigen op~'atting te maken: zodra
je kennis met iemand maakt, gaat het
cr helenMal niet om of iemand mooi
of lelijk is. AJn het eind van het
gedicht draait alles zich ook om. Dan
is het gewoon een schanig kind met
~~n tandje. Ik eindig dat gedicht dan

ook met: 'dag dames, wat heeft u een
lekker kind. Wie dat niet z.iet die is
jaloers of stekeblind".
De inhoud van dat sonnet heeft niet
eens zo zeer met twijfel te maken,
maar meer met een levenshouding
waarin twijfel wel of nirt gc'integreerd
is geraakt. Er zijn mensen die heel
stellig ziin in hUil opvattingen over
potten. Dat zijn lelijke vrouwen en
dat zijn mannenhaatsters. Dan zie ik
het als mijn tJak om d,lar op mijn
eigen wijze aan te tornen. In dat geval
wil ik bij de mensen uit het publiek
juist twijfel aanbrengen in hun vaak
vastgeroeste standpunten."

"Ik hou van het nemen van risieo"s. Ik
vind dat bij de kunst van het teven
horen. Je moet nier alles van tevoren
uitgestippeld of vastgelegd hehben.
Voor mij heeft het cr ook mee te
maken, dat je daarmee ie openheid
houdt in het maken VJn dingen en het
OTltlllO{'fen van mensen. Laveren tus-
sen zekerheid en twijfel: dat hoop ik
ten eeuwige dage te houden. Daarom
heb ik ook zo'n hekel aan die saaie
z'lkken. Voorheen heette dat gedicht
'ouwe z.akken', maar dat heb ik ver-
anderd. Het is namelijk nug veel
erger. Het z.ijn jonge zakken, die oud
doell.- •
Meer Boon
Marijke Boon volgde de Acodemie voor
beeldende kunst te EnSÇhede en vervol-
gens de Akademie voor Expressie in
Utrecht. Sind~ 1985 toert ze met solo-
programma's door het land. In oktober
verscheen de vierde liederen- en gedich.
lenbundel van Marijke Boon in de win.
keI. Tronen op het tafelzei/tje telt 64
pagina's en is uitgegeven bii uitgeverii
Veen, ISBN: 9020458019. In februari
komt hoor derde cd Een longe groene
komkommer uit. met daarop 13 num-
mers uit hoor jongste show. De cd
wordt uitgegeven door Arcade-CNR.
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Tussen gevoel
en regels
Op de afdeling asielzaken van de IND wordt dagelijks een schifting

gemaakt tussen 'echte' en 'economische' vluchtelingen. Wat bete-

kent het voor de IND-medewerkers om over het lot van anderen te

moeten beslissen? Voeren ze keurig de vastgestelde regels uit of

trekken ze die ook weleens In twijfel?

Caroline Hanrath

Onrustig ij~hccrt Ahmt't Aziz
door n'n van dt wachtruilU~
les van hd hoofdgehouw van

Je Immigratie- en ::--Jaturalisatil'dicll"{
(I~D) in Rijswijk. In gchrokcil Engels
wisselt hij een raM wourJ.'n met zijn
adnKaat, loopt de gang op. komt
weer [erug en gaat zitten. Zijn gezicht
sta,1! strak. gespannen. Sinds Lijn
aankomst in ~cdcrland heeft A7.iz de
amhtelijke molens \"an het ministerie
van Jw,tilk al aardig leren kennen.
Dirca na ,l;lnkomst op Schiphol
JicnJt" Je Irakees bij ht't aanmclJccn-
[fum een verzoek Tm ,hiel in. N,l
enkele maanden volgde een Ilcgatil."Yc

beschikking. waartegen hij b"'7waar
maakte. Vam.Lwg moet hij voor een
speciale commissie I"erschijnen om
toelichting TC!,evell op zijn ,'luchrver-
haal. Over zes weken heslisT de voor-

zitter of hij in :'\Iederland nug hlijven
of nieT.
Die voorziner is heslismedewcrker
Noreen .lansen. \'\/ekelijks neemt ze
l'en stuk of til'n hezwaarsdHiltell \"<111

af!,ewezen a,ielzoekef'; in hehan-

'Soms bekruipt me een
raar gevoel: wie ben ik

eigenlijk dat ik dit
soort beslissingen

neem?'

deling. Ligt het 10[ van Azi, nu \'olle-
dig in haar handen? "DiH vind ik Te
sterk uitgedrukt. Stel dat mijn beslis-
,ing Ilq:atief uitpakt, dan krijgt deze

man strJb nog de mogelijkheid om
hij de redlTbank in beroep te gaan.
Als de rechter van mening is dat de
procedure niet goed is verlopen, komt
heT dossier v,lIlz.e1fweer bij ons Terug.
Zo'n asieLt'lrwraag kan dus jaren
duren, Persoonlijk vind ik heT wel een
prettige gedachte dat met mijn heslis-
,ing de zaak nier definitief i, afge-
daan, dat eventuele fo\ltl'n via de
rechter worden gecorrigeerd_"

Piekeren
M,I,H toch ,-indt ze het geen lichte
heslissingen_ ~IIet I'luchtclingenpro-
bleem is wel iets waar je voortdurend
mee geconfronteerd wordt. Als ik
's avonds thuis de tclel'isie aanzet, zie
ik opnieuw de elIend •.•van de "'l'reld
aan me voorbij trekken, Hit'r een
brandhaard. daar een conflia, miljoc~
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Hen mt'nsen die op de vlucht 7.ijn. Dat
zet me 7-(;~keraan het denken. Soms
bekruipt lIW een r:l:lr gevoel en Ha:tg
ik me :tf: wie ben ik eigenlijk d:tt ik
dit soort beslissingen neem~ :\Iaar
dergelijke overwegingen moet ik opzij
schuiven zodra ik :t,1I1het werk ben.
Ik heb me te houden aan het beleid
van Justitie, a:m dl."regels die ik moet
TOl'paSSl."i1.:\lijn eigen gevoell."lIs kan
ik niet laten meewegen in mijn beslis.
singen. DM neemt niet weg dat ik
thuis soms zit te piekeren."

'Als ik de kwaliteit van
alle ambtsberichten
in twijfel zou moeten
trekken, kan ik net
zo goed stoppen met

dit werk'

:\bnfred Petsch is 'iinds enkril' jaren
als contanamhtenaar werkzaam bij
de I~n. Hij hoort verhalen van a,iel.
zoekers aan, schrijft ze op en probeert
eventuele tegenstrijdighl'den op te
sporen en - zo mogelijk - op te helde-
ren, Deze 'nadere gehoren' zijn \'an
groot helang, omdat I-e de basis vor-
men \'an de beslissing of asielzoekers
kunnl."11blijven of niet. Petsch:
"Eigenlijk is het cen duhbl."le functie.
Aan de ene kant moet je heel objectief

Details
Als ze ergem aan twijfelt dan is dat
meestal aan de betrouwha:trheid van
het vluebtverha,tl. Jan,en: "Soms i'i dl."
waarheid heel mOl'ilijk te achterhalen
doordat het relaas veel tegen'itrijdig-
hedl."n bevat. \'(/C HJgen ook vec1 van
asielzoekers, We willen precies weten
wat er geheurd is, op welke dag, in
welk jaar, onder wc1ke omstandighe.
den enzovoorts. Ik kan me voorsrelll'n
dat iemand 7ich :tI die details niet
mecr prl'cies wcet te herinneren, maar
toch een antwoord wil geven.
Daardoor kunnen gemakkelijk tegen-
strijdigheden in het dossier sluipen
zonder dat sprake hoeft te zijn van
0p7ettelijke verdraaiing van feiten. ~

:\laar ik ga niet aan mijzelf twijfelen,
want op I-o'n moment heh ik gehan-
ddd op hasis van gegevens die tocn
hekend waren. Ik kan ook niet
anders. Als ik de kwaliteit van alle
amhtsherichten in twijfel I_OUmoeten
trekken, dan kan ik net zo goed ,top-
pen met dit werk,-

rechtensiruatie in bepaalde landen. Is
Janssen niet bang dat ze op grond van
die informatie per ongeluk verkeerde
mnc1u,ies trekt? "Dergelijke verhalen
zijn heel ven'clend om te horen. Je
vraagt je dan wel eens af of hepaalde
heslissingen die je heht genomen
,tchtcraf gel-ien wel juist 7.ijn geweest.

hield met de politieke oppo,itie. Vlug
bladert ze er doorheen en ,telt vragen.
Hoeveel leden telt de sekte? Hoe
steekt de organisatie in elkaar? Wie
heeft de leiding en op welke wij7.e
ra,tkte Aljz hetrokken? De antwoor-
den die volgen zijn niet altijd ewn
eenduidig. Er ont'ita<lt verwarring
over de betekenis van el'n aantal
woorden en begrippen die voor meer-
dere uitleg vat haar zijn. Pas aan het
einde van de zitting \'crtelt de Irakees,
na enig aandringen van de advocaat,
dat zijn familie onlangs met pistool-
schoten werd hedreigd. Een fl'it dat
die ochtend nog niet eerder aan de
orde was gekomen.

Vissenkom
Tweeënhalf uur later, als de hoorlit-
ting is afgerond, is het Noreen
janssen die vragen heantwoordt. In
een \-ergaderzaal, door [KD-ers aan.
geduid als 'de vissenkom', praat ze
verder over haar werk en mogelijke
twijfels die daarhij een rol spden.
Over de Z'IJk Aziz wil ze alleen kort
il,ts 7.eggen. M Ik hen tevreden over
dl'le zitting. Ik wilde precies weten
wat dele nun had gedaan, waarom
hij problemen verwacht en van wie.
Dat is gelukt. Ik heb nu alle informa-
tie die nodig is om tot eeil gOl."de
beslissing te komen,"
Alk informatie? "I\'atuurlijk ben je
nooit \'oor bonderd procent zl."ker of
iemand alles heeft ga.egd. In dit geval
ga ik daar gewoon van uit. Het is ook
de verantwoordelijkheid van de asiel.
zoekl'r om alles aan te voeren wat hij
lelf belangrijk vindt. Hij moet duide-
lijk maken waarom hij vervolging
vreest. Dal.' meneer is daartoe ruim-
schoots in de gelegenheid gesteld. Het
i, nu wachten totdat het rapport van
lic zitting is uitgewerkt. l\kt behulp
\';]n ons documentatie,ptcem zullen
we daarna een JJntal gegcvens uit het
vlud1Tverhaal verifiëren. Ook kunnen
Wl."Buitenland,e Zaken Hagen onder-
loek te doen OIn vast te stellen in
hoeverrc ,prake is van een ll."vens-
hedreigende situatie. ,.
Organisaties als Amnestr
International hebhen behoorlijk veel
kritiek geuit op de wilze waarop het
lIlinisteril." VJI1Buitenlandse Zaken
dl"rgelijke onderzoeken verrichtte.
Ambtsberichten zouden niet altijd een
correct heeld schetsen van de mensen-

Kantoorwerk
Zohra, '5 iaar

Nikweet niet wat ik laler wil worden en daar
lig ik soms wokker von. Vroeger wilde ik net
zools mijn grote zus kontoorwerk doen. Moor
ze is van hoor werk ziek geworden, zegt ze.
Een muisorm noemt ze het. Ze is ol een paor
weken thuis en ze proat alleen maar slecht
over hoor werk. Nu ben ik goon twijfelen of
ik dot wel wil. Maar als ik geen kantoorwerk
wil goon doen, weel ik niel wot ik wel wil
gaon doen. Ik geloof ook dat niemand me
doorbij kan helpen. Dal moet ik alleen uitzoe-
ken. Het is mijn toekomst, moor soms word ik
bang omdat ik nu nog niet weet wat ik mei
mijn toekomst oon wil.N

IBD}

Het is tien uur. De zining gaat begin-
nen. In l'en v:tn dl' gehoorvertrekken
neemt Ahmet A7i7. pla:tts. Rechts v:tn
hem zit de tolk, links zijn advocaat,
tegenowr hen Noreen Jans'ien l'n de
secret:tri'i die het vluchtreI:ta'i zal
invoerl"n op de computer.
Thermoskannl."n met koffil." cn thee
wonjen binnengcbracht. Als lt~dcreen
is voorzien opent J:tnssen de zitting,
"\ ••.:rilt u aangeven wanneer u de vra-
gen niet bl."grijpt?'", Ha'lgt ze Aziz.
Een gelaten knik. "Zijn er nog bij-
zonderheden, wilt u nog iets opmer-
ken?" "Nl'e", laat hij via zijn tolk
wetl."H. ~Er ljjn geen bijzondl."rhe-
den."
De advoca:tt reikt Jamsen een stapel-
tje papierl'n aan. Daaruit moet onder
mecr blijken dat Aziz als lid vall een
islamitische sekte contacten onder-
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INO-ambtenaren
interviewen een
asielzoeker

kunnen luisteren naar het relaas v::m
de asielweker en dat zo volledig
mogelijk optekenen. Aan de andere
kallt moet je 'llilfrollterende vral-:en
kunnen stdlen of hepaalde uitspraken
in twijfel durven trekken om er a,hter
tl' komen of het verhaal wel klopt. ~
Hoc kun je al die \'erhalen op juiste
waarde schatten: "Onlangs h;ld ik
een minister tegenover me 7.irren,
gevlucht uit Afghanistan. Die man
proheerde l.ich tijdens het gesprek
enorm te profileren. Dan hen ik auto.
matisch op mijn qui-vive, want ik
weet niet wdke informatie hij achter-
houdt. Hoog opgeleide mensen praten
vaak gemakkelijker, ze kunnen hun
zaak heter he;Hgumemerl'n ,.Lm min-
der geschoolden. Uiteraard mag dat cr
niet toe leiden dat ze om die reden
meer kans maken dan anderen."
Soms ziln er dingen die voor zijn
I-:el"oel niet kloppen, maar die hij niet
hard kan maken. Dan is Petsch uren
hezig om uir te vinden waar dar aan
ligt. "Dat komt veel voor hij mensen
van wie je vermoedt dat IC zelf men-
st'nn'chten hehhen geschonden. Vaak
zijn dat hoge functionarissen wals het
hoofd van een veiligheidsdiell';t, een
legerofficier of een commandant van
een guerrillabt'weging. je moet dan
zien te achterhalen wat die persoon in

kwestie werkelijk heeft I-:edaan, wdke
positie hij hJ.d en wat zijn l'OJlllecties
",,'aren. DJ.ar kom je pas aduer door
veel vragen te stellen."
Uiteindelijk lukt het volgens I'etsch
altijd wd om een goed heeld te krij-
gen van een 'lsielzoeker. Het gebeurt
zelden dar hij achteraf twijfdt of hij
het verhaal goed bel-:repen heeft. "'X'el
is ht't een paar keer voorgekomen dat
ik het gehoor heb sropgelet omdat ik
de kwaliteit vall de vertaling niet ver-
trouwde. Dan hleek hijvoorlll'eld ,hit
de asiell_oeker alleen Koerdi,<.:h sprak
en Jl." rolk Arahis<.:h. Een enkele keer
geheurt het dat ik de tolk zelf niet
goed ver~ta omdat lijn :-':ederlands te
lI:ehrekkig is. In zulke gevallen hl'eft
h<.:rtotaal geen 7.in om door te gaan,
Dan hreek ik het gehoor af en wordt
er een nieuwe Littillg gepland."

Zwaar leven
Alle asie1verweken die niet vol,loen
aan de voorwaarden die de
Vreemdc1ingenwl't stelt 1ll0l."ti'\ort'en
jal\';en afwijzen. On is her leeuwen.
,iecl van Je aanvragen, 'Vat betekeIlt
het voor haar om Ul vaak 'nee' te
moeten verkopen? jansen: "Er zijn
dossiers waarmee ik in mijn maag zit,
omdat het zulke schrijnende l-:eval1cn
betreft. Laatst had ik l."enl.aJ.k van

een oudere HOUW uit Bosnië die naar
Nt'derland was gekomen omdat haar
enige zoon hit'r verhlijft. Zt' verkeerde
in eell niet al te heste gewndheid, had
een 7_waar leven a<.:hter de rug, Dan
zie ik gelijk nlOr me hoc die vrouw in
haar eigen land ziek en oud zir te
wez<.:llonder moeilijke omstandighe-
den, zonder familie. Maar 7_ewordt
niet vervolgd, dus komr ze niet in
aanmerking voor de vluchtelingensta-
tus. Ook een verblijf op hUlll,lIlitaire
gronden is uitgesloten, want daar is ze
net weer niet lick of oud I-:enoeg voor.
Zo zijn er talloze mensen die om dit
soort redenen buiten de boot vallen,
Omdat ze ht'd eerlijk vertellt'n dat le
het in hun eigen land zo moeilijk heb-
ben l'n dat ze hier naar roe zijn geko-
men in de hoop op een bt'ter bestaan.
Daar heh ik het af en toe wel moeilijk
mee. Zelf hen ik geborl."n en gt'togen
in i'\edulanJ, een van de rijksre lan-
den ter wereld. Nog nooit heb ik iets
m,'egl'maakt dat ook maar ill Jt' ve[-
stt' verte in de huurt kumt van wat
sommige asielzoekers is m'erkomen,
En toch moet ik tegen hen zeggen:
meneer, mevrouw, ti mag cr niet in,"•
De Jlaam A/miet Aáz is gefil/geerd,
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verschillen van
-De voordelen
Het werk van

Kees (47) is

niet onaardig, de nadelen ~
maar ook

niet geweldig.

Hij twijfelt

of hij van

beroep zal

veranderen.

TWIJFEL

"Ik weet wol ik niet wil, moar nog niel wot ik wél
zou willen. Mijn werk is niet onaardig, moor ik
zie het niel zitten om er tot mijn pensioen, dus
nog vijftien jaar long. mee door te gaan. Bioloog
van huis uit, kwam ik vijftien jaar geleden bij het
ministerie von landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. Ik begon als natuurwetenschappelijk
medewerker en deed aanvankelijk duidelijke klus-
sen, zoals het inventariseren von plonten en die.

ren. Ik had heel ander werk en andere contacten

dan nu ik beleidsmedewerker ben. Ik doe nu
steeds minder concrete dingen. Overleg voert de
boventoon, maar ik ben geen vergodertijger. Er
wordt in mijn ogen steeds meer gesproken over
steeds minder. En reorganisaties, inkrimpingen en
zwak management doen de werksfeer ook wei.
nig goed.

Een poor joor geleden begon dat te wringen. Ik
zie voor miizelf geen toekomst in dit werk. Ik go
heus niet met tegenzin de deur uit, pok ook inte.
ressante klussen op. Soms heb ik het don weer
een tijdje noor mijn zin, maar dan gebeurt er
weer iets waardoor ik denk: ik moet hier weg!
Dat wisselt elkaar af en zo wil ik niet nog jaren-
lang doorgaan.

Een jaar of drie geleden ben ik gaan praten
met een odviseur van het mobiliteitscentrum van
het ministerie. 'Wat wil je don wél?', was de eer-
ste vraag. Tja, ik kon natuurlijk binnen deze club
een andere baan zoeken, maar de vraag is of ik
don mijn probleem niet gewoon meeneem.
Onlangs heb ik op zijn aanraden een training

gevolgd die mi; zou moeten helpen bij mijn
keuze. Ik heb veel geteerd over mijzelf, wat ik
kan en wat ik wil. Moor vooral over wat ik niet
wil. We hebben gesproken over de mogeliikheid
dat ik mijn boon opgeef om buitenlandreizen
voor vogelliefhebbers te leiden en te organiseren.
Dot doe ik ol twaalf jaar in mijn vrije tijd; ik vÎnd
het leuk en ik kon het ook goed. Moor door kon
niemand z'n brood in verdienen. En ik zou dot
ook niet het hele jaar door willen doen."

"tk vind het moeilijk om me een mening te vor-
men over mijn toekomstige werk. De voordelen
van mijn huidige boon zijn zo verschillend van
de nadelen; die zijn niet zomaar naast elkaar te
leggen. In deze functie heb ik financiële zeker-
heÎd - niet onbelangrijk met een vrouwen drie
thuiswonende kinderen - en we wonen hier
prettig. Voor mezelf heb ik besloten dot ik over
één, hooguit twee jaar voor mezelf duidelijk wil
hebben hoe ik verder wil. Deze situatie is in
ieder geval onbevredigend. Ik wordt er onrustig
van, weet dat er iets moet gebeuren. Ik vlucht
voortdurend in dingen buiten mijn werk, terwijl ik
vind dot ik inspiratie in mijn werk zou moeten
vinden."

Marianne KaJkman
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Het lef om te
twijfelen

Twijfel lijkt het suffe broertje van de duidelijke keuze. Maar een bepaald

soort twijfel kan bevrijdend en vernieuwend werken. Daar heb je dan wel wat

lef voor nodig.

Gesprek met filosoof Annemarie Mol over kiezen en twijfelen.

" Kiezen wordt \'aak geasso-
cieerd met vrijheid, met
waarlijk mem-zijn. 'De

vrijheid om re kielen is typerend voor
het menselijk hestaan', heet het dan.
Ik denk jui,r dat de meeste kt'LllCS

pas mogelijk worden doordat cr
bepaalde tcchnirken tcr beschikking
komen - ze hOT!.'ndus helemaal nict
zo vanzelfsprekend bij ons be,taan.
Tegenwoordig is het bijvoorbeeld heel
gewoon om tC praten over 'kielen
voor kinderen'. Historisch gezien is
dat nieuw; wij in ;-':ederland kunnen
Jat nog maar zo'n kleine v('enig jaar
en voor heel veel ml'nscn op de
wereld is dit nog steeds geco ónvolle
manier van praten. ~1aar in
;\"cderland zijn wij hl"t krijgen van
kinderen als een keuze gJan beleven -
in zekere zin moeten wc dat l,e1k
Het is namelijk heel moeilijk om te
zt'ggen: 'ik doe daar niet ,Ian mee, ik
zie het anders'. En met het kiel.en
komen de twijfels. Z07eer zelfs dat
sommige vrouwen bij wijle van voor.
Lwhoedmiddcl een sponsje vol gaatjes
in hun vagina gaan stopprn. Om van
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het Twijfelen Jf te komen en van hun
zWJngerschap toch weer een kwestie
\"Jn we\"al te maken."

