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(Ingelonden mededeling)

Als een leven ophoudt, gaat Het Leven
door. ;\[ wat u lijdcns u\v leven de
mocite Y,ln het onderstcuncn waard
vond, moet het zonder uw steun doeII.
Neclll daarom maatregelen, Maak een
testament. En als het Humanistisch
Verbond u iets waard is geweest. denk
eens na o\'('r cen legaat STEUNFONDS
aan bel Steunfonds HUM A NIS ME
Humanisme, Vraag mTlJIIIl llllUUlm,1

c r!l[f~G.lil I1lIl!gerusi meer inlOrmatie, lUI lil 11 11Illll

mel de onderstaande ..;Y
bun i~dat heel f\
gcmakkelijk. G I R 0 61 68~--------------~-~-~-----------------------------------------------,

: Ja, ik wil meer informatie over legateren aan het Steunfonds Hllll1alli~me. :, ,
: Naam: '
: Tdefc.JOIl: Adres:,
: Postcode: \Voonplaals:,
: In een envelop zonder poslzegel zcndcn naar:
: Stcunfonds Ilumallismt". Antwoordnummer 2181, 3500 AC Utrecht.,~------------------------------------------------------------------



OUD IN DEN VREEMDE

17
28 en 29
30en31

Als elke wereldburger zo zou consume-
ren als de modale Nederlander zou het
leven kort en onaangenaam zijn. Stelt
milieudeskundige Lucas Reijnders. Hij
weegt kracht en zwakte van de milieu-
organisaties en pleit voor een milieupas-
send goed leven.

GOEDLEVEN
VERSUS MILIEU

21 t/rn 23

DeelS uit de serie 'Een humanist'
De rtv-programma's van de HOS
HV-nieuws met activiteikn

EN VERDER NATUURLIJK

EINDELIJK GEREGELD

6 en 7

Eindelijk, na vele jaren touwtrekken zijn twee wettelijk bclan~rijke
kwe~tics door de politiek geklaard. Driekwart van de Nederlandse
bevolking vindt dar Tocht op euthanasie mort bestaan en dat wordt
nu ook met zoveel woorden in de wel vastgelegd - al blijft eUThana-
sie in \vczcn strafbaar. Daarnaast is cr dan eindelijk ecn Wet Gelij-
ke Behandeling die de rechtsbescherming van discriminatie in
~ederland regelt.

12 t/rn 16

18 t/rn 20

Boekbespreking over aliochwne ouderen in Nederland .• \let speciale aandacht ~.oor één van
de llleeSH: geïsoleerde groepen: de Chinezen uit China en Hong Kong.

24 t/rn 27

"De wereld wordt er niet beter door als ik de waarheid verdoezel."
En dus onderzoekt hij zonder HlOrhehoud de rafelrand van de
samenleving. Maar criminoloog/cultureel antropoloog Frank
Bovenkerk toont wel zijn bewogenheid in de conclusies die hij uit
zijn onderzoeken trekt. Interview met een wetenschapper die vaker
gelijk heeft Jan hij krijgt.

DANS ALSOF HET
DELAATSTE

KEER IS!

INTERVIEW MET FRANK BOVENKERK

jirf Kylián is de artistiek lei-
der van het Nederlands Dans
Theater in Den Haag en inter-
nationaal bekend choreo-
graaf. Centraal in al z'n werk
staat de mens met z'n ervarin-
gen, gedachten en gevoelens.



Brieven zijn welkom.
Houdt u het wel kort. De
redactie behoudt zich
het recht voor om

brieven in te korten of
niet te plaatsen,

Bestaansrecht Gedicht

Plaats: Coornherthuis, Zeist

Cursus 'spreken bij uitvaarten' voor Geestelijk Raadslieden
Hij voldoende belangstelling wordt deze cursus door het Centraal Bureau tegen kostprijs
georganiseerd:

Data: dimdag, 25 mei (vanaf 09.30 uur, 3 dagdelen)
woensdag, 26 mei {tor 17.00 uur, 2 dagdelen)

Maja van der Goes {Achtum)

dan spat ik uiteen.
verdwijn uit het zicht uit het
licht.

Even mijn vader hellen
Zo worden wij dus oud:
dit nog een heet je, d;;n niet
meer:
het hinden niet, zeggen we-

als ik nog maar een bladzijde
kan lel.en
één bladzijde per dag -
als ik de muziek nog maar
hoor
als cr een vrouw in mijn huis
komt
lO nu en dan, om stof af Ie
nemen
een vrouw, haar ogen haar
stem
de bladzij, de muziek; de
telefoon
gaat nog, iemand helt me
de kinderen komen, ooit,
later,
straks, maar wacht niet te
lang want
ik ga wel ,{chteruit,
:tchterwaarts ga ik en vóór je
her weet
word ik kleiner
klein en door<;çhijnend -
vóór je het weet hen ik een
zeephel;

zijn geen morele waarde-
oordelen aan te verhinden.
En al helemaal geen rechten.
Er wordt nogal wat
gezwateld omtrent het idee
dat het rampl,alig 1.OU zijn als
de mensheid lOU uitsterven.
Dat heb ik nooit goed
begrepen. Het lijkt mij een
zegen. Voor de mensheid,
hedoel ik. Voor de goede
orde: dat hoefr niet
gewelddadig te geschieden:
we houden gewoon even op
met onl.(' procreatie. Na wat

jaren ziln onze
snelwegen geheel
vergrast - dat lijkt
me een Immens
mooi gezicht -
helaas zal ik het niet
meer kunnen zien.

H. de Klonia
(Heerhu!;owaard)

uit zich sedert 3 Maart 1970
middels woord en geschrift
over allerleÎ facetten rond
het fenomeen alleenzijn. Dit
onderwerp gaat iedereen aan.
De helfl van allen die nu
samen wonen is straks
alleen. In ons land is nu 1/3
van alle huishoudens een
Unpersoons huis houden.

Het gaat over
mentaliteit en
praktijk van

Ingezonden mededeling

Er is helemaal nirt zoiets al,
ocstaansrecht voor de
mensheid. Aan wie of wat
zouden we dat recht moeten
ontlenen? Wij hebhen ons
dar recht gewoon
toegeëigend.
Het aardse leven is bij toeval
ontstaan. De mens is het
'wpproJuct' van
c\'olutÎonaire processen. Dat
kun je hctrCUft"Jl of
toejuichen. Maar wc 7.ijn cr
nu maar eenmaal. Hieraan

.+LOS
•• VAST
Stichting LosVast

ALLEENZUN
ALLEEN VOELEN
ALLEEN WONEN
ALLEEN REIZEN
Inl. over brochures
en voordrachten:
Empclse-dijk 14
5235AE Den Bosch
lel. 073421323, 9-10.30 uur
fax 073410388, dag I nacht

Aantal deelnemers: 10 - 14

Prijs: f. 250,. all-in (in het kader van deskundigheidshevordering moge-
lijk te declareren bij de instelling waar je werkt)

Aanmelding: door overschrijving van f. 250,- op giro 197930 van her Hum,mis-
tisch Verhond Utrecht, onder vermelding van 'cursus uitvaanbege-
leiding HGR' (wanneer het geld door een instelling overgemaakt
wordt graag ook vermelding van uw naam)

Cursusmateriaal: deelnemers onr\.angen voor 1 mei een syllabus, nadere gegevens en
een deelnemerslijst

Sluitingsdatum: IS april

~Ieer informatie: Centraal Bureau, 030-31 S 145, Dini Boer of Pieter de Vrijer
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Op zondag 21 maart, de internationale dag tegen racisme en
vreemdelingenhaat, zal inAmsterdam vanaf 14.00uur een
landelijke demonstratie tegen racisme worden gehouden.
Deze demonstratie sluit aan bij demonstraties die in negen
andere Europese steden zullen worden gehouden. In het
organiserend 'Comité 21 maart' is ook het Humanistisch Ver-
bond vertegenwoordigd.
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Veel leven om niets?
door Govnt cl •.•n Hartogh

Niet door de wet, maar door het recht, zoals
het door rechters Îs ontwikkeld, wordt in
Nederland ~inds een aantal jaren euthanasie
toegestaan, mits aan een aantal redelijke cn duidelijke eisen
van zorg~'uldighcid wordt voldaan. Daar kunnen we hlij mee
zijn; er is zelfs ruimte \'oor enige trots. Overal ciders in de
wereld staan vooroordeel en vrees zo '0 regeling nog in de weg.
Daar zijn patiënten soms \'croordecld een lewo te rekken dat
tol een ondraaglijke last is geworden, artsen om dat aan te zien
Of in het geniep te helpen, rechters om die arhen ah
moordenaars te s'en'olgen Of de wettelijke r~c1s olet
doorzichtige smoezen IColilduikcn.