Regime
••Als je nu in Nederland ouder dan
,)6 hent, krijg jr het aJnbod om je
vrucht te laten screenen op afwijkin-
gen. Je mag hl"st nee zeggen op l.o'n
Test, maar je moét kiezen. \X'eigeren
te kiezen is uitgesloten. Dit is echt
een regime van kiezen, dJt je in een
hele rare, nieuwe situatie brengt. Als

Twijfel is een manier
om vaststaande dingen

los te maken.

je vijftien jaar gcll"den op je 3Se een
kind met het syndroom \'ao Down
kreeg, dan had jl" pet-ho of maakte je
er hlijmoedig het heste van. Nu krijg
je te horen: 'Gut, heb jij ervoor geko-
zen om je niet te laten testen?' G'l,H

het olll"erwacht goed lllet je kind dan
kun je jezelf en de wereld zeggen dat
je blij hent dat je geen test hebt laten
dOl"n. .\-IaM als het af en roe zwaar
en moeilijk is, dan mag je minder
breeduit mopperen, omdat je cr 'toch
l.elf nlOr hebt gekozen'.
Het hoort allemaal heel sterk hij de
ideologie van her kiezen om je eigen.
individuele redenen te formuleren, die
behandeld worden alsof ze hoogst-
persoonlijk lijn, In m'n siru,Hie
wordt het minder vanzdfsprekend
dat je huren bijspringen uit een soort
solidariteitsgevoel, omdat het il"der-
een had kunnen gehl"uren. Ook de
politieke wil om voor goede opvang
te zorgen dreigt te slijtt'n, Dat zie je
vaker, dat hl"t regiml" van kiezen een
individualiserende, depolitiserl"nJe
uitwerking heeft."
Op mijn vraag aan .\lol of ze zelf
voor l"l"n test koos wen ze als J7.jari.
~e lwanger hil de huisarts kwam,
trekt ll" haar wenkbrauw op.
~\X'aarOlll kwam ik in een positie
waarin ik gedwongen werd te kiezen
bedoe! je? Tja, waarom krijgen hong~
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ren? Omdat ze eerst hun ambities
rondom hun werk veilig willen stellen
- en met reden gezien de huidige
maatschappij. Als je ambitie in je
werk hebt, heb je niet zoveel keus.
Maar zie je wat je doet? Je vraagt mij
om me individueel te verantwoorden
voor wat je ziet als mijn keuze, en
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dat trekt de aandacht weg van de
politieke en sociologische omstandig.
heden die op me inwerken. ~

Droevig
"Kiezen en twijfel horen bij elkaar.
Ze roepen elkaar op. Als er geen keu-
zes zijn, kun je niet twijfelen. Dus als

een terrein in het leven tot het
domein van keuze wordt gebombar-
deerd, creëer je daarmee twijfels.
Soms zie je dat bij vrouwen die nu
ergens in de zestig zijn. Die kunnen
een beetje droevig zeggen: 'Toen ik
jong was, bad ik ervoor moeten kie-
zen om te gaan werken'. Ze doen
met terugwerkende kracht alsof ze
vroeger keuzes hebben gemaakt, aan
de wijsheid waarvan ze nu twijfelen.
Maar de maatschappelijke omstan-
digheden waren wtaal anders. De
meeste vrouwen hadden geen keuze,
en je kwelt jezelf alleen maar door te
doen alsof. De twijfel die later
optreedt is in dit geval een treurig
product van het praten in termen
van kiezen. Het doet geen recht aan
de complexiteit van de situatie zoals
die was. ~

"Kiezen is robuust. Twijfel lijkt
daartegenover iets irrirants zwaks te
hebben. 1taar het mooie van twijfel
is, dat het een manier kan zijn om
vaststaande dingen los te maken. We
hebben het lOt nu toe gehad over
keuzes die twijfel produceren, maar
twijfel kan ook nieuwe keuzes open-
leggen. Je kunt immers twijfelen aan
de bestaande toestand. Bij dergelijke
twijfel naakt misschien niet direct
een alternatief aan de horizon, maar
het is wel een soort twijfel die vast-
geroeste verhoudingen en maatschap-
pelijke clichés in beweging brengt.
Om maar bij vrouwen te blijven:
eind jaren zestig, ten tiide van de
tweede feministische golf, begonnen
vrouwen te twijfelen. Daar zaten ze
dan: hoog opgeleid, met twee kinde-
ren, in hun doorzonwoning.
Sommigen durfden zich af te vragen:
'vind ik dit wel leuk?'. Deze burger-
vrouwen waren grootgebracht als
papa's slimme meid, en de instelling
die daaruit voortvloeide botste met
het moeder- en huisvrouwschap. Dat
kun je heel individueel ervaren, maar
het bleek uiteindelijk juist bevrijdend
om dat breder te trekken, om een
sociologisch gebaar te maken en te
spreken van 'het onbehagen van de
vrouw'. Dat heeft heel wat in gang
gezet.



Er was veel lef voor nodig om voor
het etrst te twijfelen aan de lo~ica
van de huiwrouw. En het knappe is,
dar her na verloop \'an rijd ook de
andere kant uit is gaan werken. Er
hvam ook ruimte om re twijfelen
aao de logica \'an het werk, aan de
maaier waarop arheid in Nederland
georganiseerd is. Die twijfels mani-
festeren zich nu steeds duidelilker.
De arheidsproductiviteit hier is een
van de hoogste ter wereld, maar we
hehhen ook wel arheidsongeschikten
en het blijkt erg moeilijk om hij een
'gl'wone' werkweek zorg en werk te
combineren.
Kiezen suggereert dat er één manier
\'an kijken is. 'Het is M dit, M dat,
en nll moet jc kiezen'. Bij p'\'ijfel kun
je makkelijker verschillende manie-
ren van kijken naast elkaar laten
hestaan. Twijfel kan tegenover het
ideaal van heldere keuzes l'en achter-
blijvertje lijken, maar twijfelen kan

Twijfel is in Nederland
raar georganiseerd

ook heel productief zijn, .luist door
dat loswrikken, door dat lef om het
kijken op dl' vertrouwde manier te
weerstaan. Twijfelen is zinnig op ter.
reinen waar veel vanzelfsprekend-
heid heerst."

Techniek
"Ik ben n'n echte twiifelfilosoof. Ik
vind dat twijfelen mijn vak is. Je heht
ook filosofen \'an de kritiek. Dil'
trekken \'an leer tegl'n een hcpaaldt,
opvatrin!-\ of praktijk. Dat is cen heel
ander !-\cnre, J.n op zichzelf gestoeld
is op vaste normen. Dat soort filoso-
fen zegr bijvoorbeeld: 'Het lijkt wel
alsof patiënten mogt'n kiezen, maar
dat Îs ei~enlijk helemaal niet zo.' Ik
word wekens vcrkeerd hegrcpen en
gehouden \'oor dat type filosoof. Dan
zcggen ze: 'I~ent u dan Tegen keuzes?'
"bar daar gaat hct mij helemaal niet
om. Ik hen niet tegen kiezen, ik wil
her ero\'u héhben.

-'lijn twijfel is el'n SOOrt twijfel die
niet tegenovcr kiezen staat, maar
tegenover zàerheid. Het is methodi-
sche twijfcl, Vragen stellen: 'Is dit wel
waar, is dir wel zo vanzelfsprekend?'.
Zo bezien VJlt er altijd wel wat te
twijfelen. Die twijfel is natuurlijk niet
altijd even imeressdnt. Op een gege-
ven moment moet je ook gewoon
handelen, tv1aar als filosoof kan ik
lekker \'aak dJt soort vragen stdlen.
In mijn werk aan de Universiteit
Twente proheer ik twijfel te introdu.
cen'n in het domein V<lnde techniek.
Dat is niet ~ebruikclijk: het is traditie
0111 techniek ofwel te bewonderen en
t'r de oplossing van onze problemen
van te \'erwachten, of om tl'chniek te
nekritiseren en te waarschuwen voor
de gevaren. l\:eem cen auw. Je kuilt
het heerlijk vinden, scheurell in je
rode 8,\1\'<;.',of je kunt s<:helden (lP die
vieze stinkauw's. Ddt zijn vertrouwJe
nlJnieren om over auto's te denken.
Ik wil manieren zoeken om aan auto's
te twijfden, want dat vind ik produc-
tin'cr. Om in her ontwerp van de auto
zelf te doiken en aan Je vanzdfspre-
kendhl'iJ van de bekende vorm re
twijfden. \'\!aarom heert {'en personen-
auto vier zitplaatsen, waarom heert de
huidige motor in essentie nog steeds
hetzclfdc klassieke ontwerp en waar-
om is het eigenlijk zo 'logisch' om
individueel een auto te bezitten en
niet collectief, bijvoorbeeld een paar
per straat? Dar rype \"fagen stel ik
graag. J\.lisschien dar die twijfeluirein-
delijk tot keuzemogelijkhe •.len leidt -
je kunt ie voorstellen d,lt vraagteken,
bij de vanzelfsprekendheid VJn de
motor uitcindelijk leiden rot een idee
voor een schonere motor. :\laar dar
zie ik nit,t Wn'"('f als mijn doel, ik zje
het als mijn taak om tt' twijfelen, ~

Verstarren
"Twijfel is in Nt'derbnd raar georga-
niseerd. Deels goed: kritische groepen,
bijvoorbeeld Illilieugroepen die vraag-
Tl,kens zenen bij het overheidsbeleid,
krijgen zelfs subsidie. En dat is pro-
ductief, dat is goed voor een Lllld.
Samenlel'ingt'n die geen ruimte bieden
,un zulke twijfels verstarren,
Op andere punten doen we het hier

Het huis uit
Peter, 19 iaar

"Ik heb heel lang moeten nadenken of ik het
huis uit zou gaan. Thuis was het altijd leuk.
Eigenlijk vond ik het vervelend dat ik ouder
werd. Niet om het volwassen worden, maar
omdat het moment dot ik op mezelf moest
gaan wonen dichterbij kwom. Nu woon ik op
kamers. Dot is heel erg wennen. Ik heb nog
niet voor mezelf gekookt, meestal eet ik bij
vrienden of thuis bij mijn moeder. Ze woont
vlakbij en ik kon vaak thuis zijn. Moor we
hebben ofgesproken dat ik door de week op
mijn komer slaap. Anders reer ik het nooit."

(BDI

skcht. On7e politiek biedr in zekere
zin nog wel enige ruimte aan twijfel.
\'\'1' weten dat een politicus zich infor-
meert, dat hij delihereert en kiest. In
het uiteindelijke wetsvoorstel zie je van
die twijfel weinig meer terug. maar als
burger ben je ie ervan bewust dat twij-
fel een rol in het proces heeft gespeeld.
Als je f.elf goed hent ingevoerd in het
domein van de wetenschap, dan weet
je dat ook de wetenschap bol staat \.an
twijfel. Maar wetenschap heeft m,lat-
schappelijk de taak om zekerheid te
representeren. Die sugge,tie \.an 7.eker-
heid is een vergissing en zelfs niet
democratisch, want de twijfels, afwe-
gingen en keuf.es in de wetenschJp
gaan ons allemaal aan.
Dat we in dit land nier gewend zijn om
aan techniek of aan natuurweten-
schappen te twijfelen. 7je je ook aan
de Nederlandse wetenschapsjoufllJlis-
tiek. De redactie van het wetenschaps-
katern interviewt gewoonlijk één
wl'tenschapper over een bepaald
onderwerp t'n dat is het dan weer,
Alsof er geen debat of Controverse
over zo'n onderwerp is. Terwijl de
politiek redacteuren juist het debat en
de frictit' opzocken." •
Prof. Dr. AIIIII'III.:JrieAio/ is politiek
Illosoof ell 'mitellKell'OOIl l}(JoKleraar
Juli dl' UlliI'ersiteit Tu'ente 1/<lIl1CIlS de
lJl/manistische stichting Sot:rJtes.
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.Het zou fout
Ireen (43) is

professioneel

luitspeelster.

Vóór een

concert twij-

kunnen gaan'

feit ze altijd

aan haar

kunnen.

ilTIJFEL

"Ik weel nog precies wanneer die twijfel zich
voor het eerst openbaarde. Toen ik dertien was,
speelde ik op een voorspeelavond van de
muziekschool op de gitaar een stuk van de
Brozilioonse componist Villa-Lobos. Ineens
bedacht ik me dot het wel eens foul zou kunnen
gaan. en dot gebeurde dus ook. Het kinderlijke
vertrouwen in de goede afloop was verdwenen.

Nu ben ik 43. Zestien joar geleden ben ik afge-
studeerd aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag en sindsdien speel ik luil in diverse
gerenommeerde orkesten en ensembles of solo;
zowel oude muziek als moderne stukken. Ik wéêl
dot ik mijn programma goed onder de knie heb
en dat hel muzikaal wel goed zit. En toch, zodra
ik het podium opkom, of even daarvoor, steekt
de twijfel de kop op. Dan denk ik: 'Wat doe ik
hier, wie ben ik dot ik hier zit?' Het is een gevoel
van leegte, van onvermogen: hoe krijg ik in
godsnaam de ene noot achter de andere?
De kunst is die onzekerheid om te zetten in een

positieve spanning. Die spanning kan omslaan in
opperste concentratie als het muziekstuk in mijn
hoofd de plaats van de tv.fijfel inneemt. Het is
een kwestie van volhouden, doorgaan, vooral
niet verder denken dan het stuk waarmee ik
bezig ben, anders rook ik de kluts kwijt.
In een soloconcert moet ik door bij het opbou.
wen van mijn programma beslist rekening mee
houden. Niet meteen beginnen met het moeilijk.
ste stuk, moor meI iets wat mij helplap gang te
komen. Meestol is zo'n stuk ook voor het publiek

beter toegankelijk. Mijn laatste concerten begon
ik toch steeds met een té moeilijk sluk, waar-
schijnlijk om indruk te maken. 'Had ik dit stuk
niet beter no de pauze kunnen spelen', vraag ik
me dan af. Moor ik ben een perfectionist; ik wil
direct iets bijzonders loten horen.N

Nik zie op tegen wat ik moet goon doen uit ijdel-
heid; angst om op mijn bek te gaan. De kunst is
dot onder controle te krijgen. Door de jaren heen
lukt dat beter. Ik herken de denkprocessen die
twijfel veroorzaken en probeer daaraan een
andere draai te geven. De vraag is of ik het ooit
helemaal de boos wordt; geen mens die nooit
aan zichzelf twijfelt natuurlijk. Veel muzikanten
en toneelspelers hebben er last van, hebben aller-
lei rituelen om die paniek te bezweren. Ik moet
leren mezelf die enkele verkeerde noot te verge-
ven. Het verpest mijn plezier in hel spelen niet,
maar het is lastig. En achteraf baal ik ervon,
omdat de muziek door mijn zenuwen niet volle-
dig tot z'n recht is gekomen.
Ik twijfel doordat ik de behoefte voel me te bewij-
zen, terwijl dat nÎet hoeft; ik ben prima in orde
zoals ik daar zit op dat toneel!"

Marianne Kolkman
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Scoren me-

leve de twijfel!

en afrekenen. In zo'n klimaat wordt twijfel erva-

reren cn vertrouwen geven dan om controleren

lokmiddel
Organis,nies als Tbc Vision Web zijn

maand een resultaaran,tlyse en stelt
gt."zamenlijk ieders salaris vast.
Icderecn kan mede-eigenaar lijn van
T1Je Visio/l Web. wat de betrokken-
heid vergroot.

,
o.
,..

lllaar ook de partners rn kLllltcn.
Talent gaat boven structuur. Respect
en vertrouwen hoven controle.
Punter: ~J)c markt \"raagt om snel-
heid. Structuren belcmmeren dat
vaak. \Xlij geluven erg in het introdu-
ceren \"an herkenbare dienstl'n in de
markt, waarmee rnedcwerkers zich
stl'fk îdenticifercn. In del.e sector
kunnen mt."nwn gemakkelijk switchrn
ruswn dl' bedrijven cn krijgen zij \'Cel
ruilllte om n,lf met nieuwe diensten
en innovaticvc oplossing"n tI'
komen."
Binncn T!Je Visioll Web lijn w'n
dertig business pro;ecls acticf, die
zelfstandig opert."ren onder de ll;laIll
van negen ondernemingen in dl'
informatie- en communicatietech-
nulogie {KI}. Elk team kiest eell
leider uit lijn midden. maakt elke

.Mt;:i'tl,~

tot groei'. i\1.anagcrs schreeuwen het bijna uit:

ren als 'ruimte voor creativiteit' cn 'mogelijkheid

Leidinggeven gaat tegenwoordig meer om inspi-

" In t't."llrramparante onderne-
ming als The V,sioll \"('elJ
komen twijfds slll;"1 hoven.

Twijfel is voor mij: omga,lll met
omeh'rheid. I\ij ons is het een en al
o1lZckcrheid. \'('ij hehhen get."llvijfja-
renplan, d:lafVOOr gaan de ontwikke-
lingen te snel. Hij het nemen van
beslissingen proheer je zoveel moge-
lijk onzekerheid uit IC sluiten. Dat
lukt nooit helemaal en daarom wordt
~ezamenljikc intuïtie erg helangrijk. ~
Theo Punter is een •.an de drie opri.:h-
Iers van The Vis;otl \'('dJ,een moder-
ne 'll('twerkorgani,arie'. een overkoe-
pelende organisatie waar verschillende
hedrijfjes bij zijn aangeslolen, met
inmiddels 330 medewerkers" The
WsiulI Web is niet gehouwd rondom
{'Cn product, maar rondom de kwali-
{t'iten van mensen; de medrwerkers,
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twijfels

nemingen in dl." 21e {'CUW.In ue snel
groeiende wt'reld van kcnni,imt"nsicn'
dienstverlening zijn llIcnSl."1l het dure
kapit.d. Organisaties lijn afhankelijk
geworden van hun kennis en hun
hereidheid die kennis te delen. Lease-
auto's of hoge salaris'ien zijn nid altijd
meer vOIUO,'lldc als lokmiddel.

Theo Punter: Een en al onzekerheid

Persoonltjke groó. vrijheid en aan-
lbcht voor hl'! gain hehhen aan
hcrekcnÎs gnvonllCIl. De mClil-wcrkt'Ts
willen zi,,:h hovendien hcrkl'nncn in
de oqpnisatie.
Topmanagers zicn daarmee hun rol

veranderen. Beheersint; wordt moei lij-
h-r omdat zij dl" onderneming niet
helemaal mn'r kunnen overzien t'll

omdat veel bl."slissingcn al lager in tie
organisaril." word!."ll genomen. Goede
topmalugers of lcidns lijn dil;."llst-
baar aan hun medewerkers. Zij moe-
ten tegenwoordig bîjn,\ meer luisteren
d,m praten, 1-1" moeten heschikken
over inlevingsvermogen, 1e moeten
1.ich open opstdlen en af1ien van
macht. Zij scheppen de omstandighe-
den wa,lTondt"r de medewerkers hun
werk het beste kunnen doen.
"Zobng het de cultuur is individucn
keih,ud af te rekent"n op financiële of
rt"organisa tic-resultaten, \'era nderen
or~anisaties niet wezenlijk", vindt
Punter. ~In sommige bedrijven is het
heel onverstandig om je twijfel uit te
spreken als je cr wilt blijven werkt"n.
Hier komen mensen vanwege de wij-
heid in ondernemerschap, de creatie-
ve mogelijkheden en omdat ze kun-
nen s/lilrrC/1 met andere lTIcmen. [n
zo'n klimaat mag je hest zeggen dat
je twijfelt. Twijfel helpr OlTlverande-
ringen door re maken. ~

Slap
Bij de meer industrii.'le onderne-
mingen ,chrccuwcll 1-1' her nut van
twijfel nog niet 10 hard van de dakt"n.
Twijfel is [(Kh een slappe term in de
lakenwt'reld, meent Charles van
"legt'n, directeur Corporate Accounts
bij KP:\' Telecom. ~Je legt niet tegen
de Raad van BL'stuur: 'Hier twijfel ik
enorm over', :\'ee, je 1c~t dat t'r risi-
co's aan zijn vcrhonden. Dit, risico's
ziln dali de dingcn die jt' niet weet. In
het bedrijfsleven willen cl" Ill"dewer-
kers nu eenmaal V,1I1 de top niet
horen dat cr twijfels zijn. Eerder nog •.
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Charles van
Megen: Uir
de comfort-
zone

dat de leiding er een zooitje van heeft
gemaakt of dat ze iets goeds heeft:
gedaan. Het moet wel een krachtige
bewering zijn. ~
Van Megen heeft als directeur zo'n
700 mensen onder zich en rappor-
teert direct aan de Raad van Bestuur.
"Natuurlijk twijfel ik wel eens. In
deze industrie gaat het verschrikkelijk
snel. Je neemt elke beslissing zonder
perfecte kennis, omdat je niet genoeg
informatie hebt kunnen vergaren.
Daarom moet je veel op je intuïtie en

de mensen om je heen vertrouwen.
Dat betekent dat je mensen gaat
selecteren op integriteit en kennis en
die krijg je alleen als je die eigen-
schappen zelf ook hebt ontwikkeld."
"Ik zie twijfel als heel positief. Niet
in de zin van geen beslissingen dur-
ven nemen, maar in de zin van weten
dat het anders kan zijn dan jij denkt.
Als je denkt dat jij als topmanager de
waarheid in pacht hebt, ga je fouten
maken. Als je geen twijfel hebt, moet
je het cultiveren!~

Hij herinnert zich een lezing van een
topmanager. "Die vertelde dat hij 's
ochtends altijd al heel vroeg op zijn
werk was en weleens uit zijn raam
stond te staren als de fabriekspoorten
opengingen. Dan vroeg hij zich af
waarom al die mensen iedere dag
maar weer in zijn bedrijf kwamen
werken. Hij voelde zich dan zo
machteloos. Het is de norm dat je
op tijd verschijnt op je werk, maar
daarop heeft:een directeur geen
invloed. Een leidinggevende moet zich
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ervan bewust 7ijn dat ~_ijninvloed
beperkt is."

Verbeterpunt
Twijfel het'ft alles te mah'n met
madlt en onmal:ht. vindt Jaap
'Xbtbroek. I lij IS voun:itter van de
l:entrale directie van de scholen~roep
Fsloo in Den Haag en hestuursliJ van
dr Vrrenif'lllg voor M.lllJf'crs in het
Voortgezet Ollderwib. Duur dl'
schaalvergroting en del:elllralisatie
\-an rijksbevoegdheJell is de roep Olll

managers in het onderwijs groot.
"Ik vind dat iemand nwt mal:ht l:on-
tinu twijfe!-; moet hebben. die-m;Kht
tl.'r discussie muel stellen. Dat
gl'bt'uft onvoldoende en dat 7al ik
ook wel olll"oldoendc doen. Als je
m;Kht hebt, moel je 1e erV,1I1bewust
7ijn Jat Î<' machtelous bent, Iknkm
Jat Î<' m'Kln hebt, is de grootste val-
kuil.
Ik uit die t\\ijicl eigenlijk heel v;Jak.
Dar maakt 111<" ook kwetsb,]ar. Zo
hebben wc in een groep onderwijs-

leidcrs ecn aantal verbett'rpunten
hesproh'n. Ik heb toen gezegd dat
mijn persoonlijk en lwdrijfsmatige
kidl'rsehap \.crbetnd zouden
kUllIwn worden. Ik had het toen
over mijn permon als geheclterwijl
een ander een technisl:h underdeel
\"an 7_ijngl'dr']g ter discussie stelde.
Op basis daarvan wordt d,m gezegd
dat ik een coach nudig heb en dat
di•••ander gewoon ;Jan de gang
moet. Zo lijkt het ,]Isof ik sledlter
functioneer (bn ren andl'r. ~1a'H

Monique
Brummans."
Twijfel maakt
succesvol
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De trainer
David Jan van Swlk, Senior
Consultant De Baak, ~1anagefllcnt
Centrum VNO-NCW:
~\X!ijkrii~t'n stccJs vaker Hagen
als: Hoe ga ik om met dt" hJLlJls
russen wcrk en prh'é? \X!a,1Tvind ik
mijn geluk. in mijn werk of in mijn
privéleven? Hoc moet ik daar in
hemelsnaam mee omga;1n? Hoc
hlijf ik overeind in een Jmhigue
wndd, wJ:uin ,IIJC, voortdurend in
lwwcging is en geen waarhL'ucll
meer bestaan? \X'at doe ik als
manager als mensen ondcr mij om
duidelijkheid vragcll en ik weel dat
ik niet zoveel duiJclijkhrid kan
geven? Kan ik die olllC'kerhciJ met
hen dek-n of moet ik een stiff IIpl'er
lip tonen? niH is (wijfrl van
m,lll<lgers.
Om met twijfel om tc gaan is reflec-
tie nodig. \Xlij prohcn:n manager, te
leren hUil Twijfel ••aan te wenden
om mer amhigue siruJtit's um te
gaan. Kun je tegelijkertijd twee
tegenstrijdige denkh(~elden voor
ogen hehhen? Of hlokkeer je een
van dil" twre al direct wdat je liJn
Iwt dilrmma ,If b(,nt?
Daarhij werken wij lIeei nlt:t log-
hoeken w,urin refle..-riel1lomemen
worden opgetekend. ,\lemen ~.er-
woorden hun heln.ing of ue vragen
die z(' hehhen. Die woruen lO

mogelijk plenair nehandeld.
\'>;lell'ren Illanagers in scenario's
denken. WIJ<lI I(. .. f Als er dan iets
gebeurt, d,m hoef je niet te twij-
felen, want je hebt een scenario in
je hoofd, Je {m:codecrl twijfel als
het ware.
Verder trainen wc mensen in het
helder denken over ethis~.he vrag('n
en moeilijke hesli,singrn. Op de
bcslis,ing zelf word je niet aange-
sproken, I kt gaat erom of ue denk-
~tappen die je lwht afgelegd, juist
zijn, wam die zijn nmnolecrhaar.
(Jok werken wc a,ln het vergroten
van zelfkennis. liet vermogen om
twijfd lOe te st,lo\1l wordt hep,lalJ
door de llormen die jezelf hanteert.
'_\lag ik wel of niet twijfelen? Door
welke normen word ik eigenlilk
g('stuurd?'"
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ik ~ind wel dat je twijfelmuet
uiten

Ogen
Dat hl~eft :\Ionique Brummam,
direneur van wervings- en ,electie-
bureau Diemen & Van Gesrel Se1ed,
liever ook. ~Aan het llilcn van twij-
fel, kun je \laak iemand~ mate ,.an
zelfrcflt_,~.til'aflczen. liet is heel
belangrijk en professioneel dJt ie
over jezelf l.n je functiuneren
nadenkt. Je ond{'Tkent Je rcaliteit
en hent l'l'reiu dat met icmand t('
delen. liet getlligt van lerend vermo-
gen. ook n'n beLl1lgrijkc kwaliteit."

'Denken dat je macht
hebt is de grootste

va I k tt il'

1'0ging~'11om rwiifel tc mask('ren zijn
tegenover Brumnuns te\'ergeef..e
moeite. Ze ziet a,1I1iemands
licha.lllbtaal of iellland doOT twijfel
of onzekerheid hevangen is.
"Uij\"oorbeeld als iellund niet edH
rechwp Lil of ICniel recht in dl' ugl'n
kijkt. Aan uc ogen k'lIl ik I.aak zien
of ienunJ I.OOrclÎeen bep:uld verhaal
heeft hnbeh1."
Vier I.all de ,.ijf hoog opgeleide kan-
didaten voor wie het bureau hemid-
delt. zijn vrouw. ~Vrouwen hrhhen
de neiging ecn wrkkinglas op zich-
Z(.lf te Icggcn en zijn ('rop heducht
zich niet te ol-eretell. Som~ nemen ze
da'Hdoor po,ities ,1<\11waarvoor lt:

cig('nlijk zijn ()wrgckw<llifin'crd,
:-"lannel1 Icggen eerder ('en vergroOi-
glas op zichzelf. denken er niet snel
aan dat Zl' J_ieh kunnen vertillen .. '
Twijfel helpt jou en de organisJtie te
doen groeien. vinJt Brummam. ~Ik
denk zelfs d,n twijfel m.l1lagen suc-
cesvol maakt. liet was ooil een bre-
vet v,1Il onvermogen, maar nu wordt
hct vaker gezien ,lis bewijs I"an
krJchr. .,

Ze is niet de enige {ii(. twijfel als
groeimiddel heschouwt. '.()OOT ande-
re wegl"1I te hewandelcn. door uit je
C()III{orl;::(Jlie 1(' komen, dot. je nieuwe
erl'aringen op en hen je op e!;'n con-
strll([iew mJnier met ndjfel beZig",
I.indt Van :-"legrn. "Alleen mensen die
blijl"en l!,r(leien, kunnen de snellll'id
vall de tclccomindustrie hij bellen ...

Wakker
liet is noodzakdijk twijfels te dden.
is Je ervaring. D,1t versterkt ue
gellleens~.happelijkc vefalltW()Orue-
lijkheid en het onJeriinge lenroll-
wt'n.lloe meer Je kwaliteit I"an de
prestatie afhangt van I'ersdlilknde
mensen l'n hUil specifil'ke vaardighe-
den, hoc mJkkdijker het is om open
te Lilil ol.er twijfel.
"Collegialiteit en teamwork worden
nl('l'T gew'lardenJ", l"llllStclteen
IIrulilmans. Zij en hJar collega's
bespreken gen'gl'ld cas('s ell 'Illalyse-
ren Jan geZ,lmetllijk de ollzekerheden
dit' daarin naar bllwn kOIlll'n. Van
:-"legt'n: ":-"lensen zijn het belangrijk-
,tl' kapit,ul in l'l.n ondernl'lning.
:"aarmate d(, problelllati~'k complexer
wordt en de tijd voor be~lissingen
koncr, worden dl' expertise en
betrouwh.larheid van de mensen om
ie heen stn'ds hdangrijker. Wij zijn in
eell giganrisdle nmeurrenlies1J.g
terecht gekomen. Dat is enorm uitda-
gend en daarbij lmwten we van en
met clk~J.lr hlijven k'ren."
"Er is niets dat alleen op mijn schou-
ders rust", zegt Theo Punter van TI.••,
Vi5itm Wc". "Hier hd,hen we de
houding dolt wc cr altijd I',czamenlijk
lIil komen. Twijfel en o1lJ.eketheid
moet je met elkaar delen om h('pa'll-
dt' wegt'n te kunnen insLulI en om
gas tl'rug te kunnen nemen. En als
ins ('("11kl.er mislukt, hetekent dat
niet dat iem,md ~'t'n ,!cchte io" heeft
ged'lan, \,>;'ijkijken Jan weer 1l,1MJe
kernkwalitcit van tic betrokkenen,
\Va,uin was i('m,lIld ook alweer
goed? liet gaat Cf om Je talcntt~n te
blijl"en nenutll'n!" •



Doen alsof
alles
nog kan
Soms kun je schuin naar je

partner kijken en stiekem

denken: kan ik niet wat beters

krijgen? Is dit nou wat liefde

is of blijven we uit lui-

en lafheid bij elkaar?

Alice Broeksma over twijfels

bij de ware.

ti!Bj:~

Opeen dal; kwam ik hem
tc~cn; de man van mijn
leven. ~ict voor het eerst

ovcri~cn~, cr was er al centje geweest,
madf die had iets te vaak ge7.rwl, mer
een blik alsof hij sectie vCrTlchne op •.
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een stoffelijk overschot; 'Dus jij bt"rH
het, de vrouw van mijn leven'. Hij
twijfelde zichtbililr aan die ontdek-
king en begon al snel andere dames
op hun mogelijkheden te onderwe-
ken, .'vlaar dat was nOK in het pre-
AIDS-tijdperk en het was
Amsterdam, dus het moest kunnen,
Na een paar jaar LAT was ik het zat.
Toen kwam de echt absolute man.
Hij viel zelfs in de smaak bij mijn
ouders, die anderen naar de vuilni-
semmer haddt"n verwezen met opmer-
kingen over hun ogt"n; 'Te wel uit het
heelal' of 'Tc dicht bij elkaar'. Veel
vonden ze ht"t dus nit"L .'vlaar deze
laatste was 1.0'0 geweldig stuk en hij
was zo getalenteerd, dat het ze niet
echt lukte om da:lr l'en speld tussen
te krijgen. Hij kreeg van hen de
omschrijving: 'Net een Italiaanse
regisseur, maar dan t"t"ngoeie'.
Lokatie was weer Amsterdam en het
was inderdaad allemaal net uit een
film. Ik kreeg stapels liefdesbrieven
van hem, waar, houd ik me uit zelf-
respect voor, iedere vrouw voor zou
zwichten. Toen we op de Prinsen-
gracht midden op straat hadden staan
7.oenen en daarnK'C her vt"rkeer had-
den opgehouden schreef hij daarover
meteen in et"n van zijn meeslepende
brieven; "en de straatstent"n smolten".
-V:;'ezouden gaan trouwen, wc verzon-
nen al nanlt"n voor een kind.
:\iaar schemerde daar de eerste twij-
fel toen hij mij nahek vanaf zijn bal-
kon aan de gracht en lei; 'Daar gaat
ze, die meid is van mij'? Want hij had
het nog niet met zijn vulpen in de
volgende hrief gezet of hij begon dl"
palen te verzt"uen. Billlll;'n een jaar
was mijn plaats ingenomen door een
volgende 'meid', die hij ook weer
brie\'en schn'cf en ook weer aan de
dijk zette. Hij wist blijkbaar niet e,ht
welk model hij preóes zocht. Het is
nu ruim elf jaar geleden, en bij mijn
weten zit hij nog steeds aan de gracht
te peinun over de juiste formule. Hij
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schrijft er geloof ik nog steeds over en
het langst heeft hij samenge ••••.oond
met zijn hond, maar die liep op zijn
beurt weg op een dag.

Na ht"m kwam voor mij de man van
mijn leven. ~kt hem hen ik alwcer
tien jaar samen en samen hebben we
een kind. Jlij heeft nooit verbaasd
te~en me gel_egd: 'Ben jij het nou?' Ik
houd echt van hem. Hij hield toen we
elkaar net kendl'n kalm mijn hand
va,t toen we OH"! een vervaarlijk
smalle Bretonse pier liepen middenin
de winter omringd door woe,te bran-
ding en ik, na te veel wijn hij de oes-
ters, plotseling het leed van jaren uit-
balkte in oeverloos gesnik. Nog steeds
zegt hij daarover soms wel eens gek-
scherend: 'Ik had toen mijn kans moe-
tcn grijpen en je een duwtje moeten
geven'. Of is ht"t wd t"en ~rap? Bij
Britten weet je dat maar nooit. De
communicatir voltrekt zich voorna-
melijk via zelfspot en hct plagerig op

<Zeg 11014 toch een keer
iets echt leuks'

de hak nemen van anderen. ,\-Iaar
altijd, geloof ik, met een kern van
waarheid. Toen ik hem eens vroeg of
hij nog van me hield kon hij zeggen;
'The devil you know', wat een nogal

gelaten versie is van 'je weet wat je
hebr'. Dat vraag ik du, niet mt"er,
want aan dat soort dingen erger ik me
een ongeluk. Dan denk ik; moet ik dit
soort laffe vrijblijvendheid nou tot het
einde der dagen aanhoren? Zeg nou
toch nog eens één keer iets echt leuks.
Er is nog veel meer waar ik me ernstig
aan kan ergeren. Vul maar in damcs.
:\1.1ar omdat ik van hem hou heb ik
Mallt/clI ;:ji" I'all Mars, Vrouwel/ äin
van Vel/us l'r nog maar eens op nage-
slagen van john Gray. Die predikt
toch zo mooi over de verschillen tus-
sen man en \'rouw dat je je er hijna
bij kum neerlcggen. Gray legt het sim-
pel uit; als jij nou meer be~rip hebt
voor hem en hij voor jou, dan heb je
een prachtigc relatie. ~1annen hehben
ook cyeli en trekken zich volgens Je
theorie-Gray geregeld terug in hun
'grot' om tot zichzelf te komen. Als je
ze daar vol vertrouwen laat zitten
komt alles gewoon goed.
~laar een beetje moeilijk volhouden is
dat wel, omdat die grot van die man
van mij soms hestaat uit moeilijk
navolgbare gedragspatronen, die geen
tegenspraak dulden en ons op ferme
afstand plaatsrn. Op al die talloze
avonden dat hij ergt"T1Sanders fOt
zichzelf moest komen (werk, vrien-
den, bier, motorfietsrn) heb ik mijn
vrienden aan de relefoon het oor rood
gezeurd over hoe moeilijk ik het daar
wel niet mee heb. Om het nog maar
niet te hebben over de volsttekt on~e-
lijke taakverdelin~. Bleef ik dan niet
gewoon bij hem puur uit lafheid, te
lui om t"<,;htiets te veranderen? Op het
laatst zdden ze natuurlijk; 'Her is kie-
zen of delen. En verder wcten we het
ook nirt'.
ja. denk ik, weg! Dar is echt het ant-
woord. ,\-it"t cen ander leven is een te
grore taak, het is te moeililk, dan
maar niet. Alle ups en downs. alle
stemmingen en stadia van een ander
mee te mOeten maken, het is re veel.
Voor mij mag hij in die grot blijven
wonen. Het mooie gaat er bij hem



toch ook af. Wordt het trouwens geen
tijd voor weer eens een prachtige min.
naar? Maar heb je zelf laatst dan nog
wel eens in de spiegel gekeken! Het ver-
strijken van UI'tiju, het baren op gevor-
uerde leeftijd, het einueloze opstaan 's
nachts voor een klein kind uot"n hun
werk. Zit er nog wel een prachtige min-
naar in?
Diep in uergelijke gedachten verzonken,
rijuend over een Britse lanuweg, komt
mij ineens een bekenue auto tegemoet.
H•..t is uie van mijn vrienu •..n ons
kinu hij mij achterÎn roept opgetugen
'Daddy!!' Hij ót zo beheerst achter het
,tuur dat ik hem eerst hijna niet herken.
Hij ziet mij niet, maar ik hem wel. lIij
ziet cr leuk uit. Genegenheid flitst door

me heen. Die 1II,1II h(Jort hi; mi;. Hlij
kijk ik naar hem. Ik wet"t: het i, ok.

Tot het volgenue uur van twijfel. Ik
laat Uedeur nog steeus open. afhan-
kelijk van ógen humeur en vermoeiu.
heidsgraad wiju of op een kleine kier,
Ik doe alsof er nog van alle> kan. Een
typische midlife crisis-houding of
gewoon laf en lui? !\1aar wat moet je?
Weglopen en weghlijven met alle
gevolgen van uien, of blijven for better
alld for worst!? Hoc weet je nou ooit
edH wat het juiste antwooru is?
\,\,'aar0111wist die honu van uit, ex.
vrijer eigenlijk 7.0 precies wat ht"1lltt"
doen swnd? •

iIlXl"z(JIldell mededelillgell

Masker ap
Ellen, 29 joar

"Ik zit in het onderwijs en wil heel graag stop'
pen. Moor vind maar eens een nieuwe baan!
Ik heb een onderwijsopleiding en ben erin
gerold. Nu sta ik voor de klas en doe ik mijn
werk. Maar het goot niet van harte, dot besef
ik moor ol te goed. Wot moet ik? Ben ik te
oud om opnieuw te beginnen? Moet ik tot
mijn pensioen werk doen dot ik helemaal niet
leuk vind? Als ik noor mijn werk toe go, ga ik
met lood in mijn schoenen. Ik zet een masker
op als de kinderen binnenkomen. De dog kom
ik wel door, moor als de bel gaat en de klos
leeg is voel ik me helemaal uitgemolken.
Moor ik blijf zitten woor ik zit. Alsof ik met
honden en voeten gebonden ben.H

IBD)

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid
Bij een O\Ierlijdt'f1 moet er ~nel heel v('el geregeld
worden. Dal gaal veel gemakkelilker al~ u zelf al
maatregelen h('etl genomen, Maar v('el meno;en
vinden het lTIOI'il,jk ot onaangeMam om zulke
maatregelen Ie treffen.

Het Steuntonds Humanisme heeft betrouwbare.
ervaren men~en d,e u kunnen helpt>n, AI~ uw
executeur. te'5.tamentair bespreken ze met u hoe
uw laatste wil er u,t moet komen te z'en. En
ulte'ndehjk dragen ze ook nog zorg voor punctuele
UItvoering

Het 5teunfonds Human;sme is opgerichl door het
Humani~\lsch Verbond Het Humanistisch Verbond
str'jdt voor een humane. tolerante samenleving.
Vraag gerust meer informatie, telefonisch op num-
mer (020) 521 9000 of met de onderstaande bon,

STEUNFOND\
Humanilme

J A ik wil meer informatie over een executeur-testamenta" van het

Steuntond~ Humanisme

naam
adre~

pc..iplaats

telefoon

"Sruur deze bon in een envelop zonder fX'51zegelnaar
Steunfonds Humanisme. Antwoordnummer 10938. 1000 RA Amsterdam
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-Dit gaat lul<ken.
Els (33) is

urologe. Sij

operaties,

Het moet.'

hoe eng ook,

mag ze twijfel

geen kans

geven.

TWIJFEL
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nAls urologe opereer ik ongeveer twee dogen in

de week. Dot varieert von kleine ingrepen von
een minuut o/tien, een besnijdenis of sterilisatie,
tot aan een dag vullende operatie zoals het ver.
vangen van een door kanker aangelaste bloas

door een alternatieve urineafvoer. Ik zit nu een
jaar of zes in de urologie; daorvoor werkte ik als
wisselassistent voor diverse specialisten. Toen heb
ik voor hel eerst zelf iemand geopereerd en dot
was loch wel eng. Eerst opereer je onder supervi-
sie von een meer ervaren orls; als je het doarna
alleen moet doen, kon de ongst je even om het

hart slaan. Die onzekerheid mag je echter niet
teveel kons geven. Dot is een kwestie van je con-
centreren op wot je zo direct goot doen. Je leest
alle gegevens nog eens door, wast je honden en
zet alle handelingen nog eens voor jezelf op een
rij. Je speelt een beetje een psychologisch spel.
letje; ie mag jezelf en de mensen om je heen niet
teveel loten merken dot je twijfelt.

Je stoot natuurlijk nooit helemaal alleen aan de
operatietafel, moor samen met verplegend perso-
neel en assistenten. Je probeert een winning mood
uit te stralen, 'dit goot lukkenI' De mensen naast
je moeten er ook in geloven. Don ontstoal er een
wisselwerking waardoor iedereen het beste van
zichzelf erin legt.

De invloed van de mensen om mij heen op mijn
zelfvertrouwen is groter don mijn eigen stemming
op dol moment. Weet je geen vertrouwen te wek-
ken, don kun je enorm onderuit worden gehoold

door je team. Het is mij gelukkig nooit gebeurd,
moor ik weet wel van artsen die er vervolgens uit
logen. Je mag jezelf als operateur nu eenmaal
niet teveel onzeker loten maken. Aan de andere
kont sta je daar ook met ol je kennis en ervaring;
het is heus geen blufpoker."

"Als arts leer je je klinische blik te gebruiken bij
het stellen van een diagnose, als opererend arts
leer ie of te gaan op je intuïtie. Die intultie, daar
twijfel ik bijna nooit aan. Denk ik: 'het goot lek.
ker', don ga ik gewoon door. Als mijn gevoel
zegt dat het niet goed gaat, dan stop ik er onmid"
dellijk mee. Bii dit werk kan er altijd iets fout
gaan; door moet je mee leren leven. Die weten-
schap helpt me bij het nemen van beslissingen. Je
kunt als arts nooit helemaal met zekerheid zeggen
of een ingreep verstandig is. Je kunt achteraf ook
niet bewijzen dot je de goede beslissing hebt
genomen. En dat is best moeilijk, nu patiënten
steeds vaker verhaal komen halen als het niet
goed is afgelopen. Als het bovendien een paar
keer achter elkaar fout is gegaan, volt het niet
mee om bij een volgende operatie zeker van
jezelf te blijven. Maar je moet die twijfel toch de
boos zien te blijven. Anders kun je je werk niel
meer goed doen."

Marianne Kolkman

Els is een pseudoniem



winter 1999/2000 39 HUMANIST



Zelfgekozen lever
Oog In oog met een hongerige ijsbeer. Bungelend aan een

lOuw boven een diepe afgrond. Een bijna-aanvaring op de

onherbergzame Gibsonwoestiin in
West-Australië. Tochten door mens-
onvriendelijke gebieden, in een extre-
me klimaten van 50 graden hoven of
onder nul.

mers, solozcilers en andere avonturiers.

volle oceaan. Wat doe je In een levensbedreigende situatie

waarIn elke seconde telt? Over de twijfel van bergbeklim-

Hellen Kooijman

Ze haliJen net een zware klim
naar de top van ue ,"lom BIJne
achter de rug. Uitgeput klau-

terden Oskar de Kuijcr (32) en zijn
maat naar benrden. Lmg~ een
gemakkelijk pad op 3800 meter
hoogte. met staaldraden als beveili-
ging. Een simpele route. Maar to<.:h.
.\lisschicn waren ze niet alert genoeg.
~Eigcnlijk was her gewoon domme
pc.:hn, legt De Kuijcr later. ".\Iijn
vriend struikelde op het pad en ruide
het ravijn in. Ik ben meteen achter
hcm aan gegaan. Ik stopte aan de
rand van een geul met modder en ijs.
Daarin vielen continu stt'llen, met ct."11

snelheid van w'n honderd kilometer
per uur, Hij lag aan Je andere kant
van dt" geul. Af en Toe zag ik hrm, in
vlagen van mist. Dan weer nieT, dan
weer wel. Ik heb toen erg gerwijfeld.
Ik morst naar hem IOC, maar durfde
die geul niet in. Ik deed een half stap-
je, maar ging toch weer terug. Iets
hield me rrgen. Een paar minuten
later viel een enorme wrt>n van ste-
nell om. De STenen rolden in de geul.
Als ik erin was gegaan, was ik mors-
douJ geweest. ~ De Kuijer besluit
naar bent.den te rennen over een
gevaarlijk glibberig sneeuwpad. "Ik
hen langs Je bergrand omhoog
grklommen, tot ik op de plek kwam
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waar hij lag. Hij was toen al dood."
De Kuijer werd gered door twijfel.
Als hij zÎjn eerste impuls had gevolgd,
had hij het nier kunIlt~n navertellen.
i'.leestal werkt het andersom, 7.0 \.er-
tellen bergbeklimmers, solozeilers en
expeditieleden. Omdat cr geen tijd is
om in dubio te staan. Omdat er kno-
pen doorgehakt moeten worden. Zo
snel mogelijk.
"Twijfel heeft de ruimte nodig~, legt
Edmond Öfnrr, beroepsavonturier
en mede-oprichter van Sasquatl:h
Expeditions. "En die ruimte is er
meestal niet." Üfner (41) heeft al heel
wat levenshedreigende situaties mee-
gl.maakt. In 1992 stond hij op de top
van de Mount Everest, in 1995 be-

'Twijfel heeft altijd te
maken met spanning.