Onlangs heeft de Tweede Kam!,:T toch nog ecn wet aangenomen
die internationaal tot \"Celcommotie heeft geleid. Het Vaticaan
haalde cr de nazi's nog maar eens bij. Intussen ~'eral1der die wel
aan de bestaande situatie bijna niels, en dat was ook niet de
bedoeling. Sinds t 990 beslond er al een meldingsprocedure
voor euthanasie en hulp hij suïcide, en die procedure is nu in de
wet verankerd. Die procedure heeft tot doel ~'ast te slellen of
aan de zoTg\'uldigheidseisen is voldaan. Maar formeel blijf! het
zo, zoals het CDA te ••..reden vastslelde, dat de Officier van
justilie niet \'erplicht is om de arts niet Ie ver ••..olp;en die
daaraan heefr: voldaan; de eisen zijn dus niet erkend als I.Tih:ria
••..an straffeloosheid. Euthanasie blijft slrafbaar (met een
gevangenisstraf ~'an ten hoogste 12 jaar), maar zoals bij elke
regel kunnen cr individuele omstandigheden lijn
('O\'ermacht')waaronder ovenreding niettemin IC
••..erontschuldigen is. In feire is er natuurlijk een situatie
gegroeid waarbij de zorg ••..uldigheidseisen wel dl.'gelijk als
algemene regels functioneren. toepasselijk op zo'n 2300
gevallen per jaar - en waarin de arh die zich eraan houdt
daaraan ook de zekerheid ontleent dat l.ij niet ~'ervolgd zal
worden. Alleen al het feit dat de wetgever naar diezelfde
zorg~'uldigheidseisen ••..erwijsl, houdt een slilzwijp;ende
erkenning \'an die situatie in. Dal betekenl dat het principiële
verschil mei hel wetsontwerp van 0'66 niet beSlaat: het
geldend recht belichaaml een "ja, mits", niet een "nee, lenzij".
Dat de welgever bereid is dat te erkennen, doel niet terzake.
Recht is niet wat de wetge~'er zegt dal het is; het beSlaat uit de
n:rwaehtingen die rechtsgenoten van elkaar en van de overheid
mogen hebben.

Toch is cr iets \'eranderd, en dat is dal de meldingsprocedure
nu uitdrukkelijk uilgestrekl is tot levensbeëindigend handelen
wnder verwek. Dal hel CDA da.1Taan meewerkte, heeft grote
verb.1Zing gewekt, maar het W.IS heel consequent: de
meldingsprocedure had immers alleen lot doel het medisch
handelen toetsbaar te maken, het was geen garantie voor
straffeloosheid. De minister \'an justitie heeft dan ook duidelijk
gemaakt dat wanneer zulke gevallen worden gemeld, die in
beginsel juist wel lot vervolging zullen leiden. Naar aanleiding
daarvan kan zich dan evenals dat hij levensbeëindiging op
uitdrukkelijk wrzoek gebeurd is, jurisprudentie ontwikkelen.
Door del_e verwachting uit te spreken maakl de minister zelf
opnieuw duidelijk dat het bii rechlerlijke toetsing echt niet om
unieke, onhaalhare uitzonderingsge ••..allen op een algemeen
geldend verbod gaal, maar wel degelijk om algemene regels die
le~'ensbcëindigend handelen onder voorwaarden toestaat en
waaraan redusgenolen zich kunnen oriënteren. De
ontwikkeling van dat geldend recht wordl aan de rechler
overgelaten, kennelijk omdat de wetgever cr niellOe in Slaat is.
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Het gevolg is een fase van rechlsonzekerheid.
De ansen die hel aandurven zich ICmelden
zijn voorlopig juridische proefkonijnen: ze
kunnen niet weten of ze niet aan moord of
doodslag schuldig zijn.
De niet-confessionele paniicn waren over de
uitbreiding van dc regeling niet IC spreken.

Zij interpreleerden die n_'v;elingdus hlijkbaar lOch als een
erkenning van het ja-mits beginsel, terwijll_ij hij het ontbreken
van een uitdrukkelijk wilsbepaling \'an een nce-Ienzij wilden
blijven uiigaan, Is cr reden om dat onderscheid te maken?
Volgens het rappon \'an de commissie-Remmelink gaat het
over zo'n duizend gevallen per jaar, maar dit is een zeer
onzekere schatting, omdat de grenzen met pijn- en
symptoombestrijding met een le\'Cnsverkortend effect erg vaag
zijn. De belrokken patiënten lijn bijna zonder uitzondering in
de eindfase ~'an een slcr ••..cnsproces; cr is geen hoop op
tJ\'erle~'en, en het is niet mogeliik hun lijden effectief te
verlichten. (Denk aan CARA-paliënte die bijna Slikken of aan
kankerpaliënten mei uitzaaiingen naar de hersenen.)

juist voorstanders van hel toestaan \'an euthanasie hebben
vaak de opvatring dat levensbeëindiging wnder verzoek
eigenlijk nooi! mag. (Geconfronteerd met concrete gevallen
zullen ze meestal wel bereid zijn uitzonderingen te erkennen,
wat dan weer tot de \'Ta,lg leidlof er geen n_'gc! is aan ICge ••..en
voor dic uitzonderingen.) De rechtvaardigingsgrond voor actief
handden is toch immers alleen dal mensen zelf het recht
hebhen 0111te beschikken over bun eigen leven? Dan is er een
Hije wilsbepaling ononlbeerlijk. Dit standpunt heeft cr zelfs
toe geleid dal in Nederland, en alleen daar, hel woord
"cuthanasie" alleen wordt gebruikt ~'oor le~'ensbeëindiging op
\'erzoek; een merkwaardig slaaltje van dcfinitie-politiek.
Hierbij worden twee dingen over het hoofd gezien. In de eerste
plaats dat vrije wilshepaling op zichzelf nooil genoeg is; de ans
moet ook tOl de ovenuiging komen dal de silualie waarin zijn
patiënt verkeert levensbeëindigend handelen rechtvaardigt.
(Natuurlijk si de beoordeling van die situatie door de patiëm
zelf daarbij een essentieel gegeven.) In de tweede plaats wordt
••..ergelen dat de vonnen van pijn en lijden die een patiënl tot
dat verzoek kunnen brengen, helaas niel tot wilsbekwame
patiënten beperkt zijn,

Als aan de cis van vrije wilsbepaling niet mldaan kan worden,
••..en'alt één mogelijke waarborg teJolenmisbruik. Dat is een
reden om de eisen van zoTf~vuldiJolheidextra aan IC sehcrpen,
maar niet om Icvembeëindigend handelen a priori te verbieden,
of de arts die het doet o ••..er te leveren aan rechhonzekerheid.
Er zijn voorslanders van helloestaan van euthanasie die
vinden dat een regeling die zich ook tot wilsonhekwamen
uilstrekt hel Valicaan loch noJoleen beetje gelijk heeft. Volgens
hen is bet wezenlijke verschil met de nazi's blijkbaar dat het
le\'en lIiet actief beëindigd kan worden zonder de vrije
instemminK van de patiënl. Maar cr is een nog fundamenteler
,'erschil. Zoals ieder recht beschermt het recht op levcn een
belang. \'\laar het boven alle twijfel is verheven dat dat belanK
is verdwenen, zou het verbod te doden niel meer op het recht
op I,,'en berusten, maar eerder op een plicht tot leven. De
grens \'an bet recht op leven ligt dus daar waar datieven voor
de pcrsoon die leeft geen posilieve waarde meer heef!, maar
veeleer negatieve. Hel beslissende verschil is dat alleen zijn
gezichtspunt teh.

Goz'erl den Har/ogh is I,i;zonder hoogler'lar (l'allwexe de
Stichting Socrates) ill de medische ethiek bi; de Universiteit I'on
Amsterd<lm.



Euthanasie eindelijk wettelijk geregeld
In één maand tijd heeft de Tweede Kamer
twee wetsvoorstellen aangenomen die
eerder van heT ene kabinet naar het ande-
re werden dO(Jrgc~cho\'cn. De wCllclijke
regeling ~.an euthanasie en de Wet Gelijke
Behandeling, twee ethisch geladen kwes-
ties die de confessionele en niet-confes-
sionele partijen lange tijd verdeeld heb-
hen gehouden. Hel Humanistisch Ver-
hond heeft zijn \"isic op euthanasie en lic
pogingen om 101 een wcuclijke regdge-
ving Ie komen, steeds duidelijk laten
horen en zal blijven aanSllIrcn op verbe-
tering. Een overzicht.

Ikgin jaren tachtig komt euthanasie in de
praktijk geregeld voor. Maar het is hij
wet verboden. In 1985 koml mevrouw
\X:'csscl.Tuinstra (D66) met een initiatief-
wetsvoorstel om de euthanasiepraktijk
ook in de wet te tegelen. Kern is dar - als
zorgvuldig te werk is gegaan volgens in
de wet vast te leggen procedures - een
geneeskundige bevoegd is tor het verle-
nen van emhanasie op verzoek en het
geven van hulp bij zelfdoding.
Het Humanistisch Verbond ondersteunt
dit wetsvoorstel. Her doet recht aan het
zelfbeschikkingsrecht van de betrokkene,
waarbij diens eigen oordeel over de kwa-
liteit van het eigen leven een rol spedt.

Her voorstel kent ook voldoende eisen
van zorgvuldigheid.

Een jaar later legt het kabinet (waarin
CDA en WD zitten) een Proeve tot een
\XIetsonrwerp Euthan'lsie op tafel. Emha-
nasie blijft hierin strafbaar. Uitzonderin-
gen (bijvoorbeeld euthanasie bij stervens-
begeleiding) zijn toelaatbaar als er van
een 'concrete doodsvnwachting' sprake
is en verdere geneeskundige behandeling
geen enkel redelijk doel meer dient. "'tet
het uitdrukkelijk en ernstig verlangen
van de patiënt wordt slechts rekening
gehouden voorzover cr toch niets me!."r
'te redden' valt.
Het Humanistisch Verbond noemt de
Proeve {'en slecht wetsvoorstel. Euthana-
sie blijft immers gewoon strafbaar. En
met het zclfheschikkingsr!."cht van de
b!."trokkene wordt slechts zeer ten dele
rekening gehouden. Kritiek is ook dat de
Proeve artsen geen enkele garantie biedt
dat geen strafvervolging zal worden inge-
steld, ook niet als de arts volgens alle
eisen v'an lOrgnlldigheid heeft gehan-
deld.

Het kahinet legt zowel het initiatief-voor-
ste! uit 198.5 als de Proeve \'oor aan de
Raad van State. Die vindt de huidige wet-

gC\'ing verouderd, maar acht voorlopig
de tijd nog niet rijp voor nieuwe wetge-
\'ing.