En die spanning zoeken
wij op'

klom hij de K2, de hn'eJe hoogSTe
berg ter wereld. Hij ondernam een
tocht naar de geografische nuordpuol
en kwam afgelopen augustus terug
van een uitputtende expeditir door de

Split second
".\1îjn ervaring is dat in een len.mbe-
dreigende situatie paniek of twijfel
vrijwel metern worden omgezet in
een handeling", zegt Öfner. "Op de
K2 hijyoorbeeld donderde ik naar
beneden en werd geraakt door vallen-
de stenen. Dat was echt een paniek-
siTUatie. Nou goed, d<ln merk je op
ecn gegeven moment d.lt je (Jndt.rste-
boven aan lo'n hergwand hangt, heel
veel pijn hebt, imnlObic1 bent. De
helft van mijn lichaam werkte nit.t
mcer. Ik was de hoogste op die berg,
niemand had dat ongeluk gezien. Het
werd bijna donker, ik moest gewoon
naar beneden. Dat wu mijn enige
k;lns op (Jver1e\.en 7ijn. Dan IS t:r een
split s{'(ond van paniek. i'.1aar d<larna
maak je ra~.endsnel de balans op. Dit
kan ik wel, dat niet. En n<l een paar
minUlen ben je onderweg, naar dat
klm pil."beneden waar de rest van je
team zit
Een goede voorbereiding is hij
gewaagdt: t:xpcJitles van levens.
helang> Dt: Il'den bespreken daarom
van tenlren wat ze zullen doen als de
communicatiesystemen met de bui-
tenwereld uitvallen of als ze oog in
oog komen te staan met een honge-
rige ij,heer. Beslissingen daarover
worden \.;lak 7.wart op wit ge~.et.
"Zodat je weet hot: te handelen",
legt öfner. "Want als je in een
levenshedreigt:nJc situatit: zit, is cr
geen tijd om in tweestrijd te staan."
De wil um door re gaan, Jaar draJit
het urn bij dit soort expedities. Als je
'ja' hcbt gelcgd, ga je ervoor. Niet
dubben, want dat kan ook de rest
van het team Je kop kosten. Üfner
begon de woestijnexpeditie van <lfge-
lopen ~,Ol11ermet vier andere expedi-
tieleden. Eén ervan viel al af voor
de Start. De tweede, een Canadese



;gevaar
vrouw, moest halverwe~c afhaken.
D;lt was een zware beslissing. Öfncr:
"Denise had veel last van haar hidcn.
De blaren moesten wc hehandrlen
met injectienaalden. ;\laar 7.C moest
no~ veruer met een kar van negentig
kilo. Dan ga je twijfelen. Kan ze het
nog wd volhouden, die achthunund
kilometer die ons rest?"
De drie teamgenoten namen veel
kilo's van haar over. De enige uit-
wijkmogelijkheid was her basiskamp
halverwege, anders zou het op een
medische evacuatie uitlopen. Op eCIl

gegeven mOIllt"nt stelde Dcnist zelf
voor om achter te blijven bij een
bevoorraJingspunt, waar water en
voeding ingegraven was tijdens een
eerdere expeditie. ~Zc zei: 'Laat me
nu maat achter, ga maar verJer, want
ik ben alleen maar een blok aan het
been'. Wij hadden miets van kum up,
doorlopen. Maar we dachten wel:
hoc moer dar verder? We kunnen je
niet de hele expedirie meenemen."
Denise kon nog net het basiskamp

nereiken. ":-';a een rustperiode zei 7.e:
'Oké, ik kan wel weer' .. \laar toen
moesten wij zeggt'n, 'Nee Denise, dir
gaat nil'r meer. De deuren zijn di.:hr".
\X'e voelden ons niet meer veilig met
haar. Dat is een punt waarop je moet
ingrijpen." \'(.'anneer dat punt komt is
moeilijk re zeggen, \'indt Öfner. Er
gaat in ieder geval een mOt'ilijke
periode van wikken en wegen aan
vooraf.

Surfplank
~Een eeuwige twijfelaar moer zt'ker
niet gaan ml07.eilen", lachr Hl.'nk
Bczelller (52). Hij zeilt al meer dan
dertig jaar În zijn eentje over o.:eanen
t'n 7eeën, \X'ekenlang ziet hij geen
levend wezen, enkel een 'TUigt' watt'r-
woestijn'. Er is geen 7eilmaarje om
zijn onzekl.'rheden mee te delen. Toch
moer hij beslissingen nemen, of hij
wil of nin. "Door geen beslissing te
11l'ml'n kun jt' jezelf in gevaar bren-
gen. En dan is het nog beter een half
goede heslissing te nemen dan hele-

maal get'n. Als je .:ontinu rwijfelt,
gaat het fout", meent Bt'zemer.
~Overigens verandert dat weifelende
gedrag heel snel als je eenlllaal in jl.'
eentje op zee zit~, la.:ht hij, "Want
dan moet ie wel."
Een sprekend voorbeeld geeft hij in
Al'alon, zijn boek over een solowed-
strijd van drieduizend mijl over de
Atlantische Oceaan. Bezemer komt În
een mistbank terecht, 'Opeens zie ik
sl"huin bo\'en mij de boordlichten van
een groot, donker s.:hip. Ik heb het

'Ik deed een halve
stap, ging toch weer
terug, lets hield me

tegen'

boven het lawaai van wind en golven
niet gehoord. Over enkele seconden
lal ik tegen Je stalen romp kwakken!
Dit is het einde, idioot! Je hebt erom

,
o

•,
o

• 6fnerop
expeditie in
de Gibson-
woestijn
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gevraagd, gaat het door me heen. In
een reflex breng ik de boot over~tag
en we varen vlak voor de boe~ naar
\'eili~l'r water.' Hij durft niet meer te
gaan slapen en bereikt totaal uitgeput
'het stadium van dl' stemmen'. "Uit
vermoeidheid ga je hallucineren.
Soms zie je dingen die er niet zijn. Ik
heb wel eens meegemaakt dat ik in de
open oceaan iemand op een surf-
plank voorbij zag komen. Of dat er
ineens iemand aan boord was. Dan
moeTje echt slapen."
Dat is op dat moment echter niet
mogelijk; Bezemer zit in een zeevaart-
mute, Tussen de mi,thanken en mer
zichTop een zware storm. Ilij vair
met zijn hoofd ergens tegenaan en
raakt buiten bewustzijn. Uren later
ligr hij in her ziekenhuis, gered door
een helikopTer. Een aantal weken na
het ongeluk zit hij alweer op zijn
boot. "Ik dacht wel even; moet ik dat
ou wel doen? Maar na een tijdje heb
je het ritme weer Tepakken. En dan
verdwijnen die t••••.ijfels heel snel n:ur
de achtergrond."
Ook askar de Kuijer klimt nu, een
paar jaar na het fatale ongeluk van
zijn klimmaaT, weer. Wat is dat toch,
dil' drijfveer om de dood te tarten?
De kick, de intensiteit, passie mis-
schien? Öfner denkt dat het juist die
twijfel is die hrm in het a\"Ontum
stort. I.nkt het je wel of lukt het je

Zeker niet leuk
Johanna, 42 jaar

"Ik ben ol tijden alleen. Sinds drie jaar ben ik
alleenstaand moeder en heb met een vriend
een kind. Hij is homo en woonl ergens
anders. Op gezette lijden voel ik me zo
enorm eenzoom dot ik er soms misselijkvan
word. Letterlijk.Lig ik te huilen in bed. Uren
liggen denken: 'Ik ben zeker geen leuke
vrouw. Als ik wel een leuke vrouw zou zijn,
don zou ik allang een relatie hebben gevon-
den.' Gek word ik ervan. Ik, de bewuste
vrouw die het allemaal voor elkaar heeft...
maar geen man om alles mee te delen. Wat ik
nooit wilde is gebeurd. Ikben aan mezelf
goan twijfelen, omdat ik geen man heb. Wat
een afgang."

[BOl
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niet. "Twijfel hedt altijd te maken
met spanning. En dat sp'lOningsveld
zoeken wij op."

Sudderpan
Binnen een expeJiticteam zijn mensen
afhankelijk van elkaar. Niet alleen
praktisch, maar ook mentaal. De
teamgeest, de wil om door te zetten,
kan \'erbrokkelen. Öfner: ~Als jl."voor
groot,e prestaties staat, kunnen twij-
fels het succes in gevaar brengen. Ik
denk dat je je verkeerd hebt voorbe-
reid als je steeds maar aan het twij-
felen bent. Dan denk ik; heb je dat
niet van tevoren bedaeht dan?~
\X'eerTerug thuis, bij vrouwen haard,
is er een zee van tijd om te dubben.
Hoe is dat? Öfner; ~Als ik meer ruim-
te heb, twijfel ik ook ml."er.Sudderen,
noem ik dat. Zie het als een SOort
suddetpannetje waarin je allerlei
ingrediënten gooit. Dat staat dan een
tijdje te borrelen. Uiteindelijk weet je
hoc je eruit mOl."tkomen en dan is het
gerecht klaar." Hij vindt dat proces
niet ptettig. "1'\el.",ik heb liever dat
het klaar is."
Hoc \'astberaden Öfner ook lijkt, toch
beeft hij momentl."n van twijfel.
Terwijl hij naar de :-':oordpoolliep,
beviel zijn vrouw van hun eerste kind.
~\X'ewaren beiden al 39, l'en kritieke
leeftijd. :\Iaar hl."tverliep allemaal
goed. En ik was ,11een jaar ba.ig met
de voorbcreidingen voor die expeditie.
We hehben toen samen dl."keuze
gemaakt; oké, jij dOl."tjouw feestje en
ik het mijne.~ Eenmaal op het ijs
vroeg hij zich wel af wat hij daar in
godsnaam dl'l."d.~Op een gegl."ven
moment kreeg ik een foto van mijn
kind. Dat was enorm moeilijk. Ik
bl."l;onnaar huis te verlangen. Twee
weken heb ik met dat verlangen
geknokt. Ik dacht heel vaak: is dit wel
de juiste beslissing geweest? ,'taar je
bent onderwl."gen jl."maakt die klus
toch af."

Emotioneel
De l."xpeditiegaat in principe vÎlllr
alles. Een berucht voorbeeld in de
klimml."r~wereldis een voorval op de
Mount Everest. öfner; "Bij el."tl
Indi~l:he collega-expeditie gingen twee
mensen dood. Dat gebeurde vlak bij
ons en daar wa, on, team hed emo-
tioneel onder. Eén vall ons zei: 'Ik kan
dit niet aan, dit is te gek voor woor-

den, ik ga naar beneden'. Ik heb hem
dat toen kwalijk genomen. Ik had
zoiets van: we zijn hier om de top van
de Everest te beklimmen. Als er
iemand doodgaat van een andere
expeditie, dan is dat hartstikke lullig,
maar wij moeten \'erder."
Tijden, andere klimwchten stierven
enkele vrienden van Öfner. Het lukte
niet hen te redden. ~~atul1rlijk denk
je dan: hadden we niet beter zo, dan
was hij misschien niet ..., maar dat is
achteraf. En twijfels achteraf leiden
nergens toe." Schuldgevoelens heeft
hij niet. "KeI', ik voel me niet \'erant-
woordelijk voor de dooJ van iemand
waarmee ik klim of trek. Je kiest
ervoor om zo'n lev'en te leiden en dat
heeft consequenties."

'Het is hartstikke lullig
als er iemand van een
andere expeditie dood-
gaat, maar wij moeten

verder'

Wel heeft hij er spijt van dat hij de
stervende Indiër op de .\lount EveIl.,t
gewoon hl'Cft laten liggen. "\'('e kon-
den niet, ml."erdoen. \'\'e zaten op
achtduizend meter. Die man was
zwaar onderkoeld. Je zit in een tentje
bij min dertig, je kunt iemand niet
meer opwarmen. En als je met het
lichaam gaat ~lepen, komt hl."tkoude
bloed in de hersens. Dat betekent een
acute dood." öfner bleef weg van de
Stervende. ~Op dat moment kon ik
niet naar die bijna dode man gaan.
Zeggen; hé, rot voor je dat ie de ver-
keerde keus hebt gemaakt. Ik stond
erg in tweestrijd. ,'vloet je de dood
omarmen terwijl je met een roppoging
be7.igbent, met de dood aan het
knokken bl."nt?Dat kon ik niet. Ik
Jacht; dit kan ik emotioneel niet aan.
Dat zou hetekenen dat ik ook terug
rnOl."t,terwijl ik daar niet voor geko-
men hen. Achteraf vind ik dat ik het
wel had moeten kunnen. Ik gdoof dat
ik nu in zo'n zelfde situatie anders zou
<1eten. Ik zou nu wel zo'n moment van
strrvensbl."geleiding inhouwen. Omdat
ik daar toen zoveel over get•.••.iifeld
heb. Ja, je leert van je twijfels. •



~.t(I tilfIH""Îft u. 1>1,,( <IRt~,tI,v,. voorvol ••••Lf,t.
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~Blj
Marnix (37)

waant in de

•mOOl weer
Wl11k weg~

stad. Hij twij-

feit of hij

naar het

plaHe/and zal

verhuizen.

TWIJFEL

"Gisteren liepen mijn vriend en ik om kwart voor
twoalf '5 nachts door het Centraal Stotion. Op zo'n
tijdstip stikt het doar van de junks. Hel zijn echt
grote groepen die door don samendrommen. Er

wordt openlijk gedeald, gespoten, gesnoven en
gerookt. Een bedreigende sfeer, el bop ie snel
door. Don heb ikweer gegeten en gedronken.
Godverdamme, denk ik dan, deze rotzooi amper
tien minuten van mijn huis vandaan.

Als het oon miin vriend zou liggen, woonden we
allang in een dorp. Moor ik twijfel, ol tijden. Bij
mooi weer wil ik weg, bij regen kies ik voor het
stodse bestoan. De beroering die Amsterdam in
zich heeft vÎnd ik leuk. Ik woon hier sinds mijn
negentiende en hier heb ik mijn leven opgebouwd.
Mijn vriendenkring, zokenrelaties, iedereen zit hier.
Bovendien heb ik sterk. het gevoel dot het hier
gebeurt. Sla de Ui/krant open en je ziet: hier moet
ie zijn. Tegelijkertijd is dat onzin, want zoveel
gebruik mook ik niet von ol die cultuur. Mijn priori-
teiten hebben zich verlegd. Uitgaan en 's nachts
thuiskomen, zoals vroeger, doe ik amper meer.
Liever wil ik uitgerust zijn voor m'n kind, m'n vriend
en mijn werk. Mijn leefstijl is niet meer zo stads,
toch ben ik bang dat een dorp mij niet biedt wat
Amsterdam mij te bieden heeft. Ik zit in een creatief
vak en ben een ideeenman. Stel dat op het platte-
land mijn ideeenstroom stilvalt? Ondertussen mis ik
de natuur. Mijn vak vergt veel van me en buiten
kan ik me opladen en vind ik rust.
Enerzijds vind ik Amsterdam een geweldige stad.

Anderziids merk ik dot ik anders naar de stad kiik

sinds ik een zoontie heb. Het is een verschil dot ik
niet meer alleen met mijzelf te maken heb. Sinds ik
vader ben trek ik.mij veel meer aan van de agres-
sie, van dreigende sferen zoals op het CS. Terwijl ik
vroeger dacht: 'Jullie doen maar', denk ik nu: 'Bah,
ik wil er helemaal niets mee te maken hebben'. Ik
zie Amsterdam harder worden. Regelmatig word ik.
geconfronteerd met vechtpartijen en agressief
gedrog. Op het station, op straat, in de metro en de
tram. Ik merk dat mijn incasseringsvermogen ver.
dwijnt"

"Mijn twijfel komt er op neer dat ik weet wat ik
heb: de stad. En niet weet wat ik krijg in een dorp.
Als het om wonen gaat ben ik op zoek noor zeker.
heid. Het leven moet erop vooruit gaan. En juist dat
zoeken naar zekerheid veroorzaakt de grootste
twijfel. Dan vraag ik me af of ik het wel zo leuk zal
vinden in een dorp. Ik zit niet te wachten op een
sociale controle waarvan je in Amsterdam geen
lost hebt. Daarbij houdt ook. het geld ons tegen.
We kunnen het wel betalen, moor willen ons niet
aan een of andere hypotheek opknopen waarvan
je denkt: is dat het wel woord?
Het feit dot we nog niet zijn verhuisd geeft waar.
schijnlijk oan dot we er nog niet aan toe zijn.
Voorlopig twijfel ik vrolijk verder."

J%ndo aan de Stegge

Marnix is een pseudoniem
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Twijfel.
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Ikgeloof dat ik veel twijfel. Wie
twijfelt, bestaat. Daar hen ik
van overtuigd. Daarmee is niet

gezegd dat twijfelen leuk of pret-
tig of zelfs maar handig is. Eerder
het tegendeel. Twijfel is een
plaag. Het is juist Je bedoeling zo
min mogelijk te twijfelen.
Zeggen ze.

Twijfel, ik weet er alles van. Ik
ben dan ook een weegschaal. De
dierenriem kan mij verder gesto-

Jen worden, maar toch. De princi-
pes van enerzijds, anderzijds, zal
ik dit doen, of zal ik dat doen,
aarzeling, onzekerheid en angst -
ik krijg er maar moeilijk genoeg
van.
Twijfel.
Nu ik erover nadenk, vraag ik

mij af waaraan ik dan precies
twijfel. Jarenlang twijfelde ik aan
mijn talent. De pech is dat die
twijfel onlosmakelijk met dat
talent is verbonden. Een schrijver



Lekker.

I

I

die niet twijfelt IS geen g<H,'IC

schrijver. Her is met ons tóllcm zo
dat het iedere dag verdwenen kan
zijn. T\\/ijfel houdt het levend.
kdere zin die je schrijft is een
hohhel die ic~mO{'[nemen. \'\':u er
precies achter die hohbel ligt.
weet je nier. Da<lruit best.tM de
twijfel. Het schrijvcrsch:lp bn een
schrijver in heel veel ongeluk stor-
ten. [ed('T woord kan het \Trh'{'r-

de zijn, her begin vall het einde.
Enfin.

Wij zijn geneigd twijfel alleen
nog ma.u te ZICll 10 termen van
keuzes die gel1l<\<lkt moeten wor-
den en waar we niet uitkomen.
Oat soort twijfel bedoel ik dus
niet. De twijfel waar het om gaat
is Je twijfel die optreedt nàdat de
kcus Îs gern.ukr.
Hen ik op de goede weg?
Begrijpen de mensen mij?
Doe ik het een bcctje gonl?
Loop ik nÎet naast mijn schoe-

nen?

Ik weet nit,t of er nog vl.'cl mcn-
Sl.'nzijn dlt> zich mcr dit soort
twijfd \TrSt,l.lll, misschien hebben
de meeste mensen cr wel niet eens
de tijd voor, Die kans is trouwens
groot, want of wc nou willen of
niet - we mOt>ten consumeren en
.lIs iets tijdrovend is, is het wel
het twijfelen over gymschoenen.
hankstellen en ondergoed.
Bovendit'[l kost het uren voor je
bij de Bijenkorf-p,lrkeergar.\gc
bent.
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Ik kan dl' dag waarop ik begon
te twiifelen heel precies aanwijzen.
Het was een zomerse dag in 1982.
Ik woonde aan de Amsterdamse
Rozengracht, in een kra.lkpand.
Ik proheerde een roman te schrij-
ven. In jonge mannen van zekere
afkomst is het schrijven van
romans het grootste goed. Er is

1n jonge mannen
valt zekere afkomst
is het schrijven van
romans het grootste

goed

tegelijkertijd niets moeilijhrs, wat
v,'eer verklaart waarom er j;larlijks
in l\'ederland zo ontzettend veel
hoeken uitkomen die nicmand
leest. In die scharc wilde ik mij
voegen en daartoe zat ik iedere
dag aan een oude, houten tafel

Blok aan been
Mevrouw van Dijk, 79 jaar

"Ik heb M.S. Mijn man en ik wonen nu op een
mooie benedenwoning. Eigen tuin, alles erop
en eraan. Moor we weten allebei dot het zelf-
standig wonen nog moor van korte duur is.
Ons huwelijk is altijd goed geweest moor nu
hebben we bijna dagelijks ruzie. Ik takel af,
dot weet ik best. Ik voel me een blok aan het
been van mijn man. Hij is nog gezond, fietst
nog elke dag, gaal fluitend een wandelingetje
maken. Ikzit in een rolstoel. Soms twijfel ik of
mijn man nog gelukkig met mij is."

IBDI

waarop een Erica-schrijfmachine
stond. Er kwamen zo weinig
woorden UiTmijn handen dat ik
mer deze machine een bijna eroti-
sche verhouding ontwikkelde. Ik
streelde haar kast, ik m;lakte één
\'oor êên haar letters en toetsen
schoon, wat voelde alsof ik aan
haar tenen zoog, ik praatte mt:[
haar, ik zong haar roe, ik rolde
meT alle tederheid die ik had verse,
witte maagdelijke vellen papier 111

haar. Soms was ik wreed, zoals
cen goede mlllnaar moet zijn.

Kiets hielp.
En een zekere radeloosheid

maakte zich van mij meester. Dau
kwam hij dat het zeer warm was
die zomer. Terwijl ik daar zo zat,
in de achterkamer van ons kraak-
pand, mer de balkondeuren open,
voltrok het leven zich huiren. Ik
hoorde kinderen spelen, echtparen
die ruzie hadden, hrandweerwa-
gl.m die uitrukten, trams die rin-
kelden, demonstraties die door de
straat trokken. Her klonk alle-
maal ver weg, omd.lt ik aan de
achterkant van het huis zat, maar
juiSTdaarom leek her wel een per-
manent gc1uidsbeeld. I Iet ging
altijd door.

Ondertussen wachtte ik.
En waar wachtte ik op?
Ik wachtte op de eerste zin.
"I/am uit die eerste zin zou een

verhaal en hopelijk een hoek vol-
gen. Wij schrijvers geloven in de
oerknal. Wij zijn niers tot het
schrijven rot ons komt en als dat
het geval is, zijn we eigenlijk ook
\veer niets, schamelijk instrumen-
tarium in de handen van het hoge-
re dat we liever niet h.:noelllen. Ik
wil maar zeggen: het is moeilijker
dan je denkt, dat schrijven.

Op een dag had ik cr genoeg
\'an. Ik besloot zomaar ineens dat
ik ook elders knn gaan wachten.
WaT had het voor zin hele dagen
aan een tafel te slijten, als ik ook
voor het raam kon gaan staan of,
beter nog, in de portiek op de
trap kon gaan zitten of een blokje
om kon gaan? Wachten was
iets dat je niet sraTisch, ma.u juist
dynamisch moest bekijken. lIet
was niet vonr niets een werk-
woord.

Zodoende dat ik de straat ont-
dekte, en met de straat de stad, en
met de stad het leven dat uit ver-
halen bestond die opgeschreven
moesten wordcn. Het wachten
bleef, maar het veranderde door
de heweging van kleur en kwali-
teit. Het werd een ordenend prin-
cipe, een klein venster dar ik mee-
droeg om doorheen te kijken als
ik vergezichten wilde zien.

Waar ik sindsdil'n op wacht is
het momem dat het gebeurt. \X/at
het hehelst, is het samenvallen van
pleziet, collcentratie en helderheid.
Als her daar is, hoef ik het niet
eens te noteren. Het herhaalt zich
vanzelf als ik en'oor ga zinen om
het op TCschrijven. \'('at al schrij-
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vend omhoog komt, is de ~rote
twijfel, de echte twijfel zou ik
hijna zq;gen: wie hen ik dat ik dit
mag doen? Doe ik goed?
Ik heb dit wel eens eerder pro-

beren uit te leggen. Men is
geneigd mij d,lll ongelovig aan te
kijken. Ben ik soms gek gewor-
den? Twijfel ik werkelijk aan het
nut van wat ik doe? "Ja," zeg ik
dan, "gelukkig wel."
.\lijn beroep is communicatie,

het zou vCfschrikkelijk zijn als ik
niet gehoord werd. Ik wil zoveel

Uit ieder woord kan
het verkeerde

verhaal volgen, het
verhaal dat je niet
wilt vertellen

En dan is het te laat, e11zinloos.
Ik zou ook twijfelen als ik geen

schrijver was, maar loodgll.:tCf of
presidcnt-commiss<uis van een
bcurs~cn()tcerd hedrijf. .\lisschien

ZOl! ik llllllder twijfelen aan \\/oor-
den, maar het komt op hetzelfde
neer: mijn woorden zijn mijn
beslissingen, mijn daden. Twijfel
komt na de beslissing, en niet
ervoor. Wij leven allemaal op het
scherp V,lll de snede, het is maar
net hoezeer ie Je daar bewust van
wil zijn. Ik wil het iedere seconde
van mijn levcll weten.
Lekker .
T\ •...ijfel. •

Alartin Bril is columnist en sclm;-
ver. fli; pl/bliceert dageli;ks ill Het
Parool. Zi;ll boekcll l!crschi;lIc'I
bi; lIitgeverii l'romcthclts.

mogdijk mensen raken, ontroeren
of aan het lachen brengen. Veel
meer kan een schrijver ni{,t. Ik
twijfel iedere dag aan ieder
woord dat ik heb opgeschreven,
Uit ieder woord kan het verkeer-
de verhaal \"olgen, hct verhaal dat
je niet wilt vertellen,

Dus twijfel.

1'.
Ik twijfcl.
r-.laar ik twijfclnooit voor het

woord er staat, alleen m,lar áls
het er al staat. Je zou ze~gen:
waarom schrap je het niet als het
hct vcrkcerde woord is. Dat kan -
en h{,t gebeurt - maar alleen staat
er dan weer een woord. Toch zit
in het woord en in de d;ud V.lIl

schrijven ~een twijfel. Die twijfel
kOlllt pas later, als je publiceert.

Lezersactie
Van Martin Brilverscheen onlangs Stadsogen: een verzameling korte
verhalen over het leven in Amsterdam, door de ogen van Bril. Zeer
dagelijkse gebeurtenissen, die iedereen herkent, zijn het onderwerp van
de verhalen. Bril schrijft over zijn belevenissen
op eenvoudige, maar orginele en treffende
wijze, en laat de lezer zo • via zijn 'stadsogen' -
op een heel andere manier kijken naar die
gewone dingen.
Martin Bril (1959) schrijft iedere dag in het
Parool, op de plaats waar eerder Ischa Meijer
en daarvoor Carmiggelt schreef. In 1998 ver-
schenen van hem Het tekort en Etalagebenen.
Uitgeverij Prometheus stelt tien exemplaren van
Sfadsogen (winkelwaarde f 29.90) ter beschik-
king oan lezers van de Hvmanist. Als u kans
wilt maken op zo'n gratis boek, stvur dan vóór
3 januari een kaartje naar de redactie,
postbus 75490, 1070 Al Amsterdam.
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Over de rand
Er komt per dag nogal wat op ons af. Geregeld twijfelen IS

dan ook een gezonde reactie. Totdat de twijfel ontspoort.

Een psychiater en een voormalige patiënt vertellen.

De behandelaar

AI1cenmaar twijfels of ~ccn enke-
le twijfel: beide zijn ongezond.
Psychiater Koersclman over zieke-
lijk twijfelen.

":-:l'[ als de somatische gcneeskundt."
hOlldt Je psychiatrie zich hczig met
sY'iremrn die fum:til's n'cvulkn, maar
om de cen of ander!" reuen lijn ontre-
geld. Twijfel heeft een belangrijke
{unuit, namelijk ht't afwegen \"all

verschillende mugelijkheden alvorem
een heslissing te nemen. In de psy-
chiatrie komen wc mensen tegell die
last hehben V:lil extreme Ilorrnen van
twijfel. Wc onder'ichciden degenrIl
die tC\lcel twijfel hehben en degenen
die helemaal geen rwijfcllijkcn te
kenrlrTl. "
S{l('pclmaar uilv'rst nauwkeurig licht
G.E Koersclman, rs~'c1lÎatcr en huog-
leraar psychiatrie en psychotherapie
aan de universiteit van Utrecht, het
fenomeen pathologische twijfel roe.
"Extn:me twijfel behoort rot de

angststnornissen, Angst is een nor-
maal biologisch fenomeen, maar te
veel, te weinig of irrede ang,t kan
hinderlijk worden of zelfs dl'srructid.
Mensen met duidelijk tn"lTI twijfel
zijn bang voor de neg,ltieve cOlI>e-
quenties van hun keuze. Ze I'oorzien
veel te ernstige of zdfs irre('le (on se-
quentil's. Zl' blijl'en maar piekeren en
nemen geen beslissing.

'Mensen met teveel
twijfel zijn bang voor
de negatieve gevolgen

van hun keuze'

.\bar ook te doortastend optreden
leidt tot devi,lnt gedrag, want zonder
voldoende tWilfel bn niemand ade-
quaat functioneren, Ov.erdreven zelf-
vuzl'kerdheid is een persoonlijkheids-
stoornis die zich op allerlei manieren
kan uiten, I'atiëntl'll wagen bijvoor-
heeld overdreven wel a.lndacht, of

zijn overgeorganiseerd. Hij een per-
soonlijkheidssroornis vertoon je
g"drag wat hoort bil ie normale
doen, maar waar je wel last I'an
hebt. "
Voor zowel de overdreven Vl'el. als de
overdreven weinig-twijfelaars geldt
dat ze uiterst kwetsbaar en vaak
afh'Hlkelijk zijn, Ze functioneren
vaak niet goed en zc kUllIll'n lijdl'n
aan dwang verschil melen. Soms hoeft
cr maar icts te gebeuren of ze raken
,11lecontrole ol'er zichzelf kwiit,
Zoals bij de p"'rsuun tlll't een theatra-
le permonlijkheidsstoornis, voorhel'n
hysterie, die geen aand,H:ht krijgt.
Alle I'ormen I'an extreme twijfel zijn
te behandelen mCt medicatie of thera-
pie, hoewel dc persoonlijkhcidsstoor-
nissen ol'er het algemeen hardnekkig
zijn, Psychotherapie is er in beginsel
op gericht de stoornis draaglijk te
maken, terwijl medicijnen de stoornis
binnen de perken moeten houden".

"Twijfel in zijn bezonde vorm is func-
tioneel. I kt is V<lnbelang dM je eerst
voldoende alternatiC\"Cn ziet en •••.
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De ervaringsdeskundige

Tot tien jaar ~c1edenging alles vrij normaal in het leven van Marijke
Holleman. En nu, een decennium verder, is alles gelukkig opnieuw \'Tij
normaal. Maar haar leven heeft in de tussenliggende periode volledig op
zijn kop gestaan. Door de twijfel.

afweegt. Snelle be~lissers lopen een
grotere kan~ dat ze ~een ~oede afwe-
gingen maken. De snelle beslisser
mo('f dan ook zijn besluit snel kunnen
l1erz.ien, flexibd zijn. Als ze j!;oed
functioneren, zijn ze niet rechtlijnig.
Daardoor roepen ~nelle he~lisser~
snelk'r teleurstellingen op. lJnordat zc
vcel moeten bijsturen, 7.ijn ze heter
vuor Je korte termijn. Lmgz,ame
beslisscrs hebben als nadeel dat ze het
j.:oeJe mornenr voorbij kunnen bten
j.:aan.
Het staat vast d,l[ bep,ulJe persoon-
lijkheidstypcs in bepaalde situ,Hies
beter uit de verf komen. De waar-
Jerinj.: voor sllelle beslisser, i, op dit
moment cnorm. Kijk maar naar de
politiek en het bedrijfsleven. Je moet
daadkradu uitstralen. Dat zal wel
weer een keer veranderen. Ik spreek
nu cvcn als gemiddeld krantenlezer
als ik stel dat met dit economische lij
de snelle beslissers de wind mee heh-
ben. Bedrijn'n kunnen zi~'h wel wat
foute beslissingen veroorlm'ell als ze
er financieel goed voor staan. Ook op
de huizenmarkt zijn snelle hesli,sers
nu in lwt voordeel en hetzelfde geldt
voor beleg~ingl'n. Maar als straks de
zeepbel-el'onomie instort, zijn de
langzame bcslissers met hun spaar-
ccnten weer gewild en zullen hedrij-
ven weer Hagen naar voorzichtige
rnanagt'rs. "

Heimwee
Miinheer Roias, 83 iaar

NOorsprankelijk kom ik uit Chili. Op lotere
leeftijd ben ik gevlucht voor de militaire junta.
In Nederland heb ik miin bestaan opge-
bouwd, moor nu heb ik heimwee, Ik wil terug
en niet alleen voor de vokanties. Ik ben oud
en heb niet long meer. Als ik terug wil moet ik
niet te long wachten. Moor ik durf niet. Bang
om alles in de steek Ie loten en opnieuw te
beginnen. Hier heb ik mijn familie, mijn kin'
deren en kleinkinderen. Wat heb ik in Chili?
Wat verre familieleden en veel vergane herin-
neringen. Maar toch denk ik dat Chili mijn
land is; ik ben er geboren en wil er sterven.u

(BD)
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Kio.en welk~. kler~'n ze ,Ian zou trek-
ken is nooit l'en problecm gl'weest.
Ook niet of ze bosvruchtenthee zou
serveren of Earl Grey. ;\Iaar ze maak-
te het zichzelf wel al op jOlige lecitijd
heel moeilijk. ~E~'n neurotisch trek.
je ~, noemt ze het zelf. ~Als meisje
van acht al vond ik dat ik in de
vakantie, aan mijn karakter moest
werken. Hoe, dat wist ik ook niet,
lllaar ik \'ond dM ik anders moest
worden. "
l\:og wat neurotische trekjes? Ze
voelde 7.1chniet gea((epwerd door
haar dominante moeder. \\lant als
klein kind denk je al gauw dat jij het
\"I'rkeerd doet. :\1arijke wa, altijd heel
scrupuleus, zeer gewetensvoll'n per.
fectioni<;tisch. Op z,ich geen slechte
eigenschappen, vindt ze. 1-laar toch
zorgde de optc1som van die trckjcs
ervoor dat twijfel haar hele lel'en
lang haar zelf\'ertrouwen h~'eft onder-
mijnd.
Van een wat zwaar op de hand kind
werd ze een superverlegen muur-
hlo~'mpje in haar puhertijd.
Adolescentie, het afstand nemen van
de ouders, kwam pas toen ze het huis
uit ging om te studeren in
Amsterdam. Ze trouwde en er kwa-
men kinderen. ~Grappig achteraf~,
mijmert ze, ~al die ornekerheden die
ik ook als moeder had.~

H,lar moeder was illntiddels oVl'rle-
den en haar vader, van wi~' ze ziels-
veel hield, begon te deltlelltcrt.'n. D,It,
samen met huwelijhproblemen, zorg.-
de ervoor dat de bom b<Hstte.
:\1arijke \erbleef vier jaar in dl."psy-
chiatrie. Ze vertelt er weinig over,
behalve dat ze dM niem,1l1d gunt en
dat haar twijfel nu minder is. En dat
mensen in de psychiatrie spreekwoor-
delijk moeten twijfelen aan de ochan-
del plannen van hun behandelaars.
\X/ant het grote probleem is dat /lie-

mand in de geestelijke gezondheids-
zorg zijn rechten kent.
~Ik heb nu een conflict met een oude
\'riendin", vertelt Marijke. "Zij wil
me niet meer zien en ik hen boos op
haar geworden. Vroeger was dat dus
niet eens gebeurd, boos worden. liet
is beel raar, lllaar als je gewend bent
een gemc1 niet te hehhen, dan heb je
het dus ook niet. In plaars van boos

'Het is heel raar, maar
als je gewend bent
een gevoel niet te

hebben, dan heb je het
dus ook niet'

werd ik depressief of kreeg ik hoofd.
pijn. Een paar jaar geleden was ik
knettergek geworden van zo'n onenig-
heid. Dat is nu gelukkig nier meer zo.
~u is wel mijn boosheid onderwerp
van twijfel. Heb ik het wel goed
gedaan? De twijfel ligt dus nog wel
op de loer, zeker hij zo'n situatie als
die ruzie. Ik lwn daar dan ook dagen
mee hezig. Zelfs televisie kijken gaat
nid, niets gaat eigenlijk, hehalve wan-
delen. :\-laar ik denk ,bt zo'n ruzie
met een oude vriendin ook andere
llIensen dagen hezig zou houden. Ik
moet er alleen voor oppassen d;1t het
geen weken gaat duren. ~
liet gaat nu wel goed, maar het her-
stel gaat wel verdomd langzaam,
vindt Marijke. Maar ze wordt tenmin-
ste niet meer psycboti'ich of weken-
lang depressief. De twijfel heeft nu
een andere kleur, ze~t ze. "Vroeg~'r lag
her allemaal aan mij. Dankzij alle the-
rapie denk ik nu; 'Is dat wel zo?' Ik
heb nu de ruimte om te dl'nken; 'Ik
word toch niet voor niks kwaad?'~ •



Ik geloof In de grote ontdekking.
Ik geloof in de man die de ontdekking doet.
Ik geloof in de angst van de man dIe de ontdekking doet.

Ik geloof in de bleekheid van zijn gezicht.
in zIJn misselijkheid. het koude zweet op zijn lip.

Ik geloof in het verbranden van zijn aantekeningen.
in hun verbranden tot as.
in hun verbranden tot de laatste snipper toe.

Ik geloof in de verstrooiing van de getallen.
in hun verstrooiing zonder spijt.

Ik geloof in de haast van de man.
In de precisie van zijn bewegingen.
in zijn wil die niet gedwongen wordt.

Ik geloof in het stukslaan van de tafelen.
in het uitgieten van de vloeistoffen.
in het doven van de straal.

Ik houd vol dat het zal lukken
en dat het met te laat zal zijn.
en dat alles zich zonder getuigen voltrekt.

N,emand zal erachter komen. ik weet het zeker.
zijn vrouw noch de muren,
zelfs de vogel niet die het zou kunnen uitzingen.

Ik geloof in de hand die ZICh terugtrekt.
ik geloof in de gebroken carrière.
ik geloof in de teloorgang van vele Jaren werk.
Ik geloof in het geheim dat meegenomen wordt in het graf.

Die woorden zweven voor me. ondanks alle regels.
Ze zoeken geen bevestiging in welke voorbeelden dan ook.
Mijn geloof iS sterk en blind en ongefundeerd.

Wislawa Szymborska

Mer toestemming overgenomen uit:
Uitzicht meI zandkorrel'. Amsterdam. Uitgeverij Meulenhoff. 1997
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Kosmische
kennis
Paranormale mediums nemen met hun voorspellingen tegen

betaling de twijfel van mensen weg. 'Nee!', vinden de handle-

lcrcs en de astrologe. 'Je zoekt toch bevestiging', zeggen hun

klanten. Een rondgang in de wereld van occulte zaken.

Robin Uitham

Opeen bord in het souterrain
\,';ln het huufJs!eJclijkt:
OininÎo (voorheen Oibibio),

staat luid en duidelijk Je bOOllsdlap
verkondigd: 'Laat tarotkaarten k'g-
gen! Vour antwoorden op uw vr,lg<:n

en de onn.kcrhcJcn in uw I<:n"n'.
Panfluitmuzià vocrt de belOl.'kcr
naar hugnc sfcrl.'n.
Christa (37) is aerobic-lerares. Ze
laat Tl."gdmarig tarotkaarten h:ggl.'u.
"Ik vind het intcrcss;ult om te horen
wat iemand eruit h,1<1II.Je wilt graag
t"en bevestiging hebben &H je het
toch wd go('d doet, omdat je niet
altijd zàcr in je schoenen staat. liet
is leuk om te zien hoe iem:md andrrs
naar je kijkt. Ik oen altijd gci'nteres-
seerd gewresr in dit >OOrt dingen. Ik
7.ie oet als een hulpmiddd om meer
im:icht in mezdE te krij~cn. Het helpt
mij om bepaalde onzekerh~'den dui-
delijk te krij~en. Daarom bcn ik er
ook niet sceptisch over. Ik heb 5Ie~'hts
één keer mijn vraagtt'ketl> bij een hrl-
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derziende gell't. Hij zei dat ik hep,ul-
de gaven hJd. Ik nocg me ,1l1een af
waarom ik daar dan niets \"Jn merk-

".
Ik denk Jat er mt'er is tussen hemel
en aJruc. Als je daar vertrouwen in
kan hebben, kun je beter omgaan met
onzekerheid en twijfel. Op cen grge-
ven moment mort je toch een knoop
doothakken. AI, een besluit goed
vodt, dan maken alle twijfels erom-
heen niet meer uit.
\'{'el vind ik het belangrijk om twijfels
tot een minimum te brperken, bij.
voorbeeld door te mediteren. Als ie
twijfelt, dan kun je jezelf een \"Taag
stellen en dan komt het antwoord
vanzelf wel. \'('e kennen twee grote
emoties; liefde en anj.\st. Druk de
angst niet weg, maar laat hem tul' en
j.\ooi je vertrouwen ertej.\enaan. Zo
kun je je z~.ker voelen ovcr jt' lot,
over dat het bestaan voor jou een
hep,ulde wt'g hccft. Vaak is angst
nil,t nodig. Als je minder twijfelt, heo

je ook minder 'l11gst. Vragen hlijv'en
cr toco wel."

Bijna objectief
Joyce f loen (46), spiritllec! astrologe
bij Oininio, krijgt vaak mensen op
bezoek dit' twijfelen over belangrijke
keu7.es in het leven. In haar sessie,
7.egt 7.e met hehulp v'an een horos-
coop een beeld v'an her innerlijk van
haar cliënt te maken. "Ik oenoem
wat iemand aan de hinnenkant Hletr.
Ik vertel dus niers nieuws. Astrologie
is wat dat betreft uniek. Je kunt bijna
objectief als huitenstaander aangeven
hoe iemand in elkaar zit. Dat maakt
mensen heel sterk, want Z(' lopen
vaak met twijfels rond; krijgen advie-
zen van anderen, maar horen nooit
iets over hun innerlijk. Wc zijn erg
geneigd om naJr anderen te Juisten:n.
Daar kan continu twijfel uit voortko-
men
I toen gelooft dat 7,e mensen anrwoor-
den kan geven. ~Ik doe niet echt aan



toekomstvoorspellingen, maar Z{'f

grote lijlwn Uif die overeenkomen ITIl't
wat iemand in £lch heeft. Vaak voc-
len lll{'"ll<;l'nIÎch na afloop gestt'rkT en
lekerder. 'lieT klopt toch, ik hen nieT
gek', denken ze dan. :-'laar als dt'
inhoud v.an hun horoscoop niet over-
et'l1kornt nwt wat ik zelf al, lui.,t vod,
dan g{'"efik geen advies volgt'ns dt'
horoscoop. ~
Hoen weert twijfel nieT elf. ~Je kunt
van een wereldbeeld uitgaan waarin
je steed., n<lar een groter hewust7-ijn
gwt'it. Er zullen dan sTeed., nieuwc
\'f<lgen komen. Ik dt'nk dM een bt'etje
Twijfel goed is, anders st<l je sril. Als
ie nooiT Twijfelr, sTel JC gcen v-ragcn en
slaap je in'"
Astrologic is cl;1lI ook geen noodzaak,
Iwa,lmt lt'. "Ik denk daT wc allemaal
zelf 'llitwoorden hebben. Soms lt'g ik
dat ook. Dat is ook het verschil tus-
sen paranormale zienswijzen en
asrrologit'. Ik ga niet uit van l'cn
exteflw kracht. Ik probt'cr memen bij

hun t'igl'n innl'rlijk terug TCbrengen
zodat ze zelf \'('ranrwoürde keuzes
kunnen lllaken.~
lederce]] kcm onzekerheden, sTeit
Iloen. liet gaat om de \'faag waarórn
je onzàer henT. "r..leT de jui,re horos-
coop kun je vrij accuraat de juiSTe
dingen mn'geven aan mensen. Zelfs

Handlezeres: 'Misschiell
heeft iemand twijfel

/1odig om i/1 balans te
komen'

S'-"tTTi..:igaan weg meT het idee 'Hi:',
d,H bn best wel een •• kloppen'.
Zoiets bn hun wereldheeld indrin-
gend veranderen. Ik hou geen dingen
as.hTer. Iemand mocT zelf beslissen
hOl' om tc gaan HWI wat ik III de

horoscoop zie . .\Iensen moeten zelf
kit'zen of ze hun eigen potenties ver-
wezenlilken."
Toekomstvoorspellen heeft \'olgens
haar weinig twijfelwegnclllcnde waar-
de. "Vral;en hlijven er toch. Soms
hccfT hel zin dat je hlijft twijfelen
omdat je uiteindelilk toch zelf heT
antwoord moet geven. ~

Helpen
Handleleres Ellen Duim (35). ook
werkzaam bij Oininio, volgt in grore
lijnen deze1îde redenering.
"'land lezen is een middel. een m,lIIicr
om 7_c1fkennis te \.ergroten. Als je
weeT wie je bent, dan kUil jc bewusi
kl' UZI'S maken en ook de verantwoor-
,klijkheid daarvour neJlll'n." Via
vasrligl:wnde lijnen in dl' hand maakt
Duim een karakteranalyse en gectr IC
de mogelijkheden en talemen van
haar cliënt aan. Ze krijgt veel mensen
op bCl:ock die op hel punt slaan iels
in hun leven te vcrandercn. Vaak gaaT ••••

winter 199912000 57 HUMANIST



Wikken en wegen
Mevrouw Groenenberg, 65 ;oor

Uln het dagelijkse leven kan ik goed besluiten
nemen. Gericht en efficiënt. Ik heb de voor-
en nadelen afgewogen en weet wot ik wil.
Maar de twijfel sloot toe als ik eenmaal hèb
besloten. Dan go ik me allerlei dingen in m'n
hoofd holen. Ben ik niet iets vergeten? Heb ik
alles goed in ogenschouw genomen? Als ik no
long wikken en wegen, achteraf, toch kan ont-
dekken dat ik er goed aan heb gedoan ben ik
opgelucht. HoeF ik mezelF niet zo op m'n kop
te zitten. Toch goot het wel steeds beter. No
mijn zestigste ben ik wat milder voor mezelf
geworden. Nu kan ik denken; 'Ach, je hebt
gewoon niet meer in huis. looi loch gaan.'''