Jn 198ï komt het kahinet met een nieuw
voorstel dat uitgaat van dit advies van de
Raad van State. Daarin is eurhana'iie
(nog steeds) principieel strafbaar, maar
onder voorwaarden 'vergt'enijk'. Del.e
voorwaarden zouden apart moeten wor-
den vermeld in de Wet regelende de Uir~
oefenin~ der GeneeskuIlSt.
Zowel de procureurs-generaal als de
Gezondheidsraad hehben kritiek op dit
nieuwe wetsontwerp. Het HV sluit zich
hierhij aan. Als aan de vereiste zorgvul-
di~heid is voldaan, komt de patiënt het
recht toe adequaat te worden geholpen,
vindt ook het HV. En de vrijwillige keus
van de betrokkene - die natuurlijk goed
moet zijn gelnformeerd • moet worden
gl.'respct:teerd.
Het regeringsvoorstel om in de wet op te
sommen wat /liet onder emh,masie moet
worden verstaan, hoort volgens het HV
in zo'n wel helemaal niet Ihuis.

Twee jaar later debatteert de Tweede
Kamer over de twee wetsvourstellen. Het

Lees verder op paJ.;ina 10

HUMANJSTmaan 1993 7



HIVOS start campagne Open voor Afrika
Hongersnood, burgeroorlog, epidemieën
en andere rampspoed. Dat is voor velen
het eerste beeld dat men heeft van Afrika.
Maar Afrika is zeker geen verloren conti-
nent en HIVOS, het Humanistisch Insti-
tuut voor Ontwikkelingssamenwerking,
wil daarom in een grote campagne een
ander, een positief Afrika laten zien.
'Open voor Afrika' is de slogan waarmee
HJVOS in de maand april tal van activi.
teiten heeft opgezet. Centraal in de cam-
pagne staan de thema's handel en cultuur.
HIVOS wil laten zien dar Afrika ook een
continent is met een rijke culturele diver-
siteit, waar veel positieve ontwikkelingen
zijn te zien, waar mensen oplossingen
vinden voor de dagelijkse problemen die
ze hebben.
Daarom in de campagne 'Open voor
Afrika' veel beelden van het andete Afti-

ka, veel meningen en ideeën van Afrika-
nen en veel aandacht voor de rijke Afri-
kaanse cultuur.
De campagne opent zaterdag 27 maart
met een handels- en informatiemarkt met
veel culturele evenementen in een grote
tent in het centrum van Rotterdam (op
het Leuvehoofd, ook zondagmiddag,
beide dagen van 13.30 tot 17.00 uur).
Het nabijgelegen Imax Theater vertoont
films over en uit Afrika. Op donderdag 1
april zal vervolgens een groot congres
worden gehouden in het Rotterdamse
World Trade Celltre. Op dit congres veel
aandacht voor de handel met Afrika en
voor de Afrikaanse cultuur_
HIVOS heeft voor deze campagne ook
een delegatie van tien specialisten en des-
kundigen uitgenodigd om lezingen te
geven over handel, kunst en cultuur.

(Voor verdere informatie en reserverin-
gen kuilt u bellen: 070-3636907). Verder
zal een Afrikaanse karavaan een tiental
plaatsen in Nederland aandoen. De kara-
vaan biedt een Afrikaanse markt en geeft
culturele voorstellingen. Plaatsen: Rot-
terdam (27 en 28 maan), Emmen (30
maart), TIlburg (31 maart), Utrecht (2
april), Hilversum (3 april), Enschede (6
april), Haarlem (7 april}, Hoogeveen (8
april), Devellter (9 april) en Doetinchem
(10 april). Afsluiting van de campagne
zijn twee concerten in Ahoy Rotterdam
die HIVOS hoopt te geven op 10 en 11
april met optredens van onder andere
Youssou N'Dour, Aster Aweke en Peter
Gabriel. Voor meer informatie: HIVOS,
tel.nr.070-3636907.
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Rekenschap
over kinderen
Het maartnummer van Rtkcnsçhap heet
'Het kind van de rekening' en is gewijd
aan de zwakke positie van kinderen in
onze samenleving. Carla van BaaIen heeft
onderzocht wat humanisten in de afgelo-
pen decennia voor visie hadden op de
positie van het kind. Niet zo veel, blijkt.
Er werd wel gesproken over 'ht."tgezin' en
over opvoeding van kinderen naar 'wor-
dende persoonlijkheden' en tOt"komstigc
zelfstandigheid, maar het kind zelf bleef
buiten hCl."ld.Tot ongeveer 1970 zagen de
humanistische denkers het kind als een
verlengstuk van het gezin co niet als een
eigen persoonlijkheid met eigen gevoe-
lens en behoeften.
Een belangrijk aspect van de thematiek
vormen de kinder-rcchrcn. Daar is hl't in
Nederland niet goed mee gesteld. jeugd-
rechtdeskundige I'aul Vlaardingerbroek
geeft een beeld van de pogingen om de
mondigheid van kinderen juridisch vorm
te geven.
Verder schrijft Boh van der :\lcer over het
treiteren en pesten op school. En Roelie
Koning heeft het over het heschermen
van de fantasie van kinderen.
Ook in deze Rekenschap nog een artikel
van Gerard Telkamp over de Europese
integratie, van Douwe van Houten over
de Universiteit voor Humanistiek en voor
het eerst een column van Socrates-hoog-
leraar jos de Beus.

U kunt Rekenschap bestellen door f 14,-
te storten op giro 582293 ten name van
de stichting Socrates in Utrecht onder
vermelding van 'Rekenschap maart
1993'. Een abonnement kan worden aan-
gevraagd door te schrijven naar Huma-
nistisch Verbond, Antwoordnummer
2181, 3500 VB Utrecht (een postzegcl is
niet nodig). De ahonnementsprijs is
f 50,- (4 nummers). ''('acht u met hetalen
S.V.p. tot u een acceptgirokaart ontvangt.

TUSSEN KRITIEK EN
VERDRAAGZAAMHEID

Het Humanistisch Verhond organiseert op 20 maart in De Rode Hoed in
Amsterdam rrn symposium over emancipatie, zelforganisatie en levensbe-
schouwing in de multiculturele samenleving. 'Tussen kritiek en verdraag-
zaamheid' is de titel van deze manifestatie op de zaterdagmiddag, die vooral
gaat over de grenzen van de tolerantie. Het symposium past in de nationale
actieweek en gaat vooraf aan de internationale dag tegen racisme en vreemde-
lingenhaat op zondag 21 maart.

Hoe ver reikt tolerantie eigenlijk? Wanneer gaat tolerantie over in onverschil-
ligheid? Kan het humanisme aanknopingspunten bieden voor een kritische,
vruchtbare dialoog tussen mensen van verschillende culturele en ernische ach-
tergrond? Wat is eigenlijk de rol van levensbeschouwing en religie in het pro-
ces van emancipatie en integratie van emische minderheden? En wat hebben
humanisme, humanisten en humanistische organisaties en etnische minderhe-
den elkaar te bieden?
Allemaal vragen die op dit symposium aan de orde zullen komen.
Het symposium bestaat uit enkele lezingen, toneel en een forumdiscussie
onder leiding van Rob 1iclman.
Stephan Sanders, journalist en redacteur van De Groene houdt een lezing: over
cultuurrelativisme en zelfkritiek.
Mohamed Rabbae, directeur van het Nederlands Centrum voor Buitenlan-
ders, geeft zijn visie op de rol van levensbeschouwing bij zelforganisatie en
emancipatie van etnische minderheden.
jan Glastra van Loon, voorlÎtter van het Humanistisch Verbond bespreekt
wat tolerantie volgens de humanistische beschouwing in zou moeten houden
en wat dat bdekent voor de praktijk in het dagelijks leven.
Christina Smith, juriste en filosofe, werkzaam als directeur van een regionale
RIAGG, geeft haar visie op de integrarie van allochtonen in de samenleving en
op de vraag of humanisten, humanistische organisaties en etnische minderhe-
den elkaar iets hebben te bieden.

Tijdens de forumdiscussie, waarbij ook ruimte zal zijn voor opmerkingen en
vragen uit de zaal, komen onderwerpen als de positie van vrouwen, de verzui-
ling van het onderwijs en de geesrelijke verzorging en het vermeende westerse
en elitaire karakter van het humanisme aan hod.

De zaal van De Rode Hoed is open om 13.30 uur, het programma begint om
14.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Toegangsprijs is f 10,-
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vervolg ,'an pa~ina 7

HV pleit nogmaals voor een adequate
regeling: 'In het normale medische han-
delen zijn fouten menselijk; een fout hij
euthanatisch handelen is ddinitid en
onherstelbaar. H Daarom hcrht het HV
sterk aan een goede, wettelijke regeling
van euthanasie die de mensclijke waar-
dil;heid dient, rekening houdt met het
zelfbeschikkingsrecht en dit met waar-
borgen omkleedt,' zo \'erklaarr het tlV in
1989.
I\taar het komt er niet van. :vlét het
CDA-VVD-kabinet verdwijnen beide
opties voor een wettelijke regeling van
euthanasie van tafel. In de aanloop naar
een nieuw kabinet van CDA en PvdA
komen heide partijen overeen dat een
commissie de medische praktijk van
euthanasie zal onderzoeken. Afhankelijk
hiervan zal de regering met nieuwe voor-
stellen komen.

Weer twee jaar later. De Commissie-
Remmclink is klaar met haM werk en
komt met concrete gel;evens. In Neder-
land sterven jaarlijks ongeveer 2300
mensen (1,8 procent van alIe sterfgeval-
len) als gevolg na euthanasie. Ongeveer
400 kerr per jaar wordt hulp verleend bij
zelfdoding. Uit vrees voor srrafvervolging
melden artsen de hulp die ze verlenen bij
euthanasie slechts 7eer beperkt.
Deze gegevens zijn voor de regering aan-
leiding om de euthanasie volgens die lijn
wettelijk te regelen. Daarbij blijft eutha-
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nasie strafbaar. Maar daarnaast wordt in
een nieuwe regeling gebaseerd op de Wet
op de l.ijkhezorging het regiem versoe-
peld. Artsen die overeenkomstig alle in
deze wet gestelde zorgvuldigheidseisen
handelen, hoeven geen vervolging te vre-
zen.
Het HV is blij dat er nu echt een wettelij-
ke regeling in de maak is die ook haal-
baar is, maar is slechts matig tevreden
over de inhoud. 'De kloof blijft gehand-
haafd tussen enerzijds de wet, die eutha.
nasie verbiedt, en anderzijds de praktijk,
waarin euthanasie regelmatig voorkomt,
aldus het hoofdbestuur.
De arts die le\'Cmbeëindigend handelt
m'ereenkoillstig een weloverwogen en
uitdrukkelijk verwek van de patiënt en
in overeenstemming met alle zorgvuldig-
heidseisen, hoort niet strafbaar te zijn.
Dit zou in het Wetboek van Strafrecht
geregeld moeten worden, vindt her HV.

Eindelijk, dit jaar, verwerft de door de
regering voorgestelde wettelijke regeling
een meerderheid in de Tweede Kamer.
Het wetsontwerp gaat nu naar de Eerste
Kamer. Als ook de7e er mee instemt,
wordt het voorstel wet. Dan is ~ederland
het eerste land ter wereld dat een wettelij-
ke regeling van euthanasie kent.
Her Humanistisch Verbond is blij dat er
nu eindelijk een regeling komt .. \-'!aar
blijft ook streven tiaar verbetering.

1ngrid Cramer

Meerderheid Nederlanders
voorstander euthanasie
Een meerderheid van de Nederlandse
benJlking is voorstander van het recht op
euthanasie en vindt dat euthanasie huiten
het strafrecht om moet worden geregeld.
Dat blijkt uit een representatieve steek-
proef van het Nipo. Maar liefst 78%
vond dat iemand die in een onaanvaard-
bate, uitzichtloze noodsituatie verkeert,
altijd het recht heeft op euthanasie. 71%
vindt dat een arts die euthanasie zorgvul-
dig toepast, zich niet voor de moet hoe-
ven te verantwoorden.

Vaticaan veroordeelt
wet euthanasie
liet Vaticaan heeft de Nederlandse wet-
geving op euthanasie scherp veroordeeld.
De secretaris van de hisschoppelijke raad
van het Vaticaan, Elia Sgreccia, vergeleek
het euthanasie-akkoord zelfs met praktij-
ken onder nazi-Duitsland, aldus het pers-
bureau AFP.

HSN-studie over foetaal
weefsel verschenen
Iedere hevruchte eicel is een eigen beslis-
sing waard. Dat is heel simpel en heel
kort de conclusie van een rapport dat het
11umanistisch Studiecentrum Nederland
(HSN) onlangs uithracht over de foetus
als medicinale hron. Centrale Haag is of
menselijke embryo's mogen worden
gebruikt voor een therapeutisch doel en
wetenschappelijk onderzoek. Een wers-
ontwerp waarin regels voor de7_e zaken
worden gesteld, in momenteel in voorbe-
reiding. Het HSN komt in het rapport tot
de conclusie dat niet gezegd kan worden
wat moet of wat niet mag. Beter is om elk
geval te toetsen aan een aantal grond-
voorwaarden en dan na te gaan wat de
gevolgen \'an elke mogelijk heslissing zijn
voor de betrokken personen en voor de
samenleving. Grondvoorwaarden zlln
onder andere de toestemming van de
vrouwen dat alleen ingrepen mogen
worden toegepast die (naar lIlen mag
aannemen) geen onaangename gewaar-
wordingen bij de foetus zullen veroorza-
ken.
U kunt het f1SN-rapport bestellen door
f 12,50 O\T! te maken op giro 550334
van het Humanistisch Studiecentrum in
Utrecht onder vermelding van 'Rapport
foetaal weefsel ..



------.
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Gelijke behandeling wordt wet
Het touwtrekken duurde ruim 15 jaar.
f\.1aM vorige maand nam de Twccdc
Kamer dan toch eindelijk de Wet Gelijke
Behandeling aan. Alle grote politieke
partijen stemden voor de wel. D66 t:n
VVD alleen na lang aar1.clen. De Demo-
craten en liheralen waren bang dal de
nieuwe wet niet elke discriminatie zou
uitbannen. En Jat mei name christelijke
scholen toch homoseksuele leerkrachten
zouden kunnen omslaan. De toelichting
die minister Dalcs op het wetsomwerp
gaf, trok hen echter over de sIreep. De
seksuele moraal van ccn schoolbestuur
doel nid ter zake. verklaarde de minister
in de Tweede Kamer. "Het is niel zo dat
de \'\'et Gelijke Behandeling verschillende
inrerprclatics verbiedt. De wet zegt alleen
dar één gedragsinterpretatie van de
Sehrifl niet meer kan." Een schoolbe-
stuur kan een eigen interpretatie \'an de
bijbel waarbij hommeksualiteil zondig is
en homoseksuele leraren niet worden
toegelaten, dus niet dwingend oplq.;gen.
Ook "oor het Humanistisch Verbond zijn
de hezwaren tegen het wdsvoorstel daar-
mee vervallen.

Ifet HV liet twee jaar geleden in z'n com-
mentaar op het wetsvoorstel al weten
verheugd te zijn over hel verbod op direct
én indirect onderscheid in artikel 1, dat
het verbod op discrimin,llie regelt. Ook
de mogelijkheid om door middel van een
groepsactie gelijke behandeling af te
dwingen (artikel 10) noemde het HV als
een vooruilgang. Wel had het HV grote
moeite met de gekunstelde omschrij\"ing
dat niet gediscrimineerd mag worden op
grond \'an het el/kele feit van hetero- of
hommeksuc!e gerichtheid. Volgens het
HV laat :w'n fonnulering ruimte voor
discriminatie op grond \'an seksuele
voorkeur als iemand uiting geeft aan zijn
of haar seksuele geaardheid. Bij""oor-
beeld door samenwonen of door lidmaat-
schap van een homogroep. 'Het kahinet
geeft daarmee voorrang aan Grondwets-
artikel 23 (\'rijhcîd van onderwijs) boven
artikel I (algemeen verbod op discrimi-
natie)', was toen de conclusie.
HV-voorziner Jan Glastra van Loon nu;
'De toelichting op de wet door minister
Dales heeft ook voor ons de kou uit de
lucht genomen. De minister heeft uit-

drukkelijk lalen weten dat morele of
godsdienstige bezwaren tegen homosek-
sualiteit geen vrijbrief mogen zijn voor
ongelijke behandeling op grond van sek-
suele gerichtheid. Wij zijn blij dat het
principe van de gelijkwaardigheid van
allen, ongeacht geslacht, seksuele gericht-
heid, etnische achtergrond, politieke
gezindheid of levensovertuiging, nu ein-
delijk bij wet wordt vastgelegd. De
spreuk ""oor het parlemelHsgebouw dat
allen in Nederland gelijk worden behan-
deld, en discriminatie op geen enkele
grond is toegestaan, heeft hiennee voor
iedereen een zelfde betekenis gekregen."
(IC)
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FRANK BOVENKERK OVER RACISME, DISCRIMINATIE
EN DE NOODZAAK VAN EEN VOORKEURSBEHANDELING

VAN ETNISCHE MINDERHEDEN

We moeten door
de zure appel

heenbijten
om te voorkomen

dat we een racistische
samenleving creëren

door Ingeborg van Teeseling

Foto's: Chris Pennarts

Zijn conclusies en aanbevelingen zijn nog wel eens controversieel. Hij
is dan ook eigenlijk een idealist van de oude stempel, want hij heeft

de hoop nog niet opgegeven dat de samenleving maakbaar is.
Interview met een onderzoeker die een voorkeur heeft voor de

'rafelrand van de samenleving'.
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De onderzoeker: "Wat ik eigenlijk wil, is
Nederland begrijpen. En ik geloof dat dat
beter lukt als je bUitenissige groepen
onderzoekt en de reactie die zij in onze
maatschappij teweeg brengen, dan als je
representatieve steekproeven neemt van
alle Hollanders. De manier waarop min-
derheden tegemoet worden getreden zegt"
iets over het karakter van Nederland. Er
is vrijwel geen enkele andere methode
waarop je duidelijker het paternalisme
kunt [aten zien dat Nederlanders ken.
merkt en uniek maakt in de wereld. De
welwillende, goedertieren manier waar-
op wij ze eerst tOt minderheden hebben
benoemd, om ze in aanmerking te kun-
nen laten komen voor onze gulle aanpak,
heeft iets heel superleurs. Nee, het is geen
liefdadigheid, want we stellen wel eisen.
We willen dat al die groepen met ons
meedoen, onderdeel worden van onze
maatschappij. Want een tijdje is dat nog
leuk, zo'n eigen cultuur, maar het moet
niet te lang duren. Dan moeten zeNeder-
lands leren, hun kinderen naar school
sturen, leren hoe ze moeten solliciteren
en ook met hun broodtrommeltje naar de
baas. Objectief gezien geeft Nederland
meer geld uit en zet meer personeel in ten
bate van minderheden dan elk ander land
ter wereld. Tegelijkertijd is het een hele
bevoogdende manier, die zonder dat wij
dat in de gaten hebben, probleemgevallen
Wij vinden Nederland op elk vlak het
beste van de wereld. We zeuren wel,
maar dat is een SOOrtpuriteinse, calvinis-
tische behoefte aan boetedoening en
bescheidenheid. Her is niet echt. Wij voe-
len ons zoveel beter dat we voldoende
ruimre hebben om veel toe te staan. Laat
ze maar moskeeën bouwen, couscous
eten en hoofddoekjes dragen. Wij kun-
nen dat hebben, omdat we uiteindelijk
toch de beste zijn."