(BD)
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dat om een relatie of een baan.
Sommige mensen komen daadwerke-
lijk voor aanvoarden bij Duim.
"~1aar die antwoorden liggen altijd
in de persoon zelf. Ik kan natuurlijk
wel helpen door die antwoorden re
verduidelijken. Alle twijfel wegnemen
kan ik nier. Dar wu arrogant klin-
ken. Misschien heeft iemand twijfel
nodig om in balans rc komt."n, om te
lt."ren eigen beslissingen te nemen.
Twijfel betekent ook bezinning."

Doorgeefluik
Evelien (37), manager van herot."P,
gaar regelmarig naar een magnetiseur
en laat geregeld haar aura lez:en. "Ik
ga erheen voor feedback. Bij mijn
laatste bezoek had ik vragen over
mijn werk. Ik kreeg te horen dat het
werk dat ik doe mij in zekere zin ziek
maakt. Soms geeft een consult een
bevestiging van war je allang in je
onderbewuste weet. Alleen gaat het
vaak om dingen die je verdringt. Ik

geloof dat mijn magnetiseur als door-
geefluik van kosmische energie fun-
geert. Zij krijgt boodschappen door,
maar wat dat dan is... tja. Ze kijkt of
ik in balans ben of blokkades heb.
Vaak voel ik me na w'n behandeling
schoner.
Ik geloof niet alles. Ik wil ook geen
waarde-oordeel horen. Hel bevestigt
mii in goede dingen. Ik heb een druk-
ke, hectische haan. Vandaag kan ik
alles op een rijtje hebben en morgen
kan ik het even niet meer weten. Het
laten leggen van tarotkaarten helpt
me om een pad uit te stippelen.
Iedereen is onzeker. De één gaar alleen
zuipen en ik doe dir. Op deze manier
leer ik mezelf van een andere kant
kennen.
Voor een deel ga ik ook uit nieuwsgie-
righeid. Her is lachen. Als ze allemaal
lelijke dingen over je zeggen, ga je er
natuurlijk niet heen. Ik hoef niet te
horen dat ik niet oud zal worden." •
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/\ Humanistischf ~.~Verbond. in vier woorden •
•
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Zit{

•
Iedereen is

verantwoordelijk
voor zijn of haar
eigen handelen.

Dat is het
uitgangspunt voor het
Humanistisch Verbond.

We moeten die
verantwoordelijk he id

durven nemen,
voor de omgeving
en voor anderen.

Een visie op de
maatschappij.

op actuele thema's
in de samenleving.

Denken over waarden
en humaniteit.

Het gaat om mensen:
mensen zijn

belangrijker dan
abstracte principes.

Iedereen is
medeverantwoordelijk

voor zijn of haar
omgeving: voor
andere mensen.

Sociale uitsluiting
is ontoelaatbaar.

Samen betrokken:
mannen en vrouwen,

groepen en individuen,
het Zuiden en
het Westen.

Zorgen voor elkaar
en kennis delen is
vanzelfsprekend.

De kwaliteit van het
leven staat voorop.

Bij de zorg staat
de regie over het

eigen leven centraal.
Kwaliteit gaat

voor kwantiteit.
Samen leven

is delen.

Het Humanistisch Verbond is een campagne waard.
Daarom start het Humanistisch Verbond de

campagne 'Zelf denken samen leven'.
In de campagne staan het komende jaar de
'21 stellingen voor de 21ste eeuw' centraal.

Tijdens een bijeenkomst in januari wordt over de
stellingen gediscussieerd.

Voor meer informatie over de campagne of de
bijeenkomst kunt u bellen met het landelijk bureau

van het Humanistisch Verbond: 020-5219000.

Wilt u kennismaken met
het Humanistisch Verbond,

of lid worden?
Bel dan 020.5219000.

Of gebruik de bon
in deze Humanist.



Zou hij,
zou hij niet
Hol1ywood-helden twijfelen nooit aan zichzelf - dat zou

de actie maar ophouden. Bij Hollywood-heldinnen ligt

het wat gecompliceerder. Maar voor de echte, hopeloze,

eeuwige twijfel moeten we bij anti-helden zoals Woody

Allen zijn. Twijfelaars van het witte doek.

Weifelen, aaT7.den, Jublwll,
tal111t."ll, tohhen, dralen,
wikken en wegen; cr zijn

'lardi~ wat woordt'll voor Jat essen-
tiële proces VJrl nadenken dat ,1<111 het
handden voorafgaat, maar gC('1l van
die woorden roep! de klassieke
(Amerikaanse) filmheld toT leu"n. Een
held draalt niet, m,IM doet. Je hocÎt
maaT een sn~llarioh;lndbock open te
slaan en je Wl'ct het: in Hollywood
houJt men niet van twilfelaars. 'Acrir
is karakter' haalt Syd Field Je schrij-
ver F. Scort Fitzgt:ralJ aan in zijn
populaire handboek Hoc schriif ik
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eell scell.lrio? 'Iemand i, wat hij doet.
niet wat hij Icgt: Ecn filmheld moet
lunJclcn, al is het alit'en maar om de
film aan de gang te houden. En om t•••
willen ham.kkn moet cl•••hdcl een
doel hennen, newcq.;redellen, drijfve-
ren, verlangrns. Een held moet, kort-
om, weten wal hij wil. waarom en
met wie.
(;eell ruimte voor twijfel, zo lijkt,
wam twijfel houdt dt" boel slechts op
en hiedt geen spektakel.
Toch is dat iets re snel geconc1\1dt"t"rd,
want er wordt wel degelijk ook
getwijfdd in Je met"Stt'

Hollywoodfilms. 'This i., insane! Why
i., it h:lppening to me~ \X'h<Hdid I
do:' verwcht bijvoorbc'eld c'igemijJse
sup •••rh •••ld Kc'anu ReeVt"s in de ,c-ien.:e
fktion-actiehil van de afgelopen
<,;onler,Th, ,\IJ/rix. Ren'es heeft in
zijn rol van cumputer-hacker Thomas
AnJeTSon ook aardig wat reJen tot
Vt"[twijfeling want hij komt er na veel
surf-;lnivit(Îten op Je computl.'T ach.
Ier dat de wereld waarin hij keft niet
d•••t"chtc' wereld i.,. maar t"t"nvisuele
projectie uit het jaar 21 'J'J. besluurd
door ht"l geheimzinnige computerpro-
gamma The :\1atrix. Anderson wordt



.• •••..,- ,~

laan Fantaine
in 'Suspicion':
Ben ik nu gek
of..

h~naJcrJ door ('en duhjt" rehelkn die
dit bedrog hehben doorgrond en
ervan ()vertui~J zijn dat Andcrson de
verlosser is, '.'Jeo' oftewel 'Th(' Onc',
die de aarJe van haaf schijnhöfJall
zal verlossen. Onze held is echter nit."t
van het ent' op het J.nJ •..n: moment
overtuigd \",m del!.' heilige taak t"ll het
duurt even voordat ;..Jen tot het
imicht kumt dat hij in een virtuele
werkelijkheid Zjlll 01.Wnmisschien niet
meer kan geloven, maar (vreemd
gl'1l0Cg) wel nog op ÛChlclf kan ver-
trouwen. De lidJcwerklaring van de
cnigl' vrouw uit de bende trekt h('lTI

tenslotte over dl:' stn'cp. Nco aan-
vaardt de lastige mi"su: van redder
J"'f mCllshcid en !wgint met het terug-
dringen V,Hl de enge, almachtige \ir-
tilde agemen. Twijfel zaait verwar-
ring, maar passie brengt de mens
weer op h~t re(htt, pad naar het
happy end, zo vt'rtelt Th, Matrix.

Spanning
In TIlt, ,\IJlrix IS );:1'0\ twijfel t"l'n
spanningsverhogel1d mechanisnll'
waarhij de toes(houwC'r. die eH"llvecl
weet als hij, zi(h met hem mee ver-
baast over wat hij aantndt en zi(h net

als hem afvr<1agt hoc hij zichzelf en
de anderen uir dit netwerk van virtu-
cic kmdHen zou kUllllen heHijden.
Dit SOOft twijfel Heffen we wel vaker
aan in een Hollywoodfilm. De held
moet tenslotte op zijn pad naar de
oplossing wel door rotsblokken wor-
den geplaagd, want zonder tegenst,lll-
ders is er ook geen sprake van held-
haftigheid. Soms is niet met('t'n duide-
lijk wat er moet geheurl'lI. of hoe het
(omplor of Jt" misdaad in elkaar
sreekt. en dat maakt de film alleen
maar spanll<:nder.
De W,lre held zal e(htC'r nooit aan •••
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ziçhzdf rwijfelen, het is alrijd iets hui-
t<."lIhem rl,u hij Ier discu~sie ,tdt. \\',n

dM bl"trdt biedt de n:Cl'nte hausse In
tilms die de ;l.Ird '-<111de ons umrin-
gende werkelijkheid ondermijllen,
zO:ll••d'l! geheun in TiJe ,\l.ltri:l:,

maar ook een jaar eerder op amlere
wijze in TIJe Trum,1II .'I/mil', treffende
voorheelden. Ook ,11lupeJl de helden
in dal' film, tegen ongelofelijke feno-
lllenen ,1:111,naJlICJilk het fl'il dat dl'
Iwreld een projcl.tic i~ of - in The
Trulll.lll Slm1/' - het ieit d,1t je vrouw.
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1I\0ed<'r en böle niend niet echt zijn
maar ,Kreurs in een lcvensbngl' t<."le-
I-i,iesoap OH'r lOUWle\'en, dan nog I,
hd nict dl' l'igen gec~t dil' bl"twijfeld
wurdt maar dl' Jard der dingcl\'
'Thi, i, inqnc', verzuçht Kl'Jnu
R<."C'.e"en niel '] am ins,ItIC',
Nu valt er wat Jat onwrikklfe zelt-
he\\ll,ILi)n hl'trdl wel ecn oll<.kr-
sçheiJ ,lan te hrengen tus,ell
lloll~.w"l>d~ helden çn H{)llywood~
heldinnen. Dl' held is mi,s(hien
st'IlI1.h'lSli:.:. maclr bij el'll heldin li:.:l

Keanu Reeves
in The Matrix'.
Geen tijd voor
twijfels

de ,m7ckerhl'id, .Ic twijfel aan zich-
7di, wel voonJurend op Je Iocr. Dl'
vrouwelijke held dil' e<."ll(ol\lplm op
Ill'l ,poor is. mUl'l v,uk l'u,t haar
omgeving, CIJ,oms ook de roesçhou-
wer, Cfvan o\'ertLl1!,en den l'f üher-
h'IUpl iCISIe onder7oekt'n I'alt.
lhl i, bijnHlrbedJ a.ln lk hanJ in
~'en modeme film ah TiJe .\'1.'/ (1 ';1';15)
waarin S;l11dra 1\ullo..:k eell hl'nde
I~'\l'nsgc\',urliike hackcrs op het ~r()or
i, Illaar zij, ah Kassandra, door nie-
nund f'e1notd wordT. En dM W,l, ook

De held moet ot) ZIJJl

pad naar de oplossing
door rotsblokken wor-

den geplaagd

aan Je hand lil k1a,~lekc gOlhi..: films
<lIsGasligfn of SlIspiàoll. waarin de
hrldin haar n:luf'ellom van pogJll!, rot
ll100rJ ,"{'rdenkt, Illaar door h,lat
omgl'l"inf' vall I'arano'idl' waanbeelJen
worJt hesl.hllldigJ en uit<."lI1ddijkook
7eli aan h,ur eigen waarneming l'n
gee,ll.,ge,lddhcid bqünt tt lwijfelen.
El'n sçhijnha,u par,lllOIJe heldin biedt
ook weer rUllme ,"our lTn lne>l\ellen-
de heer dil' haar uit h,I,H penihde
situ,uie kan verlossen met de geru,t-
stellin!, Jat ha,H gee,l goed ge/und is.
allecn dil' I'an haM huidige m;Hl wat
mindl'r,

Antiheld
Hollywood heeft de twijieillodig om
de ,pallllinj.; te vcr hogen, m,lar zij
n};lg niet blijven "oorthe,raan. Al, cr
twilÎd i, dan moet hij aan her cindl'
van Je film w~lliin opgelO>I; hl,t
lid,l in ('cn happv (.'nd, /odat Je tOL'.
s•.houwer he\"fedigd en zonder pran-
gende H,lj.;cn n,lar huis k,ln wonkn
gestuurd. IlollywooJ geeft Je voor-
keur ,Ian 7ckt'rheid hoven IwiJfel, P'I,-



,ic boven ambivaknrie, geslmenheid
hon'n openheid, Voor een beter
inzicht in war twijfel eell mens aan-
doet kunnen we d,ln ook beter een
kijkje nemen hij de cinema van de
antiheld dan bij die v;,m het heIden-
dom. De antiheld aarzelt waar de held
besluitvaardig i" Dl' ,mtihcld houJt
vra~en over waar de held een uplo,-
sinK vindt. En de antiheld hiedr {Toost
terwijl de heiJ slechts een illusie a,m-
reikt.
Een ,mti-held bij uitstek is WooJy
Allen. een regisseur die iedL'r j.lar
opnieuw een film uitbrengt waarin
volop getwijfeld wordt. De twijfelaars
in \X'oody Allen, films l.ijn hopeloos
ongelukkig en wch zijn zij aantrek-
kelijker personagl's Jan JL'genen die
niet twijfelen. \'{'aarom eigl"nlijk? In
1l,1II1lah ,md her sisters. een van mijn
favoriete - nol' aangenaam warme -
\'('oody Allen films. wordt de
berrouwh'lre. talentvolk. moederlijke.
compctenre m,l,n o-zo sa,lie Harmah

("Iia Farrow) omrinl'J door figurcn
die niet wetI"]] wat zij moeten doen. of
die dat wcl weten llU;\f liever il,t,
anders doen cn dat vervolgens beruu-
wen, Twijfelaars dus.
Er is Elliot (.\Iichael Caine). tweede
echtgenoot van Hannah, hopeloos
\'erscheurd tussen hoofd en hart.

Een schijnbaar para.
Iloïde heldin biedt
ruimte uoo/' een toe-
snellende heer die haar

kan l'er/ossen

I'ewcten en drift. in een geheime pas-
sie voor Hallllah's l-\lstcr lee. Dc twee
beginnen een stiekeme verhouding die
ieders \ertwijfeling niet m,t maar
slechts doet toelll'Il11'n. 'I am like
Hamiet un,lhle to kill his uncle', \'Cr-

zucht Ellint, Jie de affaire niet kan
heëindigen. maar hem ook niet kan
opbiechten aan lijn HOUW, Er is
HnJly (Dianne Wiest). zus van
Hannah, eeuwig op zoek naar de
goede man en Je juiste carrière. De
seène waarin zij I i<ulIuh vertelt over
haar nieuwe plannen On1 auditie te
doen vour een mnsical illustreert
praehti!-\ de misère van de twijfelaar
die om te kunnen handden haar rmle-
kerheid onderdrukt, maar wier twijfd
l,m,eer aan de oppervlakte blijft lilQ;;en
dat ieder hoeh of hah van een buiten-
staJnJer haar doet wankelen.
'Singing?' Haa~t Hannah voorzichtig.
'Boy. you reaUy know how to cut me
down!" is I lolly's veelzeggende reak-
tie.
En 'last hut nor least' is cr .\liçkey
Sachs, llannahs n'rste echtgenoot.
een rol van \'('oudy Allen zelf. DC7,C
.\tickey twijfelt het l'rgste van iedereen.
liet is cen hypochonder die eeuwi!-\
gebukt gaat onder de Oluekerheid van

Woody Allen
in 'Hannah
and her
Sister<;':
Existentiële
twijfel

winter 199912000 63 HUMANIST



lijn gezondheid, Op gegeven moment
raakt hij in een existentiële crisis ver-
,eild die treffend het verlammend
effect van de twilfel illustreert. De eer-
ste keer dat wc Mickey ,.ien zit hij in
de spreekkamer hij de dokter. Als de
dokter zijn klacht ('I seem ra have a
vJ.gue hearing loss in my right ear, or
was it my Ieft ear.. ?') voor de verande-
ring eens serieus neemt, stJ.at
Mickey's wereld op 7.iin kop. 'You
know, I - I always imagine that I have
things', sputtert hij nog tegen. f\taar
de dokter zegt niet zo gelukkig te zijn
met de resultaten vJ.n zijn ENG en
nSR. Verder medisch onderzoek moet
uitwij7.en of het grij7.e gehied op zijn
röntgenfoto's van enige betekenis is of
alleen mJ.JT een grijs gehied.
O~'ertuigd van zijn naderende einde
hetreedt :\Iickey verschillende nacht-

merrie.achtige onderzoeken later
opnieuw de spreekkamer van de dok-
ter. Alles hlijkt in orde. Opluchting en
hlijdschap, zou Ie denken, maar dan
ken je de existentiële twijfel niet. Even
tuimelt :\Iickey extatisch over straat,
om van het ene op het andere
moment in afgrijzen te verstarren. Hèt
moment van vertwijfeling, zo een
waarin de handeling bevriest en de
gedachten heginnen te tollen.
'Suddenly it hit me' verklaart hij over-
stuur tegen een collega. 'Vandaag ga
ik misschien niet en morgen misschien
ook niet, maar uiteindelijk zal ik wch
sten'en.' },tickey geeft zijn haan op en
gaar op zOl'k naar een geloof om de
twijfel te leren heheersen. Nnch de
katholieken, noch de Hare Krishna's,
noch de joden hieden echter soelaas.
Een gewisse zelfmoord zou het gevolg

zijn geweest, ware het niet dat het
geweer door al hel angstzweet van
ziin voorhoofd afglijdt.

Tobberig
Het is de verrwijfeling ten top en toch
is Hallftal1 amJ /Jer sisters een hartver-
warmende film. Wat maakt die tob-
bende New Yorkers nu zo aantrekke'
lijk? De troost van dl' herkenning
vast, lIlaar misschien is twijfel ook
wel veel interessanter dan zekerheid.
Twijfel verstart de handeling, maar
het heweegt de geest. En in plaats van
als de verliezer die niet kan kiezen,

Twijfel verstart de
handeling. maar
beweegt de geest

Naar de videotheek
De in dit artikel besproken films op een rijtje:

The Matrix. 1999. Regie: Larry en Andy Wachowski. Met:

Keanu Reeves.

The Truman Show. 1998. Regie: Peter Weir.

Met: Jim Carrey.

The Net. 1995. Regie: Irwin Winkier Met: Sandra Bullock.

Gaslight. 1944. Regie: George Cukor. Met: Ingrid Bergman,

Charles Boyer, Joseph Corron.

Suspicion. 1941. Regie: Alfred Hitchcock. Met: Cary Gram,

Joan Fontaine.

Hannah and her sisters. 1986. Regie: Woody Allen. Met: Mia

Farrow, \X''nody Allen, Michael Caine, Dianne Wie st, Barbara

Hershey.
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zou ie de twijfelaar ook kunnen
heschouwen als de ziener die weet dat
een vraag meerdere antwoorden kent.
Kijk maar naar ."tickey Sachs.
De eerlijkheid gebiedt om te mdden
dat waar Woody Allen inmiddels in
films als HlIsbands ,md W'il'es en
DeCOllslmctinK Harr)' zijn personages
in dezelfde wankelmoedigheid ach(t'r-
laat als waarin hij ze aantrof, hij in de
tijd van Hmma" and her sisters nog
wel hield van afrondende happy ends.
Nadat /l.-lickey Sachs het geweer I"an
zijn hoofd heeft doen afglijden, \'lucht
hij overslUur de straat up. Tobbend en
tollend dwaalt hij urenlang rond, om
uiteindelijk neer te zijgen in een don-
kere biuscoupzaal om zijn gedachten
te kunnen ordenl'n. DI/ek SOIlP
draait, Thl' :\tarx Brathers, de Grote
Finale. Dril' ma(t'll van hel lIidee-
hidee-hu van I-LHpo en :\Iil"key zakt
achteruit in 7.ijn stoel, een glimlach
komt op. Ach, wat zou het ook.
Loslaten die hehocfte aan zekerheid.
'What the heek' dat er geen ;'!ntwooni
is, of alleen ma;'!r het verkeerde. Als
The Marx Brorhers cr maar zijn! En
\'{'oody Allen! •



- ,EG, kyk J:i DP.P.R Nf\AP.. ~••
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"tj~,NET Gf1IAT 6ELOC>""FIk WE.L, \VI:. fN)ETfIU
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-De vriendschap
Karin (38)

voelt niet het-

zelfde meer

voor haar

jeugdvriendin

opzeggen
durf 11< niet~

als vroeger.

Ze twijfelt of

ze de vriend.

schap op zal

zeggen.