Frank Bovenkerk (49) is een wetenschap-
per wiens onderzoeksresulraten nogal
eens aanleiding zijn tot controverse. Of
hij nou kijkt naar de reacties van het
publiek op de Molukse gijzelingen eind
zeventiger jaren, of hij nou meereist met
jonge zwarte mannen om te zien of ze in
rrelnen gediscrimineerd worden of uirge-
breid spreekt met de Hollanders in de
oude wijken van grote steden. Altijd vol-
gen er op z'n minst verrassende resulta-
ten waar Bovenkerk dan weer stevige
conclusies uit trekt of beleidsaanbevelin-
gen doet die er niet om liegen. De cultu-
reel antropoloog/criminoloog onder-
zoekt wat hij de 'rafelrand van de samen-
leVing' noemr. Hij is geïnreresseerd in
wat er gist en broeit onder de oppervlak-
te van de vragenlijst. Hij wil weten wat
mensen eigenlijk bedoelen als ze 'ja',
'nee' of 'geen mening' invullen. En daar-
voor moet je de straat op. Praten, luiste-
ren, je open stellen voor wat mensen te
zeggen hebben. Ook als dat soms onge-
nuanceerd is, of racistisch, of dom.
Eigenlijk ISFrank Bovenkerk een idealist
van de oude stempel. Hij heeft de hoop
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Uit onderzoek in de oude wijken bleek dat
'het gepeupel' met hele concrete en
navoelbare problemen zat.

nog niet opgegeven dat de maatschappij
maakhaar is en dat je dat planmatig kunt
doen. En ondanh alle kritiek die er op
hem valt te formuleren, heeft hij door-
gaans meer gelijk dan hij krijgt. Alleen
werkt de dagelijkse werkelijkheid soms
lelijk tegen.
Frank Bm'enkerk: "In juni 1989 kwam er
een rapport uit van de \'\'etenM:happelijke
Raad voor het Regeringsheleid (WRR)
over het allochtonenbc!eid. Daarin stond
dat het allemaal mis gcgaan was cn dat
het roer om moest. In her hegin werd de
discussie daarover nog beschaafd
gevoerd. Tot er de dag voor kerSTmiseen
pagina-groot artikel stond in het Parool,
een bewusT uitgelekte nota van een
gemeentelijke commissie over dc crimi-
naliteit van Marokkaanse jongens. Illega-
len, die opereerden in groepen, uitwn-
drrlijk gewelddadig warcn en daardoor
de binnenstad van Amsterdam om"eilig
maakten. Dat was de strekking van het
verhaal. Toen harstte een golf van 'nou is
het verdomme afgelopcn' los. ~

"Zelf maakte ik in 1983 een omslag.
Toen deed ik met een paar andere mensen
onderzoek lil de oude wijken van
Utrecht. Vooral omdat we hadden
gehoord dat er rJssenrel1en zouden uit-
breken. Hollanders in verl.et, aangewak-
kerd en gesteund door de Centrumpartij.
'Het gepeupel roert zich'. Zoiets. Het
ging mij om het onderzoeken van het
ontstaan van racistisch geweld. In de
loop van de gesprekken die ik in dat
kader had, bleek dat die Hollanders met
hele concrete en navoelbare problemen
zaten. !\tannen die om zes uur naar de
bhriek moesten en tijdens de Ramadan
tor vier uur wakker werden gehouden
door de oproep van de imam uit de mos-
kee. Oude, vertrouwde winkels die wer-
den overgenomen door Turken en
.\larokkanen. Onveiligheid. De mensen
die het 7.Îo.:hkonden veroorloven, maak-
ten dat ze wegkwamen. Waardoor er
relatief gezien nog meer allochtonen
kwamen wonen en de Hollanders die
toch al geen kam uit konden omdat ze
daar niet genoeg geld en mogelijkheden
voor hadden, steeds meer werden geïso-
leerd.

Daar hebben we toen als onderzoekers
lang over gepraat, het kostte me heel veel
moeite om me te realiseren dat die men-
sen gerc;,:btvaardigde klachten hadden.
Er moesten oplossingen worden gel.ocht.
Verder bleek Jat die buurrbcwoners ner.
gens 70 hoos over werden dan als ze voor
racist werden uitgemaakt. \Ve vonden
dat ze ook daarin gelijk hadden. Het was
geen gepeupel, het waren echte mensen
mt.t et"hte moeilijkheden. En het waren
geen racisten. Ern racist is voor mij
iemand die een samenhangende theorie
heeft over de mindetwaardigheid van een
bepaalde bevolkingsgroep. Dat hadden
die mensen helemaal niet. Zr werden
gewoon gek van al daT gedoe om hen
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heen. In hun wijk waren de buitenlanders
hel~maal geen zielige slachtoffcts van dis-
criminatie, ze waren in de meerderheid.
Er kon maar één conclusie zijn: hier had~
den wc te maken met Tweegroepen men-
sen die beide in de vall.aren en geen kant
op konden. En wij moeSTenmet een ant-
woord komen. Al WJS het alleen maar
omdat je het risico niet kunt lopen dat de
Centrumpartij met al die stemmen aan de
haal gaat.

.Mensen moeten op basis van gelijkwaar-
digheid met elkaar leren omgaan. Daar
moet het naar toe. 'X'emoeten af van het
idee dat ras of culTUurgelijk valTmet de
sociaal-economische positie van iemand.
Daarom moeten we beginnen met ons te
realiseren dat die multi-etnische samenle-
ving een gegeven is. Wenselijk zelfs. DJt
verscheidenheid veel leuker is dan unifor-
miteit. Hoc wc tot zo'n maarschappij
moeten komen, weten we niet. Daar lijn
geen voorbeelden vuor. Ik dacht destijds
dat daarvoor een soort actieplan nodig
was. Vandaar J.n we in 1979, 1980 een
'Oe Vereniging tegen discriminaTie op
basis van ras en etIlische afkomst' hebhen
opgericht. Buitengewoon stom bij nader
inzien, want je moet natuurlijk nooit een
cluh oprichten tegen, maar vóór iets. Er
moet iets te winnen zijn, niet allet"n te
protesteren. Die vereniging heeft twee
jaM besraan en wc maakten alle fouten
die wc konden maken. We zijn rechtsza-
ken begonnen die wc niet konden win-
nen, wc kregen onderling ruzie over
morele issu~s, politiek sprak iedereen
dkaar tegen. Geen succes dus . .\13ar het
is wel een \"ClOrlopergeweest van het Lan-

delijk Buro R'lCisme, dat veel van onze
fouten heeft kunnen leren. ~

Frank Bovenkerk is sterk \'OOf posiTit"ve
discriminatie. Voorkeursbehandeling
noemt hij heT zelf. Neem de arbeids-
markt. Minderheden moeten snelle,
intensieve opleidingen krijgen die geTicht
zijn op het krijgen van banen. Die banen
moeten cr zijn, al dan niet afgedwongen.
En werkgevers moeten volgens hem ver-
plicht worden om mee te werken en wcl
zo dat iedere allochtoon aan het werk
raakt.

Is dat niet oneerlijk tegcnu\'er de Hollan-
ders in de oude wijken met wiens lot u
net 10 begaan was? Onder hen is ook veel
werkloosheid.
"Ik kan met hun belangen even geen
rekening houden. Ze moeten wachten,
hebben voorlopig even pech gehad.
Omdat ik denk dat zelfs de mensen in de
oude wijken cr op de lange termijn baat
bij hebben dat we hier niet een uit de
hand gelopen multi-etnische brand krij-
gen. Ook hun kinderen hebben er baat
bij om niet in een racistische maatschap-
pij op te groeien. En laten we het niet
overdrijH'n. Het gaat niet om zoveel
mensen. 1tinderheden lil Nederland
maken nog geen 7% van de bevolking
uit. Een groot deel daarvan heeft hele-
maal geen problemen, een klein percenta-
ge wel. Hun moeilijkheden moeten we
serieus aanpakken, daar moet even al ons
geld en moeite in. Dan is in ieder geval
dat werkgelegenheidsprobicern binnen
tien jaM opgelost. Gewoon even doorbij-
ten.



Neem de situatie van de Molukkers. In
de jaren ze\'entig leek dat een onoplos-
baar probleem. Toen is er het duizend-
banenplan gekomen waardoor een deel
van de jonge mannen aan het werk kon-
den en Molukkers wat werkloosheid,
achterstand en criminaliteit gelijk kwa-
men met de Nederlanders. Als wc ieder
bedrijf in Nederland zo ver krijgen dat ze
één of twee Marokkanen, Turken, Suri.
namers of Antillianen in dienst nemen,
zijn we cr uit. Zo simpel ligt ht"tvolgens
mij.~

Bent u niet bang dat uw plan rassenrellen
alleen maar dichterbij zou brengen?
"]a, het zal zeker niet altijd langs liinen
der geleidelijkheid gaan. Wc zouden dan
best spanningen kunnen verwachten,
:'vlaarik vind dat we op die korte termijn
door de zure appel moeten bijten om te
voorkomen dar wc op de lange termijn
een racistische samenleving creëren,"

De allochtone bewoners van de oude wijken
werden nergens zo boos over dan als ze voor
racist werden uitgemaakt.

Mensen moeten op basis van
gelijkwaardigheid met elkaar leren omgaan.
Daar moeten we naar toe. We moeten af van
het idee dat ras of cultuur gelijk valt met de
sociaal-economische positie van iemand.

'De grenzen dicht', wordt cr steeds meer
geroepen. 'Een rem op de immigratie'.
"Dat is flauwekul. We moeten ons erbij
neerleggen dat er altijd immigratie is
geweest en dat die er ook altijd zal blij-
\'en. En dat dat ook goed is, omdat we
anders zouden uitsterven. Autochtone
Nederlanders krijgen gewoon te weinig
kinderen. Dat is de rare paradox: de
Nederlandse cultuur kan alleen maar in
stand blijven door de immigratie van bij-
voorbeeld Marokkanen. Dat is op her
moment voor de meeste mensen het
moeilijkst te aanvaarden: er zullen altijd
mensen bij blijven komen, Nederland zal
over 40 jaar nog sterker dan nu een
multi-etnische samenleving zijn.
Natuurlijk snap ik best dat er mensen
zijn die dat eng vinden. :'vlaar het heeft
weinig zin om je te blijvenverzetten tegen
een voldongen feit.Wemoeten ons einde-
lijk eens gaan richten op het aangaan van
die uitdaging. Als je niet meegaat in deze
maalstroom waarin de hele wereld zich
bevindt, ga je uiteindelijk ten onder. Al is
het alk-en maar omdat je dan de verbin-
ding met de buitenwereld kwijtraakt en
economisch in de problemen komt."

"Op die drie plekken worden onze
levenskansen hepaald, een driehoek met
drie punten: huis, school, wetk. Mijn
positie op de arbeidsmarkt bepaalt voor
een groot gedeelte in wat voor huis ik
kan wonen en naar welke school mijn
kinderen gaan. En de opleiding van de
kinderen bepaalt weer welk werk ze later
gaan doen. Als het met al die drie dingen
misgaat, krijg je een neerwaartse spiraal.
]1' moet dus zorgen dat je het ergens
doorbreekt. En dat kan in Nederland,
want wij hebben een actieve overheid die
ingrepen kan doen. Bij de arbeid kun je
komen met positieve actie, daar hehben
we het net over gehad.
Datzelfde kan als het gaat om huis en
school, als ie maar werkt met verlokkin-
gen eerder dan met straffen.

Als je al die dingen doet, kun je volgens
mij de vorming van een etnische onder-
klasse voorkomen, De overheid heeft ook
wel zo'n poging gedaan in de jaren tach-
tig. Maar die werd gefrustreerd doordat
het economisch niet zo goed ging en
omdat ze eigenlijk nog niet goed wisten
wat ze aan het doen waren. Toen in 1989
dat rapport van de WRR kwam, een e\.a-
luatie van tien jaar minderhedenbeleid,

had het eigenlijke idee dus nog nauwe-
lijks een kans gehad. En los daarvan, wat
is nou tien jaar~ Om een zo complex pro-
hleem op te lossen, heh je een langere
adem nodig. En zeker een andere instel-
ling dan die uit dat rapport van de WRR
naar voren kwam; 'Nu doen wc al tien
jaar vreselijk ons hest, geven we veelgeld
aan jullie uit en nu zijn jullie verdomme
nog niet geassimileerd.' Zoiets. Die stem-
ming heeft Frits Bolkesteinovergenomen,
iedereen is zich ermee gaan bemoeien en
dat ging van kwaad tot erger. 'Als ze geen
Nederlands leren, moeten ze gekort wor-
den op hun uitkering.' Moet je je voor-
stellen: mannen die hier al dertig iaar
werken, door onze rotbaantjes door hun
rug gegaan zijn, moeten opeens weer ach-
ter de boeken? Vooral ook omdat het
argument dat dan ook hun kinderen

slecht Nederlands zullen spreken, niet
klopt.
Chinezen spreken bijna allemaal alleen
hun moedertaal. Maar hun kinderen vlie-
gen door het gymnasium heen. Het gaat
niet alleen om taal. Cultuur heeft er ook
mee te maken. Zo is voor Chinezen
onderwijs het allerhelangrijkste dat er is;
maar voor Marokkanen, die vaak al vele
generaties analfabeet zijn, niet. De mees-

te 1-larokkanen die hier wonen, komen
uit het Rifgehergte. Daar bestaat zelfs
geen geschreven taal. Dan is het verschil
met onze maatschappij en z'n normen
wel erg groot."

In zijn vorig jaar verschenen boek
'Hedendaags kwaad' geeft Frank Boven-
kerk een analyse van de moeilijke positie
van Marokkanen in Nederland en pro-
beert hij te vetklaren hoe het komt dat
het vooral Marokkaanse jongens zijn die
in grote getale in de criminaliteit terecht
komen. Tot de leeftijd van achttien iaar is
één op de drie tenminste één keer in aan-
raking geweest met de politie. Dat is
meer dan tweemaal zoveel als Neder-
landse jongens van een vergelijkhare lage
sociaal-economische klasse. Weinig scho-
ling, slechte behuizing met teveel mensen
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Bij de £010:

Chinese bruiloh
in Nederland

In de pas verschenen
bundel 'Oud in den
vreemde' vertellen

Indische Nederlanders,
Molukkers, Surinamers,
Chinezen, Marokkanen

en Turken voor het
eerst zelf over hun
ervaringen met het
ouder worden in

Nederland. In deze
bespreking speciale

aandacht voor één van
de meest geïsoleerde
groep van allochtone

minderheden in
Nederland: de

Chinezen.

door Simone Jacohus

Er is nog geen
Chinees verzorgingshuis

in Nederland
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'Oud in den vreemde' toont
groot verschil in positie van

allochtone ouderen in Nederland

De wat exotische titel van het boek 'Oud
in den vreemde', doet denken aan Coupe-
rus die ooit noteerde: 'Wat weemoedigjrs
en alleen zit ik te dromen'. Een aandui-
ding van ern gemoedsTOesrand,bepaald
door een verlangen naar hl"t land van
herkomst, her gemis van de cultuur van
weleer, de koestering van de herinnering,
en het dagelijkse isolement waarin men
zich bevindt.
Nu is het de mens eigen om Je balans van
zijn leven op te maken wanneer hij een
gerespecteerde leeftijd heeft bereikt,
gestopt is met werken, de kinderen de
deur uit zijn en
de lichamelijke vermogens verminderen.
Een gegeven dat opgeld doet voor een
Engelsman in Engeland, een Belg in Bel-
gië, een Nederlander in Nederland. Even
universeel is de kloof tussen de vrnchil-
lende generaties; een grootmoeder die Je
handel en wandel van haar kleinzoon
met lede ogen aanziet, een groorvader die
7.IJn opstandige kleindochter niet
begrijpt. En dan is er nog hrr gevoel uit-
gerangeerd te zijn. Men moet zich schik-
ken in de rol van oudere, ondanks de ver-
worven kennis, ongeacht of men nog
bruist van levenslust.

In 'Oud in den vreemde' wordt een man
geciteerd die zijn verontwaardiging niet
onder stoelen of banken steekt. Hij zegt:
"Ik heb het gevOt"Idat van mij verwacht
wordt dat ik in de mist verdwijn. Er 7.irin
mij nog steeds een jongere man die zich
gevangen voelt en probeert eruit te bre-
ken. Ik hen het toneel opgesleurd om
geschminkt en al de traditionele rol van
een oude mdn te spelen. Ik kan dat niet,
ik weet niet hoe oud zijn echt voelt. Ik
heh nog zoveel te doen en te zeggen,
maat ik word geacht dat niet meer te
kunnen, alleen omdat ik nu 68 j.1drben."
Dat medio januari in Brussel 'Het Euro-
pees jaar van de ouderen en solidariteit
tussen de genetaties 1':1':13'van start is
gegaan, wijst op de dringende noodzaak
de Westersementaliteit te hervormen.
En toch - zo blijkt uit 'Oud in den vreem-
de' (onder rrdactie van M. H. Bakker en
een uitgave in de serie Cahiers Ouder-
dom en levensloop) - kampt een allochto-
ne bejaarde in Kederland met andere,
extra problemen dan de autochtone
oudere. Uitgangspunt van de publikatie
is een kennismaking met zes groepen
allochtonen; Indische, .Molukse, Suri-
naamse, Chinese, Turkse en .\1arokkaan.
se ouderen. In de zes bijdragen (van vier
verschillende duteurs) wordt ren korte en
heldere schets gegeven van de geschiede-
nis van het geboorteland, de sociaal-eco-
nomische en politieke omstandigheden
waaronder de onderzochte groepen heb-
hen geleefd. de reden van emigratie, de
opvang in Nederland, de aanpassings-
prohlemen, de discriminatie. En het grote
dilemma: gaan we terug of blijven we
Nederland?
De diversiteit onder de huitenlandse
ouderen in Nederland is groot. De klini-

sche psycholoog r. Tjoa benadrukt in het
nawoord dan ook dar de verschillende
etnische groepen niet met elkaar vergele-
ken kunnen worden. "De Chinese ziens-
wijzemet betrekking tot ouder worden is
van een andere orde d,lIl bijvoorbeeld de
:\1arokkaanse. Veel Indische ouderen
vertonen gezien hun op het W'estrn geo-
riënteerde cultuur mis,chien meer over-
eenkomsten mrt hun Nederlandse leef-
tijdsgenoten dan met ouderen afkomstig
uit Turkije." Bovendien, een etnische
groep is weinig homogeen. De prohlema-
tiek van de Surinaams-creoolse ouderen
is een andrre dan die van de Surinaamse
HindOt"stanen. De bejaarden afkomstig
uit de Volksrepubliek China rn Hong
Kong bevinden zich in ern moeilijker
positie dan de Chinezen uit Indonesië,
ook wel de peranakan genoemd.