TWIJFEL

Nloes ken ik vanaf mijn elfde. Ik had meer vrien.
dinnetjes, moor zij was de belangrijkste. Met
haar heb ik altijd conloct gehouden, ook no de
middelbare school. Jarenlang trokken we doge-
lijks mei elkaar op. later hebben we zelfs nog
een lijd met elkaar in een huis gewoond.
lees is een vrij sterke persoonlijkheid. Als tiener
riep ze regelmatig: 'loter wil ik iets belangrijks
worden'. Tegelijkertijd had ze iets dromerigs. Ik
vond dot grappig. Met mode liep ze altijd voor.
op. Ze had allerlei dingen die ik niel had, maor
wel had willen hebben. Om hoor vriendin te kun-
nen zijn, had ik de indruk dot ik me stoerder
voor moest doen dan ik me voelde. Achteraf ont-
dekte ik dot ik enorm legen hoor heb opgekeken.
Toen ik elders in het land ging studeren, groei-
de de afstond tussen loes en mij gestaag.
Aanvankelijk belden we elkaar regelmatig en
brachten we elkaar weleens een bezoek. Maar
soms zogen en belden we elkaar een half jaar
niet. En als we elkoor sproken was er een aanlei-
ding: haar verjaardag, mijn verjaardag. Het
werd een beetje een patroontje. 'Nog iets
gebeurd?' vroegen we don. 'Nieuwe vriend?
Getrouwd, verhuisd?' Een jaar of vijf geleden
hebben we samen voor een week een huisje
gehuurd. We hadden elkaar een jaar niet meer
gezien. Tegen mijn verwachting in werd het een
leuke week. In de daarop volgende jaren is er
weinig veranderd in ons contact."

"Feitelijk is er geen reden waarom ik de relatie
met loes zou afkappen, toch denk ik daar al tij-
den over. Uit de relatie met loes put ik allang
niet meer de voldoening die ik er vroeger wel uit
putle. Als ik hoor bel of schrijf, spreken we toch
weer wat al en ik vraag me af of ik dot nog we!
wil. Toen ik getrouwd was, dacht ik: ga ik dit
aan loes vertellen of niet? Wanneer we elkaar
bellen duurt zo'n telefoontje ol snel een paar uur.
Als we elkaar zien is het voor een dag, een
weekend. Ikgeloof niet dot ik dot er nog voor
over heb. Dus ligt het voor de hand om te zeg.
gen: 'Okee, het is leuk geweest, dot was het
dan'. Maar daarvoor vind ik dat onze vriend-
schap te bijzonder is geweest. Het is nogal wat
dat we elkaar al vanaf ons elfde kennen.
Als ik de relatie bewust ofkop, kon ik het nooit
meer terugdraaien. Natuurlilk kon ik het ook op
zijn beloop laten, moor daarmee bereik je het-
zelfde resultaat. Ik weet dus niet wat ik moet
doen. Hoewel het niet zoveel meer voorstelt, ben
ik toch bang dot ik loes op den duur go missen.
Terwijl het net zo goed zou kunnen zijn dat ik het
ervaar als een opluchting."

Jo/anda aan de Slegge

Karin is een pseudoniem
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bestaat (niet)

Leonie van den Schoor

•

o•.
..•,

slecht. ~Je moet niet klakkeloos gelo-
ven. De Koran spoort juist iedereen
aan om dingen tc onderzoeken en
zijn hersenen te gehruiken.
Naruurlijk, alles is afhankelijk van
hoe je de verzen in de Koran uitlegt,
van interpretatie. Maar er staat geen
enkele uitspraak in de Koran die met
het verstand strijdig is. Wetenschap is
een aanvulling op het geloof, die twee
kunnen nooit lllet elkaar in tegen-
spraak zijn." ••.

behalve aan het bestaan van God.

leiders: een imam, een priester en een rabbijn.

Deze stelling legden we voor aan drie religieuze.

'Het wezen van het ware geloof is twijfel.'

Afslan Karagül (47) is imam en
werkt sinds vijf jaar als gees-
telijk verzorger van moslim-

patiënten in het Academisch Zieken-
huis Utrecht en hct Academisch
Ziekenhuis Vrije Universiteit. Zijn
stelregel is: eerst gdovcn, dan pas
twijfelen. Want als je het omdraait,
blijf je misschien je hele b'cn Twij-
felen en zoeken en kom je nooit aan
geloven toe. D,H zou jammer zijn.
Toch is Twijfelen volgens Karagül niet

Wat blijkt: je mag van hen aan alles twijfelen,
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Karagül; "Gt'en enkele moslim
zal het hest,lan van God in twij-
fel rràken. Als je twijfelt kun je
niet gelovig zijn, kun je niet
eens hidden. Als een moslim
niet z.eker wt"et of hij zich wel
voldoendt" heeft l;eW;lssen nlOr het
I;ebed, bn hij niet bidden wam dan
is de salat nil.'t geldig. Dan moet hij
zich nog een keer reinigen, En als hij
tijdens het gebed de tel kwijt raakt en
niet weet of hii zich drie of vier keer
heeft gebogen, moet hij het lI.ebed
voor de zekerheid helemaal over-
doen,"

Aardbeving
Een ongl'net"slijke ziekte, het verlies
van een kind, een afschuwelijke oor-
log. Dat zijn traditioneel geheurtenis-
st"n waardoor gt"lovige mell>t"n zich
gaan afvragen of er nog wel een god
hestaat, gebeurtenissen die het I;elnof
kunnen doen wankelen. Volgens
Karagül komt d,u onder moslims ech-
ter niet voor, "\Vij hebben een ander
godsheeld, dat is het grote verschil
russen oost en west. \Vij I;eloven dat
God niet alleen de schepper van het
goede is, maar ook van het kwade.
Als je verwacht dar GoJ nooit
onschuldige mensen zal laten Jood-
gJJn, heb je een verkeerd godsbeeld.

Imam: 'Cod heeft
nergens beloofd dat

er niets ergs zou
gebeuren'

Dooligaan is een gevolg van het leven
cn is niet dl' schuld of een tt"kortko-
minI; van GoJ. D;t;tr moer je in je
h:\"Cn rekening mee houden. De aard-
heving in Turkijl' bij\'Oorheeid is een
gevolg van het bestaan, Ik heb geen
enkele Turkse moslim na de aJrdhe-
ving horen zeggen; 'Als er een goJ
was, wa, dit niet gebeurd, dan h,ld
hij mijn kind niet dood laten ga,ln
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onder de puinhopen', Ze leggen gt"t"ll
verband russen Je aardheving en het
wel of niet hesra,lIl v;tn God. God
hedt nerl;ens beloofd dat zoiets llooit
zou gebeuren. Ilij heeft nier beloofd
Jat - als je een héél goede gelovigt"
bt"nr - je lniets nooit z.al (J\'erkornen. ~
In zijn werk heeft Karagül \'eel te
maken met 1erminale patiënten. Toch
hl'eft hij nog nooit t"en gcloofscrisi,
op het sterfheJ meegt"mJakr.
~Gisteren was ik bij een Lll1kerp;t-
tiënt. 'Heb je nog vragen?'. vroeg ik
hem. 'Nee" lei hij, 'God weN alles',
Zulke opmerkinl;en hom ik vaak hij
moslimp;Hii:nten, Ze weten dar le de
situatil' niet kUJlllt"n veranderen en
a"epteren het dan maar. Dat is
isbm: overgave aan God,"

Verliefd
Ad \Villems (73), emeritus.hoogleraar
theologie aan Je ICHholieke
Universiteit Nijmegen, herkent JJt
Ia;ttste. Elk mens, I;elovlg of niet,
moet in hl,t reine komen mN ut" ein-
digheid aan zijn aardse hl'staan,
Lijden hoort Ja,uhij. Willems; ~Je
kunt twee dingen doen: die eindig-
heid accepteren of niet acn'pteren, Je
heht dus dl' kt"u, tu,sen overgave en
vef7.et. Natuurlijk kun je zolang
mogelijk proberen de rrgil' over het
bestaan in handen te houden, hij-
voorrn:e1d via ;tllerlei medische tech-
nitken. !\bar er komt onvermijdelijk
een moment waarop het eindt" ,.Îcn
a'llldient en J,ln mON je tot ovagave
in stJat lijn. AI, jt" d;1t niet kuilt,
wordt Jat einde ,Illl'en maar ellen-
diger. "
(;c1oof heeft volgens \'I;'illems tWt"l'
kamen; een persoonlijke en een
inhoudelijke kam, Geloof is allereerst
een :milUde, een gC\'oel vcrgdijkhaar
met verliefd zijn, ~Je hotillt van

iemand, m,l,H kunt nier
beredencren waarom je &n
doet .. 1<"bent door it"mand
getroffen, door zijn of
haar heminndijkheid, Lht
i, gn'n uirkomst van een

redent'ring, maar een I;ev()d. Er lit
een mOlllenr v;tn overgave in, dat
noem ik gdoof. En daarin zit geen
twijfeJ.~ Dat wil nier zeggen d<u je je
verstand mot"t uitschakelen, Je kunt
wel dl'gelijk refkcreren: wat doe ik
eigenliik, hou ik nog wel v;tn haar of
helll, geloof ik nog wel. ~Jt" moct het
geloof onderwerpen aan kritisch
onderzoek, Maar dan ben je het
momellt van overgave alweer voorbij
en kom je van de persoonlijke kant
V,Hlhet gdoof teredIt op Je inhoude-

Priester: 'fe hebt de
'keus tussen overgave en

lJerzet'

lijke kant, Je gaat ht"t gtloof - of de
liefdt" - op lijn merite, toetsen, je gaat
reflel"tt"ren en imerpreteren. Twijfel is
daarbij een goedt" toetssteen. ~

Franje
Rdlenie over Je inhoud V,Hlhet
geloof is absoluut noodzakelijk. Voor
\\;'ilkms zelf is dankzij die kritische
rdkr.:tie de overbodige frank van zijn
geloof in de loop der jaren weggn'JI-
len. ~Als ik niet kritisch kon zijn, zou
ik nu nog op dezelfde manier moeten
geloven ,lIs toen ik een kind van zeven
jaar was. Dan lOU ik mijn per;oon
gl'weld aandoen, dan lOU ik m'K'ren
gelon'n in iets &u ik absurd vind,
hijvoorlxeld dar God tastbaar (lP
deze wereld rondloopt. D,larmel' lOU
ik mijn algemeen nwnsdijke overtui-
gingen verraden. fl.1ijn geloof nUt; niet
In strijd komen lIl('"tmijn bewustz.ijn
als Hik l'n mondige mens."
In principl' mag je a,Hl alles twijfelen,
vindt Willems. Ook a,Hl Ill't bestJan
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Veil. De joodse rt>Iigie keilt dertien
gcloohprincipes die keihard vast-
staan. "J),lar geloven wc in zonder
t"nige twijfel. hel zijn zekt'rlll'dl'll die
we niet tcr discussie siellen. Artikel
zes bijvoorheeld legt: 'ik geloof in een
volmaakt I{eloof', dat wil zeggen dat
alles wat in de Tora staat, alle woor-
den van de profeten waar zijn. Artikel
9 ht"efr het over het oTlwtikbare \"Cr-
trouwen d:1t er nooit \'11te llimmt"r
een nieuwe leer gegewn lal worden.
Dl. leer zoals hij n nu ligt is perfect".

Buik
HOl'wel de ideJle gelovige in prin(ipe
niet twiifelt, liln er IOl"h een helehoeI
mt"nSl.n die wel met Hagen zitten.
indusicf de traditioneel grlovige
Evers. 1taar die twijfel betreft vooral
henzelf. "In feite is alles wat wc doen
een n;l\"olging van (;ods wegen, allel.n
twijfelen we era;1n of wc dal wel op
de juiste mJnier doen. Een echte gelo-
vige staat constant in di'lloog met
(iod. Er is altijd n'n spanning, een
\'(lOfidurend hl.en en •.••.eer hewl.gen
tUSSl'lI hol' helangrijk God is en hOL'
belangrijk je zelf hem. Die twijfel
komt van het idee 'ik willl;l,1s zjjn in
eigen ouik', het is eell 'Illtoriteitscon-
flin ...

De essemie van lwt jodendom lip in
de praktijk: ie moer het gewoon d"en.
Legt Evers. Kmjer eten, dke llag de
gebedsriemen aandoen, met het
Loofhuttenfeest in de loofhut zittl"IJ,
met Pesach get"n z.uur hrood etl'n,
enzovoort. Die praktijk is uniform {'"IJ
staat VJSt. In het d{,"lIkl'tlOI'er het
joodse geloof daarl.1Hl1:Wn is \'Cel meer
ruimte. Evers: "1 let jodendom is één
gmte discussie. elk blad van de [al-
mOl,d staat er vol mee. OVC'{dl' theo-
ril" wordt {'"ruwig gedis(ussiet'rd. daar
is dus ook plaats voor twijfel. .Ie
wordt geacht elkl' dag re groeien, elke
dag te twijfcll'n ,Ian het niveau W<lar-
op je gisteren StOllli. Die constante
twijfel aan je \"(lrig{'"niveau leidt jr
s!Cl'ds dichter naar God. ~

• Identiteit en zinge-
ving in romans en
filosofie
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wereld sleclHs e('n gedachtl' van God.
Voor mij is er slechts één zekerheid:
God oCSIaar. Of ikzelf bl'Sfa. weet ik
nit,t. De zekerheid van ons hestaan is
nJJr mijn gevoel op dtijft:'lnd
gehouwd. Hl,t 'ik' is niet constant,
maar heel diffuus. (;edachtcll l'll

gevoelens veranderen voortdurend.
Ons hl'staan is llu,; uitetsl IwijfelJch-
tig. [k ervaar God als dl' ultieme
zekerheid l"J1ZIe mezelf als een satel-
liet die om hem heen drJait. Als je het
w hek ijkt, dan is gelont twijfel.
Twijfel aan jezelf: wie ben ik?"
Een echte gelovige mOl't lil alles gelo-

lRahbijn: 'Voor mij IS er.
slechts één zekerheid:
God bestaat. Of ikzelf
besta. weet ik niet'

i., er heel stellig in: voor een el"htc
gelm'ige is niks duidelijk. \X/aIH is de
aardsC' reJliteit wel zoals we hem
waJrtlenwn? "\V'lt de mens Jls reëel
ervaart is uiternule twijfelachtig. Ik
Haag mI."altijd af wat her waarheids-
gcluIte van deze wereld is . .\lisschien
is lieze wen'ld slechts een molecuul in
een \"Cel grorer geheel, misschien is de

van God? "Ach, God heHJ.1t of
he~t,J.Jt niet, dil' woorden worden zo
gemakkelijk gehruikt. iC'mand die zt'gt
te weten dat God niet hl'staat is ook
een gelovige. Dat is hl,t geloof van het
ongdoof. Het niet-hestJan van God
kun je net zo min bewijzen als het
wel-bestJan \".1nGod. Er is een boekk
met Jls tilel 'Ik geloof dat ik geloof'.
In die uitsprJak kan ik mij aardig vin-
den. ~
Aan de Bijhel probeert hij zijn levens-
oriëmatie te ontlenen, m,lilr hel hoek
hC'vat voor hem niet 'van kaft tot kaft'
de waarheid. "1 let pum is: ik geloof
in God als l1l't onhetwijfelhare, als een
totaliteit die mij volstn'kt overstijgt
m,liH waar ik tegelijkertijd ook deel
van uitmaak. Ik denk niet dat ik daar
ooit nog aan zal twijfelt"n_ God is als
hel ware met nlijn leven verknoopt. Ik
geloof in God, dat is mor mij funda-
menteel. "-tur bij al het andere daar-
buiten laat ik wellwijfd toe. Dat is
als theoloog ook mijn vak."

Satelliet
"Twijfel is nodig om tot geloof tc
komen. Als je niet twijfelt aan de
zeh'rhedt"n van het Jardse hestaan.
kom je niet tOl geloof. Tenzij je een
geloofstr'lditie hebt." Raphael Evers,
rahhijn van het :"Jederlands-
Israëliti~ch Kerkgt"noOlschap (45)
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De dochter

van Len; (53)

;s gehand;-

capt en

woont;n een

haar leven
prettiger'

verzorg;ngs-

huis. Len;

tw;jfe/t of dat

het beste

voor haar is.

TWIJFEL

"Mijn dochter Maehteld liep ols negenjarig kind
hersenletsel op na een auto-ongeluk. Ze is gedeel.
telijk spastisch, heeft bewegingsstoornissen. Ze zit
in een rolstoel, proot moeilijk en ziet slecht. Ze kan
nib zelf: uit bed komen, eten, noor de wc gaan.
Vijf joar geleden vertrok ze naor een woonvorm
voor lichamelijk gehandicapten, ze heeft doar een
eigen woninkje. We hebben er long over nage.
docht voor we hoor hel huis uit lieten gaan. Het
voelt heel onnatuurlijk om een kind het nest uit te

duwen dat nog zo afhankelijk von ie is.
Toen ze door eenmaal woonde, bleek het heel

moeilijk. Ze wóont er niet, noor mij gevoel, ze
Iogéért er. Wil hoopten dat de begeleiding naast
de gewone verzorging ook aandacht zou hebben
voor dingen als: zijn hoor kleren schoon en heel,
wordt de bond van hoor rolstoel geplakt als die lek
is. De begeleiding ziet het niet altijd als dingen
misgaan; Mochteld kon er zelf niet de vinger
opleggen. De leiding vindt ook dot gehandicapten
zelf hun weg moeten kunnen vinden. Mooi voor
iemand met een dwarslaesie, moor niet voor
Mochteld. Voor hoor is extra hulp en aandacht
essentieel. Er zijn zoveel kleine incidenten. Zij kan
zelf geen hulp vragen. Don belt ze mij en go ik
erheen. Ik probeer haar te helpen en te ontdekken
wat hoor dwars zit. Of ze belt omdat ze zich
alleen voelt, verdrietig is. Dot je dezelfde handicap
hebt, wil niet zeggen dat je het ook kunt vinden
met de andere mensen die er wonen.

Nu pas, na vijf jaar, heeft ze zover hoor draai
gevonden dot ze niet met tegenzin teruggaat. Ze
zou liever thuisblijven, maar weet dat dot niet ver-
standig is.N

NMijn man en ik hebben hoor uit huis loten gaan
omdat we hoor willen helpen zelfstandiger te wor-
den. Er komt een moment dot wij niet meer voor
hoor kunnen zorgen en als we hoor thuis houden
tot het laatste moment, kon ik hoor niet meer hel-
pen haar weg te vinden. Maar de twijfel blijft;
thuis kunnen we hoor een veel prettiger leven
geven.

Natuurlijk vergt de zorg voor haar veel van ons.
Maar die praktische belasting vind ik minder
zwoor don altijd te moeten tobben ol het zó wel
goed komt. Zodra er nieuwe vormen van begeleid
wonen voor gehandicapten komen, vraag ik me
onmiddellijk of of het iets voor haar zou kunnen
zijn. Moor uiteindelijk is de zorg nergens zo goed
als thuis. Dat probeer ik te accepteren.

De twijfel, wat te doen, zit altijd in mijn achter-
haald; ik lig ervan wakker. Ik tel de dagen totdat
ze weer thuiskomt en word de eerste ochtend van
het weekend wakker met de gelukzalige gedachte
dot ze weer bij ons thuis ligt - en dot de vraag
even van de baan is. N

Marianne Ka/kmon
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Uit het hoofdbestuur

Automatisch mopperen
"Ik heb hrt gevoel dat hl'! Humanistisch Verbond na

. eco periode van een zekere vormcloosbcid en vertwijfe-
ling zijn kous aan het hervinden is. ln Ill't nieuwe
beleidsplan Maat duidelijk binnrn wdke kaders onze
projcrtcn de komende tijd zullen passen: levenskunst,
vrijwilligerswerk cn de multiculturele samenleving. \'i/c
hebben zicht op wat wc aan het doen zijn, en dat geeft
me ('en goed gevoel."
Voor hoofdbestuurslid Patriek Mars is het duidelijk;
dl" rijd van bet defensief. van de tamelijk machteloze
kritische VOetnOTen bij het ovt>rheidsbcleid, is voorbij.
Hij kan zich zelfs storen arm het auromarische gemop-
per waarin Nederlandns zo makkelijk v("r\"rlllen. Sinds
hij VOOT zijn werk veel in Belgii.' is. valt het extra op.
"In Nederland wordt ongelooflijk veel geklaagd, haast
los van wat cr geheurt. l/ct kabinet wrgt dat asiel7.0e-
kers straks sneller weten waar ze .Ian toe zijn, verbetert
de bdastingsystem:niek, trekt meer geld uit voor een
aantal belangrijke sm:iale voorzieningen. Allenual
prima omwikkelingen, zou ie 7_e~en, ma,u het i, nooit
goed grnol'g."

~Ik vind d:1t we trors mogen zijn dat we in een land als
~ederlaod wonen, zeker als humanisten, zeker nu wc
een sociaal-liberale meerdl'rheid in de Tweede Kamer
hebben. In zekere zin is het huidige kabinet ons kahioet.
Dat betekent naTUurlijk nier dat je geen kritiek meer
mag hehben, maar ik vind wel dat wc inmiddrls van
toon kunnen \'emnderen. ','.;rekunnen nog steeds aante-
keoingen maken bij de objecti\'ering van gevangenen,
van pl'dofic!en, van vluchtelingen. De maatschappij
dreigt hen inderdaad alleen maar als problemen te 7ien,
en niet meer als ménsen met problemen, Daar moeten
we iets over zeggrn, maar uok dat hoeft niet merr zo
ddcmirf. Wr mogrn ervan uitgaan dat onze opmerkin-
gen in principe in vruchthare aarde vallen."
"Vroeger disl'ussieerden we wel ecns op Je vierkante
cenrirneter of millimeter - dat was soms nlOr niemand
behalve de sprekers meer te volgen, We zijn als
Verbond niet meer zo intern gericht. Nu kunnen we een
construcrirf kritische rol spdetl, vanuit l'en positieve
kracht, vanuit een duidelijk ideeengoed. Dat ervaar ik
als pUfe winst."