De ouderen afkomstig uit China en Hong
Kong vormen misschienwel de meest geï-
soleerde groep van de minderheden.
Onlangs bleek uit een enquête onder de
in Amsterdam wonende Chinezen dat
deze ouderen in toenemende mate slacht-
offer worden van vereenzaming, verpau-
pering en gezondheidsproblemen. Ze
beheersen de Nederlandse taal nauwe-
lijks en kunnen steeds minder terugvallen
op traditionele steunpunten als familie en
andere Chinezen. De Stichting voor Toe-
gepaste Gereontologie van de Vrije Uni-
versiteit in Amsterdam begon dit laar met
een onderzoek naM de problemen van de
Chinezen in Nederland. Doel van het
onderzoek is om concrete oplossingen
aan te dragen.
De Chinezen uit het voormalig Neder-
land-Indië worden niet betrokken hij dit
onderzoek omdat 7.ij vloeiend Neder-
lands spreken en dikwijls een geslaagde
maatschappelijke carrière at:htrr de rug
hebben. De meeste van de 6000 tot 8000
pcranakan-Chinezen in Nederland heb-
ben een goede opleiding grnoten,
behoorden in Nederlands-Indië tot de
middenklasse en zijn werkzaam
(gewrest) in vrije heroepen als arts en
tandarts of in het onderwijs.
Volgens de schattingen (1988) wonen er
55.000 a 60.000 Chine7.enin Nederland
waarvan ruim 2000 ouder dan 55 jaar.
Verwacht wordt dat in 1995 ongeveer
11000 ouder zullen zijn dan 55 jaar en
2000 65 jaar en ouder. Net zoals onder
de rest van de Nederlandse bevolking
neemt de vergrijzing onder Chinezen dus
toe.

De Chinezen vormen één van de oudste
allochtone groepen in Nederland. Al snel

n,1 de eeuwwisseling kwamen arbeiders
uit China en Hong Kong naar Nederland
om als kok of stoker op Nederlandse
schepen te werken. Enkelen van hen
openden logementen, restaurants en was-
serijen voor zeelieden en al ras vond men
een concentratie van Chinese bedrijfjes
op het Rotterd.1mseKatendrecht in en in
de Amsterdamse Binnen Bantammer-
straat. De economische crisis van de
jaren dertig dwong de Chinese zeelieden
ander emplooi te vinden. Ze gingen wer-
ken in de kleinhanJei of als bediende in
eethuisjes. Door het actieve uitwijzings-
beleid van de Nederlandse overheid wer-
den echter honderden Chinese zeelieden
teruggestuurd naar hun vaderland. Toen
de Tweede Wereldoorlog uitbrak, ~'erble-
ven nog m;tar weinig Chinezen in Neder-
land.
Na t 945 groeide de Chinese hevolking in
Nederland weer. Door de repatrianten en
terugkerende militairen uit Nederlands-
Indië werd de Chinees-Indische keuken
7.eer populair. De bestaande en nieuwe
Chinese restaurants - dir aanvankelijk
alleen gasten uit eigen kring trokken -
konden de klandizie nauwelijks aan en
men ret:ruteerde nieuw personeel onder
familie en dorpsgenoten in China en
Hong Kong. Midden jaren zeventig,
nadat China zijn remigratieregelingen
had versoepeld, vond op grote schaal
getinshereniging plaats. Veel vrouwen,
kinderen en ouders emigreerden toen
naar Nederland.

Uit de verhaal van Verlaan blijkt dat de
ouderen uit China en Hong Kong vroeger
weinig gelegenheid hadden om te integre-
ren in de Nederlandse samenleving. Toen
7.ejong waren, maakten l,e lange wrrkda-
gen en hadden op ongewone momenten
van de dag - in de late avonduren en 's
ochtends - vrij. De Nederlands taal leer-
Jen ze niet (voldoende) heheersen, COll-
taeren met autochtonen hadden l.e heel af
en toe. Ze waren niet op de hoogte van
wat er gaande was in de samenleving. En
nog steeds hebben ze weinig affiniteit met
de Weslerse cultuur. Een sociaal isole-
ment is het gevolg. Daarbij is hun grool-
ste vrees dat hun kroost zal verwesterlij-
ken. ZuUrn hun (klein}kinderrn wel
trouwrn met een Chinese parmrr? Zijn
ze hereid om hun ouders bij het ouder
worden de nodige zorg verlenen? Het op
de lerr van Confusius gebaseerde familie-
leven, waarbij verst:hillendegeneraties in
één huis wonen en de niet-hemiddelde
ouderen financieel worden geholpen, is
voor vele Chinese ouderen nog steeds her
ideaal. Evenals de voorname rol die de
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Ingezonden mededeling

Heeft u het al gelezen?
Ida Bunte, Op eigen kracht
Humanistische handreiking bij ziekte en herstel
ISBN 90-74322-02-6

In de week van 25 tot 30 juli zal in Berlijn
het 'European Humanist Congress' wor.
den gehouden. Nadruk zal liggen op de
relaties tussen humanisten in \X/est-en in
Ou>t-Europa te hevorderen. Centrale
rhema's zijn 'Emigranten, vluchlelingrn
en humanistische solidariteit', 'Humanis-
tischr strattgieën tegen nationalisme en
schending van mrnsenrechtrn' en 'Een
behoudendr ontwikkeling voor vrouwen:
terug naar kinderen, keuken en kerk?' Zo
veel mogelijk controvrrsiële onderwer-
pen naar voren brengen, dat is wat de
organisatoren van dit congrrs htogen. 's
J\1orgcns zullen plenaire sessies en discus-
sies worden gehouden, die 's middag,
zullen worden voorrgezet in workshnps.
Verder zijn er excursies naar \'erschillen-
de projecten, De schrijver Grilrg}"
Konrád is één van de uitgenodigden op
dit congres. Voor meer informatie; de
Deutschcr Freidenker-Verbond,
Hobrechrstrassc 8, IJ-lOOD Berlijn 44,
td.nr. 49306237034 (Frank Schram-
mar).

Europees Humanist Congres
in juli in Berlijn

'Oud in den vreemde', Ol/der redactie van
M.H.Bakker.
Cahiers Ouderdom en levensloop van
uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum
iHouten), Prijs: f 37,50. ISBN
9031313017.

Die zijn door de specifieke achtergronden
en individudc prohlemen vaak slecht
geinformeerd over de ncstaande voorzie-
ningen voor ouderen. En voorzieningen
als een ~1arokkaans of Chinees verzor-
gingshuis kent ons land niet. De bundel
'Oud in den \Teemde' kan dan ook opge-
\'at worden als een pleidooi voor een
hetere begeleiding van en meer aand,lCht
voor het lot van de allochtone (Juderen
{en dus meer geld voor de ouderen7.0rg},
Immers, Coupcrus wees er al op: oud
worden in den vreemde is moeilijk
genoeg.

Ulkzou willen dat er meer humanistisch georiënteerde boeken
waren. De bundel is bemoedigend en stemt rot nadenken. ~
(Anneke Duyndam)

Bestel het door f 19,50 Ie storten op giro 3493438 van Interior, Postbus 367,
3850 Al Ermelo. Voor België: Blr. 390 op Gemeentekrediet van België
rek. nr. 063184964180 t.n.v. Interior. Ook: via de boekhandel verkrijgbaar.

oudere in de Chinese familie behoort te
spelen.
Maar traditie blijkt een anachronisme.
Vaste patronen vervagen, Verlaan schrijft
in 'Oud in den vreemde': ~De schoond-
ochter wenst niet meer vanzelfsprekend
undergeschikt te zijn aan de schoonmoe-
der. Her recht van de oudste zoon om bij
het overlijden van de vader hoofd van de
familie te worden, wordt niet meer klak-
keloos erkend. IJe vader verliest de tradi-
tionele macht over zijn kinderen nu deze
niet langer afhankelijk zijn van zijn inko-
men." De Chinese oudere herust gelaten.
Verlaan concludeert Jat deze ouderen
vaker een beroep moeten doen op sociale
voorzieningen. Ze hebben echter geen
idee tot welke instanties ze zich kunnen
wenden, welke rechten ze hebben, Dat
geldt trouwens ook voor een groot deel
van de allochume ouderen in Nederland,

1 _ ~
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'Het goede leven'
is nog te vaak

een loden last
voor het milieu

door Lucas Rcijndcrs Vriend en vijand zijn het erover eens dat voor een duurzame
samenleving wezenlijke veranderingen in produktie en consumptie

nodig zijn. Toch blijven die veranderingen tot nu toe uit. Welke
politieke en culturele remmende factoren zijn er in het spel?

Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde, weegt de kracht en de zwakte
van de milieuooragnisaties en pleit voor een milieu passend goed leven.

Hm.tA~lSTmaan1993 21



Als elke wereldburger zo zou consumeren
als de modale Nederlander, zou de aarde
in enkele decennia geheel geruïneerd zijn.