Oorlog in je bloed
),kt verhazing en teleun;telling bzen wij de pcrsoonlijh' unt-
hoezeming van .\larjan Slob in de HIIIII.mist \',11\oklolx'r
199~ .. 'let name de zinslll.de 'Pacifisme is: jezelf buiten Sl:hot
houden. Niet wilk'n weten van oorlog', schoot on; in het Vl'r-
keerde keelgat.
P,Kifi,tl'n n'nen zil'h juist in via velerlei aCtil~ en acitiviteiten
die gericht zijn op fundamentele \"l'randerin~en, 70wd van
denkwijze, mentaliteit en gl'dr,lg, als van wapenonrwikkc1ing,
productie en handel. Erop wijzen dat je jezelf in staat acht tot
l1loord("ll, g.ut voorbij aan hl'e1 ingewikkelde maatschappelijke
proc~~en. ,'lensen zijn in staat om niet aliel'n op een primitief
nivc;lU re reagerl'll. Juist Je7e mogclijkhl'iJ gedt ons de kan~
om andl'rc wegen te 7()('kell, met name in tijden dat de drei-
ging minder groot is.
Dl' con,tatering dat oorlog in het bloed zit, is een te simpele en
wijd open deur. Velen. w,uronder ook pacifisten. hde\-en in
ieder geval ~l'Cn lust aan het lezen owr oorlog en geweld. lllaar
trachten zich inzicht te ,'crSl:haffl,t1. Niet alleen 111 menselijke
motieven, maar vooral ook in de vcrschillende politieh., slJ;Cia-
ll' en niet te \'ergeten l'conomi~he achtergronden wa<lftq.:en
dergelijke ;Ifschuwelijkc gcbcurtenis<;('n pbats kunnen vinden,

I-:ls lil/hert, ROl/adam, lIi/mellS !Jet /flfm</lI;stisclJ
Vred,'sbcram!.
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Uitreiking Van Praagprijs
01'11 decemher ontvangt dl' staarsrechq:;elcerde en ml'nsenrech-
tenanivist profl'SSor AbJulbh Ahmed An-Na'im de vijftiendl'" Van
I'raagprijs. An-:-Ja'im werd in 1946 gehoren in Soed,ln en ~>t~ijverde
zich daar voor mensenrechten. Hij vcrzette 7.ich onder llleer tegen
dl' \'ervanging van het ci\'ie!l' recht door een strenl;e uitvoering van
de shari'a en pleitte voor l'cn humanistische interpretatie van het
islamitisch recht. Dal kidde tot anderhalf j'I<Hopsluiting als poli-
tieke I;ev,lllgene, waarna hij S(ll'dan ontvluchue. Nu is hij hoogle-
r,1<1rin AlLlIlta, de Vl'renigde Stal/:n. Hij schrijft OVl'{de mogelijk-
heden een brug te sban tussen de II"l.stl.r•••...en islamitische wereld
op het gehied van mensenrechtl'n. In het novembernumlller \"<Jnde
HUn/must stond een imerview met An-X"a'im.
De uitreiking vindt plaats in het Tropeninstituut in Amsterdam
\'an 16.00 tot 17.30 uur. Toeg;lng gratis.

Mensenrechten-toets
Hoc Illel'I je de effecten van het buitenlands helcid op de mensenrechten-
situatie in China of Columbia? Draagt nruwikkclings~arnenwerking hij
aan de "erbetering \'-,lIlde mensenrechren in een land of houdt het de situ-
atie juist in stand?
;\1ensenrechtenlleleid is vaak geënt op inschaningen en ondoor7iclllige
afwep;ingen. Reden \"uur het Humanisrisch Overk~ ,Mensenrechten
(HO.\I) om een l11enselltcehlentoets Ie omwikkelen. Het achterliggende
idee: als je de resultaten ~'an mensenrechtenbeleid in kaan kunt hrengen,
kun je effectieller bekid maken. Om dit te hereiken gaat het HOM op
nationaal en Europees ni\'Cau discussiebijeenkomsren organiseren met
andere organisatie~ en hcleidsm.lker ••.
Meer informatie hij hef HO,'\-I, tel. 030 - 2.B4027, uf pcr e-mail:
hom@euronet,nl
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De bekende rationalist
l'aut Kurtz zal de ope.
ningstoespraak houden

op de twecde
Intt'rn,nional Rationalist
Conferencc, die \'an 17

tol 22 januari 2000 in de
Indi'lse slad Trivandrum
wordt gehouden. Ik con.
ferentie worlil gcorgani.

secrd door de Indian
Rationalisl Organisation.
De eerste Internafional
Rationalist Conference
vond plaats in 1995 in

New Delhi en trok ded-
ncmer~ uir 28 landen.

Mccr informatie \'ia e-mail:
sakthy@giasdla.\-sl.ncl.in

Kurtz Op
International
Rationalist
Conference

Weerbaarheid
Op straat of in de tram
~edraagt iemand zieh onhe-
h(XJrlijk. Je ergert je, lIlaar
zegt cr niets van. Heel herken-
haar, maar die afûjdige hou-
ding Ix:ndigt vaak niet ell
hl'eft de schijn van onverschil.
ligheid.
AfdeiingclI van het
Illlm;lIlisrisch Verbond kun-
nen t'Cn training boeken die
weerbaar maakt in simatirs
waarin je iets zou willen zq~-
gen, meur niet durft. De trai-
nl'r is John Brohhcl, oud-
docent van de Universiteit
\'oor HLllllanistirk en huma-
nistisch raadslid. De training
kan in overk-g worden
opgezet, zodat Brobhrl kan
inspringen op de situarie van
de afdeling of rt-gio zelf.
Mt'Cr informatie bij Wilma
Reinders, tel. 020 - 5219000.

Regionale ontmoetingen
Voor heT \'ooqaar van 2000 staan de volgende regio-
biJeenkomsten op stapel: 25 l'l1 26 februari: Oisterwijk
(Z), 10 en 11 maart: Kortehellllllen (:'-:) en lIer~eTl (:'-:W),
17 en 1X maart: Lochem (0) en Rockanje (Z\X') .. \ker
informatie VOlgTtI" zijner tijd via de regionelle afdelingen.

1.(,I'CII fl'gclI de stroom ill, eell
blll/del slluli", en heril/neringen.
R. de Jong, P, E,klman en B.
Gascnbcck vocrul'[J de re&lnie.
Aan bou komen onder Illt'er

Con~t;mJsc, ideeën over Latijns-
Amerika, godsdienst en seksuali-
teit en zijn werkzaamheden hij
het IIV, de Vrije Geda~"hte,
De (;ids, De .h en de VPRO,
liet hock telt 260 pa~ina's, is
uitgegeven door Papieren Tijgl'r
en kost JJO,- inclusief verzend-
kosten, Bestellen via een folder
die is aan te \"fagen hij het
Humanistisch Archief,
tel. 030 - 2]901(;4 of per
e-mail: human{d.uvh.nl.

Het HumanÎ,tisch Archid heeft
een schat J,1n gt'gevr:m verza-
meld over Je levrIlsloop en
publicaties van vrijdenker.
humanist l'll 'lll<Hchist Amon
Comtandw. die via een website
TOegankelijk zijn. De site brv;lr
naast beelden. geluiden en tl."k.

sten over leven en werk van
Constandsc ook diverse serviel'.
rubrieken: een Constandsc-
vraaghaak, Cl'l] vraag- en aan-
bodrubriek. ren COllstandsc-quiz
en een discussichox, Adre,;
ww\\'. huma n.n I/consTanusl'.
Fr is onlangs ook een hock over
Constand<;e uirgt"komcn, getiteld
An/oll COlIstl)l/(Jse (18';19- J YS5).

Geweld op tv
Veel mensen erg~'ren zich aan het vele
geweld dat op tclel'isi", als amU'iemem
wordt gebracht. Op de wehsitt'
www.ddh.nl/org/p.lis/tv.btml vall dl'
\X'erkgroep TV-geweld staat nu ",en
klachtenformulier, waarmee u L1W even.
tuele ergernis in daden om kunt zettt'n,
Op het formulier is een aantal veelvoorkomende klachten
voorgedrukt, maar het biedt ook de mogelilkheid om uw eigen
bewoordingen te kiezen. Dl' \X'erkgroep TV-gewdd zor~t
ervoor dat de klachT hij de hetn:fknd~' omroep komt en - in
gebundelde vorm. ook bij alle relevante (overheidslinSTanries.

Anton Constandse

lverJ

Leven en werken
met hart en ziel

• De Kracht van Bezieling
Dm Jocg" IfImilc om "''''1 in (Onla,t tr
KOffiaJmd cigaJ in<pir~tiebronnm
D"t~: 16-17- J 8 maan 1000 (olim! Hou\o\rn)

10-21-22 upril1000 (l/ffilmgde grMp)

• Retraites in Frankrijk
Em ,,«k bijlQnKaJ m in< imlir 0 OOIm
Fmnkrijk
ander b<!IdeiJing \u
Do!o: 02-08 opril

CIJ"l,1RJ",TrnJnJng ft [_h,
H."",\'j.rkk"" •••, IQ ;l~!I

Verkrljgbaa' bi] de boe,handel en
,eçh"tfee~, bij de uitge,.,.

S.J. Redmeijer
Individu en collectief in de
opvoeding / 39,50

De ~uteu' on<!efloe't de ge<!achte
"hte, de vMlel1>p,e'endheden dIe
het ind"idu belemmeren in ,ijn ont-
plooiing,
V,aag 00' inliçhtingen O,ef andere
uitg~"en aan de "ilge"e',

ingezonden mededelinJ;('/1

Po'tbu, 76~7~0Aa H.'en_g'
Tel,050 53~ 0 395
fa. 050 S3S 0 329

0Uitgeverjj Sassenhein

In levende lijven
Op \'rijd'lg 10 december om 10.30 prol1lo\"t:'en
Tonj,l van den Ende a,l11de Uni\'et"'>ileirvoor
Humanistiek te Utrecht op haJr prods<:hrifr /11

h'/'I'lIdt'/ijl'CII. IdCl/titeit, lichamelijkht'id ell l'('rsrhi/
ill het werk vall 1.l/celnj;aray. Centrale Haag van
haar proefschrift: welke verschillen tuswn mensen
Illut'len er wél rn wrlke mogen cr niet tol' doen?
\Vestt'rse mensen vinden het helangrijk om vcr",hil-
len die zij ht'Lmgrijk achten I'oor hun identiteit,
LOclIsgeslacht en kvenslx'Schollweiijke achtergrond,
te kunnen uitdrukken. Daartcgenowr ervaren wr
\'l'Cl yerschillcn als discriminerend en onre.:htv,lcH-
Jig, Die Vl'rschillen heleven we niet alk'l'n inrellt'l.-Lu-
l'Cl, 1II,ur ook in, ,un en met ons li•."haam. Tonja
\',U1den Ende laat in ha,u proefst:hrift zien dM •.k
Franst;."filmofe Lu~'CIrigaray een mensoceld biedt
waarnll'e we die lich'lmehjke ervaring van vl'rschil
kunnen begri]pl'lI.
Half dcCt'mber verschijm er l'en handelseditie van
het prut'fschrift hij Uitgevrrii Damol1 teL:enJe.
V(XJr lIleer inform,uie over hoek en promotie,
hel: 030 - 2390 I00.
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~ Activiteiten in de winter

Haks was here, vatte het Groninger Museum haar eerste lustrum treffend sa. //i'à.o;lll!"~INE'0
men. Dit is ook de naam waaronder het museum een aantal tentoonstellin- ~_
gen en evenementen presenteert om haar vijfjarig bestaan te vieren. )
Oud-directeur Frans Haks krijgt de kans om terug te kijken op vijf jaar _ ~;'"' ~
museumbeleid en de selectie in Gasunie is hier een onderdeel van. De \ "
tentoonstelling is onderverdeeld in drie categorieën: internationaal, met
hoogtepunten van de Italiaanse Transavantgarde, Mülheimer Freiheit, Fi. ~
guration libre en Pittura (olta. Nationaal met het werk van Nederlandse
persoonlijkheden als Ger van Elk en Carel Visser. Regionaal met schilderijen,
tekeningen en grafiek van Tiddo Nieboer en Gerard Florissen.

Kunst in de twijfelzone
In de periode 1975-1995 koos oud.
directeur van het Gronin~er .\luseum
Frans Ilaks voor 'Kumt in de twijfel.
zone'. wa,Hmee hij zoveel bedoelde
als kunst waarvan nog niet duidelijk
is of het kunS( is of niet. Van 2~
oktoher tot 1 februari toom Gasunie
Groningl'n dl' vrol'gstl' aanwinsten.
Openingstijden: zaterdag l'n zonda~
vanlO.OIl tot 17.00 uur. Dl' Gasunie
is gesloten van 19 dl.'Cl.'lllberrJm 8
lallllan.

Een vrouw, de vluchtelingen
en de wet
Oat is de titel van Je opmnkdijke
JoclIml'ntairl' die KCRV-Dokument

21ldecember uitzl'ndt op ::-':edl'rland
1 om 22.55 uur.

Praten over de dood @
1)ir altijd moeilijke ondnwerp staat cen-
traal in een Scril'~espTt"kkendie over zes
avonden is n~rspreid. Antie Bümn en
Titia Lil'sewllen de gesprekken leiden.
In de groep is plaats voor twaalf deelne-
mers. De gesprekken vinden plaats op:
.l! januari, 7, 14, 21, 28 februan en 6
maan van 19.30 [0121.30 in de "de
Aanleg' in ItlTderwijk. Aan de serie
gaat een intmJlInie-avond vooraf. die
op 2~ januari l,tl worden gehouden.
Voor a,lflmclding of informatie: Titia
I.iese 0341-252203 of Amil' Bümer
0.141-252968.

Cursus sociale filosofie
Afdeling Alkmaar/Den Helder orga-
niseert van 11 februari tot en met 7
maarlol' de dinsdag de cursus
Tocp<lssillg l'<llIsociale filosofie.
Inlichtingen: \X?ilBorg~'r 072-
5110908 of Ton .\1J.~saT072-
5612668.

Adriaan Lubbers [;3
Zondago..:htend 19 decemher organi-
seert Ilumanistis..:h Verbond in "tGooi
een HlOrJracht over en een he7_IJekaan
de tentoonstelling van de kunstschilder
Adriaan l.ubbl'fS. De aanvang is 10.30
uur in het SingeTmuseum in I.aren.
Voor llleer inform;uic: 0.15-6950903.

85 illegale vrouwen en kinderen; Gabbi
Wieringa heeft ervoor gekozen uitgeprodu-
ceerde asielzoekers op te nemen in haar huis,
waar ook haar elf jarige dochter woont. Nie-
mand wordt geweigerd. De documentaire
toont de dagelijkse gang van zaken in het huis:
advocaten die met zaken bezig zijn, bange en
verontruste vrouwen. Gabbi praat met de
vrouwen, ze luistert naar de verhalen en met
velen start ze een nieuwe asielprocedure. In
tachtig procent van de gevallen heeft ze suc-
ces. Hoe kan dit? Is de asielprocedure zo slecht
of is Gabbi zo slim?
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Kritisch denken en discussiëren over actuele onderwer-
pen, aan de hand van het filosofisch gedachtengoed. Dat is
waar deze cursus over gaat. In het verleden hadden filosofen
een duidelijke stem in discussies over de samenleving. Voltaire,
Rousseau en Kant mengden zich in de achttiende eeuw na-
drukkelijk in de openbare meningsvorming. Zij dachten na
over de grondslagen en formuleerden alternatieven. De he-
dendaagse filosofie heeft zich voor een groot deel terugge.
trokken in de universitaire wereld. Deze cursus is een poging
dit te doorbreken. Aan bod komen zowel beschouwingen van
bekende filosofen over de kenmerken van onze samenleving
als de discussie over de vraag of er in een pluriforme, multicul-
turele samenleving algemeen verbindende waarden en nor-
men bestaan.
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Ruim driehonderd islamitische
kunstschatten, afkomstig uit in-
ternationaal vermaarde collecties,
zijn te bewonderen. Natuurlijke
elementen als water, bloemen en
geuren nemen in de islam een be.
lang rijke plaats in; zij verwijzen
naar het paradijs. Dit is niet alleen
terug te vinden in de tentoonstel-
ling, maar ook in de ambiance die
is verlevendigd met vijvers, fontei-
nen en vogels in een volière. Prof. Dr. Micheal Pi-
otrovski, arabist en directeur van de Hermitage
in St. Petersburg, is de samensteller.

Discussies over jeugd en opvoeden heb-
ben vaak een wat eenzijdig karakter. Het lijkt
alsof men de 'kwaliteit' van de hedendaagse
jeugd uitsluitend ziet als een product van de
moderne gezinsopvoeding. Ontwikkelingspsy-
chologisch onderzoek laat echter steeds meer
zien dat de jeugd niet alleen de ouders, maar
vooral de samenleving een spiegel voorhoudt.
De vraag wordt dus steeds meer hoe de sa-
menleving met de jeugd omgaat en welk ef-
fect dat heeft op kinderen en jongeren. Een
zorgelijke ontwikkeling is, volgens de organi-
satoren, de alom gesignaleerde maatschappe-
lijke intolerantie voor alles wat jong is.

Aardse schoonheid. hemelse kunst
Dat is de titel van dl: tentoonstelling
die in Je J',;jruwe Kerk in
Amsterdam vanaf 16 dcccmbcr tot
24 april te zien 7.alzijn.

Kirov ballet
De7'"kcrst i~het wereldberoemde Kirov
ballet uit St. Petcrsbllrg in KooerLmd.
liet gezelschap d,lnst in de RAl, onder
begeleidingvan het eigt"norh"St van het
;\lIriinsky TIlcater. Op het programma
,taan; Tschaikowsk(s ZWü/l('lImel'r, de
Notellkr,lker en CI.'nFokine Gala, een
hommage :lJn de legendarische choreo-
graaf Fokine. K:l:lrtellzijn te bestellen hij
de RAl TheaterkaS'kl020-6448651.

Het geheugen van water
Van 18 januari tot co met 2.~ ma;)rt
speelt het NationJle TOllct.'!Het
gehclIgl'll l'all water. Oe voorstl'lIing
is tot 13 februari te zien in de
Koninklijke Schouwburg in Ol.n
HJag en z;)1daJfllJ in verschillende
theaters in l'\ederblld worden opge-
merd. Informatie: 070-3181444.

Kreatief Kuieren @
30 jJnuari kan cr weer crl.'atiefgekuierd
worden. Oe organisator is IdeJIa,
opgericht door oud-gedienden uit ondl'r
andl're JI-I. :-':].'.10, IVN-\'(.\-K.De WJn-
delillg bedraagt w'n vijftien kilometer
en de pauzes worden benut om op
creatievc wijze inspiratie op te dOI:n.
Informatie en aanmelding: HdmJ

ZondJg 0.BA61252S el1Geja rokkert
033-4751573.

Humanisme in 2000 •
'Zelf Denken Samen Leven" dat is lJet
motto WJJrme(' de humanisti"he 11'I..we-
.l'inghet jaar 2000 ingaat. 3 jJnuari ver-
tellen in Kwartier Humanisme woord-
vOt"rdcr>van verschillende humanisn"he
organisaties hoc zij JJn dit motto .l'csta!te
willen geven. Samenstelling: Bert Boe-
bJ.rs. RJ.dio S van 17.4S rot IS.OOuur.

Crisis in opvoeding?
De Universiteit \'al1 .\LlJstricht
houdf 2 dceemher om 20.00 uur l'en
Studium Gener31c over opvoeden.
De toegang is gTJtis. Voor met"r
informatie: 04]-3883545.

Sluitingsdatum: 31 december

'Ik weet niet hoe ze het
klaarspeelde om drie doch-
ters te baren en die vervol-
gens zo slecht voorbereid
het leven in te sturen. Ze
had ons op pumps de
Mount Everest laten be-
klimmen. Met bijpassende
handtasjes.' Drie dochters
keren voor een laatste keer
terug naar het ouderlijk huis omdat hun moeder is
overleden. Een emotioneel beladen bijeenkomst. En
voor de vrouwen het moment om de kindertijd nog
eens de revue te laten passeren en elkaar openhartig
de waarheid te zeggen. Maar wat is de waarheid? Uit
de aangrijpende en vaak zeer felle gesprekken blijkt
hoe bedriegelijk het geheugen is.
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Verras iemand met een cadeau-abonnement

op de Humanist!

Kent u iemand die de
Humanist graag zou lezen?
En wilt u hem of haar een
jaarabonnement van /55,"
schenken? Vraag dan snel
de kaart voor een cadeau.
abonnement aan. Op de
kaart is ook ruimte voor
een persoonlijke wens of
boodschap aan de ontvan-
ger van het cadeau. Eén
telefoontje naar de
Humanist is genoeg: 020
5219090.

Humanist, voor een
andere kijk op uw leven.

het ideale
lijf

Maak kennis met het Humanistisch Verbond
Oe Humanist kent u natuurlijk al. U kunt
voor /55,' per jaar een abonnement nemen.
Een proefabonnement (drie nummers voor
een tientje) is ook mogelijk.

Voor lezers met interesse voor wetenschap
en cl,.lltuur is er het kwartaalblad
Rekenschap (vanaf tSO,- per jaar).

U kunt ook donateur van het Steunfonds
Humanisme worden. Het Steunfonds is een
werkstichting van het HV met als doel het
verwerven en beheren van financiële midde-
len. Als donateur ontvangt u twee keer per
jaar informatie over projecten en activitei.
ten van het HV met een acceptgiro. Zo kunt
u per keer beslissen of u een financiële bij.
drage wilt geven.

Lid worden van het Humanistisch Verbond
biedt n6g meer voordelen I U krijgt negen
keer per jaar de Humanist in huis. En ont-
vangt regelmatig nieuws over activiteiten
bij u in de buurt. Als lid helpt u bovendien
bij het instandhouden van geestelijke ver.
lI:org i ng, u itva a rt beg e Ie id ing, re I at ievi e ri ng
en humanistisch vormingsonderwijs.
Het lidmaatschap kost /100,' per jaar; jon-
geren tot 27 jaar en mensen met een mini-
muminkomen betalen een lager tarief (resp.
/40,- en /55,-).

Het HV heeft verschillende folders en
brochures die u meer informatie geven.
Interesse? Bel publieksvoorlichting
020.521 90 90. Of gebruik de bon in dell:e
Humanist!

- ----
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ROB SCHOlTE

"Obsessie"
Deze zeefdruk van Rob Scholte kunt U tegen een speciale prils

in Uw bezit krijgen.
Het werk komt uit 1998. De oploge is 100 stuks, genummerd en

gesigneerd door de kunstenaar.
Het popierformoot is: 63 x 91 cm. Het beeldformoot is: 42 x 80 cm.

Als lezer von de Humonist geeft Joski Art Gollery U een speciole korting.

De normole pcijs bedroogt: f 1.250,-
Aonbiedingsprijs: f 950,-

u kunt deze zeefdruk be~tellen door hel bedrag over 'e maken op:
ABN AMRO rekening: 47 73 3.1 199 of Gironummer: 30 1655 len nome 'Ion Joski Art Productions bv.

Nieuwe Spiegelsiroot 27 in Amsterdam o.v.v.: Rob Sc holte - Obsessie
Het adres op uw bonk/girocheque zal gelden als hel adres waar het kunstwerk noor toe zal worden gestuurd

(tenzij anders vermeld). Mocht de beperkte oplage onverhoopt zijn uitverkocht. dan wordt het gehele bedrag op uw
rekening teruggestort. De bestellingen zullen op volgorde 'Ion binnenkomst worden behandeld.

Wilt U meer intormatie, dan kunt U bellen met Jaski Art Gallery, tel: 020 620 39 39

Jaski Art (;allery
Nieuwe Spiegelslraat 27-29, 1017 DB Amsterdam

Tel, 020 620 39 39, Fo", 0206203069

Geopend: di. t/m za. 11.00 - 18.00 uur, zondag 13.00 - 18.00 uur
www.jaski.nl

email: info@jaski.nl
HUMANIST 80 winter 199912000

DO

I
I

http://www.jaski.nl
mailto:info@jaski.nl

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080