Terug7.iend op de afgelopen twintig jaar
valt op dat Ul: natuur- en milieu-organisa-
ties een flink aantal succes,en hebben
hehaald. De Oosterschelue i, niet gedicht
en cr zijn geen nieuwe kerncentrales hij-
gekomen. Pcb's, lood, cfk's, kwik en
ashest zijn op de terugtocht. Er zijn
moratoria voor de walvisvangst en het
dumpen van radioactief afval in zee.
Katalysatorauro's, hiobakken, rookgas-
reinigers, hoogrenuememketels en lage
NO,-hranders doen het goed. Land-
bouwbestrijdingsmiddelen zoals aldrin,
arsenaat en methylhromide zijn \'erbo-
den. De Markerwaard is van de kaart. De
wasmiddelen zijn fors verheterd, enz.
Het is niet zo dat deze succes,en gemak-
kelijk wt stand zijn gekomen. Integen-
deel: de tegenpartij, nu eens deze dan
weer gene, heeft als regel weinig of geen
middelen geschuwd als het erom ging de
milieuwinst te voorkomen of te sabote-
ren. Bovendien moeten natuur- en milieu-
organisaties het stellen zonder de wapens
die in het maatschappelijk verkeer nor-
maal de doorslag geven: veel geld en sta-
kingen .. Dat de successen cr toch geko-
men zijn, is vooral te danken aan taaie
vasthoudendheid en vindingrijkheid van
de natuur- en milieu-organisaties op het
punt van actievoeren. De gedurige
opkomst van nieuwe lichtingen milieube-
schermer>, die er fris tegenaan gingen,
speelde daarbij een belangrijke rol. Van
andere doelstellingen van de natuur- en
milieu-organisaties is weinig tot niets
ten~cht gekomen. De vetpakkingsheuvel
is inmiddels een .\lount Everest gewor-
den. Het energiegebruik is toegenomen.
Varkensstapel en aUTotranspon zijn ver-
duhbeld. Het vliegverkeer is geëxplo-
deerd. En de cantharel en de otter zijn
niet meer te vinden.
Typerend voor de meeste successen van
de natuur- en milieu-organisaties is dat ze
niet nopen tot grote maatschappelijke
veranderingen. Veel van de successen zijn
mogelijk gebleken dankzij bescheiden
technische aanp,usingen. Loodvrije ben-
zine en katalysawr vormen geen belem-
mering voor het aUTOrijden. Waar kern-
centrales hadden kunnen staan, staan nu
gascentrales. Het radioactief afval ligt
niet op de zeebodem maar staat in Borse-
le. Fosfaat- en sulfaarvrije wasmiddelen
wassen even goed. En de schuiVen aan de
monding van de Oosterschelde kunnen
deze wch afsluiten. Typerend voor datge-
ne waarvan weinig tot niets is terechtge-
komen, is veelal dat voor succes ingrij-
pende sociale en/of psychologische ver-
anderingen nodig l.ouden zijn geweest.

De bovenvermelde successen en bewijzen
van onvermogen illustreren kracht en
zwakte van de natuur- en milieuo-rgani-
saties en de verschillen in weerbarstig-
heid waarmee del.e organisaties mee
moeten werken. De gebleken kracht is
overigens nier iers waar ook in de toe-
komst zonder meer op mag worden geH'-
kendo Het is de vraag of de grotr \'inding-
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rijkheid ten aanl.ien van actievormen in
het recente verleden in de toekomst kan
wordrn geprolongeerd, en of de milieu-
beweging de geestelijke verhrijzeling kan
ontlopen.

De zwakle van de milieu- en naruurorga-
nisatirs heeft twee kanten. De ene kant is
nogal paradoxaal. De realisering van veel
zaken die heter zijn voor naTUur en
milieu, is het uitvloeisel van conflicten
waarbij de tegenpartij werd gedwongen
door de bocht te gaan. Dit maakt l.ulke
verbeteringen lot iets dat menigeen - als
hij of zij een andere keus heeft - liever
niet doet. Veelal wordt ,,'erhetering van
de prestaties op natuur- en milieugebied
gezien als iets dat 'geld kosr', 'moeilijk
is', en 'meer iets voor de lange termijn'.
Vooral onder producenten is deze opvat-
ting gangbaar. Dit is een vorm van
hedrijfsblindheid waardoor verbeterin-
gen die geld opleveren of kosten-neutraal
zijn, veelal over het hoofd wordrn gezien.
Dankzij werk van onderzoeksinstituten
aan mineraalhalanscn en bestrijdings-
middelenhoekhouding in de landbouw
en aan afvalpreventie hij industriële
bedrijven, hegint gelukkig op dit punt
een kentering te komen. Er blijkt immers
uit dit werk dat veel milieu- en naTUurbe-
sparende ma<ltregelen juist geld opleve-
ren of kosten-neutraal kunnen zijn.

De tweede zwakte van de naTUur- en
milieu-organisaties is belangrijker. Ze
zijn er de afgelopen twintig jaar niet in
geslaagd de smalle marges van het over-
heidsbeleid in milieuopzicht te verhreden
en de in de samenleving overheersende
visie op het goede leven te veranderen.
Veel van de problemen waarmee natuur
en milieu worden geconfronteerd, kun-
nen slechrs worden opgelost als velen op
een onderling afgestemde wijze hun pres-
taties verbeteren. Dit leidt tot omvangrij-
ke coördinerende taken en tot de nood-
zaak van een instantie die dwang kan uit-
oefenen op degenen die de oplossing drei-
gen te verzieken. Alleen de overheid of
combinaties van overheden kan, respec-
tievelijk kunnen, in beginsel zo'n taak
aan. In de praktijk komt van die gecoör-
dineerde verhetering van milieuprestaties
niet al te veel terecht. Dat komt - zo kan
men vaak horen - omdat de maatschappij
nier maakbaar is en de hcleidsmarges
smal zijn. Dat die marges \'aak srnalzijn,
heeft er veel mee van doen dat zich in en
rond de ovt'rheid een reusachtige kluwen
van belangengroepen bevindt.

Als bijvoorbeeld een milieuvriendelijke
verandering van het overheidsbeleid
dreigt, waarbii niet alles en iedereen er
duidelijk en onmiddellijk op vooruit
gaat, dan is Leiden in last en Den Haag te
klein. Er wordt gelobhicd, gedreigd,
geziekt en getraineerd tot cr van de oor-
spronkelijke bedoelingen een stuk min-
der over is. Ook nadat iets tot overheids-
heleid is verklaard, wil dat niet zeggen
dat de daarbij gedane beloften worden
waargernaakr. Àlodewisselingen en een
breed assortimem trucs waarover minder
willige belangengroepen en onderdelen
van het overheidsapparaat beschikken,
leiden er toe dat het uitgevoerde beleid
niet zelden slechts een schaduw is van het
beweerde beleid. De uitvoering van het
Nationaal !vlilieubeleidsplan (Plus) op
sleutelonderdelen zoals kooldioxyde-uit-
worp en mestproblemen vormt daarvan
een treffende illustratie. Het resultaat van
het politieke pr(J(:es is dan ook dat de ver-
anlieringen in de regel klein zijn, en de
feitelijke m;lrges smal. Niettemin komt
het af en toe voor dat er ruimte is voor
ingrijpende veranderingen in de daden
van de overheid.
In milieuopzicht heeft deze situatie zich
de afgelopen twimig jaar twee keer voor-
gedaan. De eerSte keer was in 1973-
1974, de jaren van de autoloze zondag en
het rappon van de Club van Rome. De
tweede keer was in de periode 19S9-
1991, wen de G7 een groene wereldtop
hielden en in Nederland 'Zorgen voor
.\lorgen' de toon zetre. Beide keren wa,
de tijd rijp voor doortastende overheids-
daden, maar beide keren is deze kans
nauwelijks benut. Er werden in 1973-
1974 en 1989-1991 opvallend veel
mooie woorden op geduldig papier
geproduceerd maar onevenredig weinig
goede daden gesteld. Dit had anders kun-
nen zijn als in die perioden politiek vaar-
dige 'groene' ministers, al dan niet uit een
'groene' partij, in het kabinet sleutelposi-
ties hadden ingenomen. Nu zitten we
weer in een periode van husiness as
usua!. En in een aantal opzichren is het
werk er voor de natuur- en milieu-organi-
saties niet gemakkelijker op geworden.
Doordat gedogen en convenanten epide-
mische vormen hehben aangenomen,
levcn bijvoorheeld de traditioneel
belangrijke beïnvloeding "',Hl vergun-
ningverlening minder op.

De gangbare visie op her goede leven l:it
deels in her hoofd van de mensen, en
konlT anderdeels TOt uiting in individueel



gedrag en succesvolle maatschappelijke
instituties. Sommige elementen in wat
doorgaans als het goede leven wordt
beschouwd, zijn vanuit milieuoogpunt
gunstig. De gemiddelde Nederlandse
gezinsgrootte wijst bijvoorbeeld in de
richting van een stabilisatie en daarna
een daling van het aantal Nederlanders -
dat is gunstig voor de belasting van
natuur en milieu. Het grote belang dat
wordt gehecht aan een goede gezond-
heid, zijn een rem op de milieuvervuiling.
Veel elementen van de gangbare opvat-
ting over het goede leven vormen echter
een loden milieulast. De succesvolle nei-
ging bij producenten de concurrentie-
positie te verbeteren door de milieukos-
ten zoveelmogelijk op anderen af te wen.
telen, is daarvan één voorbeeld. Het naja-

modale Nederlander, zou je niet alleen in
Venetië over de hoofden kunnen lopen,
maar zou de aarde in enkele decennia
geheel gerui"neerd zijn. Het leven zou
snel, kort en onaangenaam zijn. Opval-
lend is dat het besef dat de modale
Kedcrlander in milieuopzicht op te grote
voet leeft inmiddels wijd is verbreid,
maar dat slechts een kleine minderheid
daar in het doen en laten van alledag sub-
stantiële consequenties uit trekt. Nou-
veau cheap is nog steeds minder populair
dan nouveau chique. Echt verwonderlijk
is dat niet. Veranderingen in opvattingen
over het goede leven zijn in het algemeen
trage veranderingen. Tussen het moment
waarop bijna 100% van de mannen
rookte, 'omdat je er toen bijhoorde' en
het veel lagere percentage rokers van nu,

dat een aantal hoog ontwikkelde cultu-
ren, zoals die van de Maya's in :\lexico,
van de beeldhouwers op Paaseiland en
van de Sumeriërs (in wat nu Zuid-Irak
is), te gronde zijn gegaan door milieube-
derf. Bij de Maya's speelde erosie de
hoofdrol, op Paaseiland ontbossing en in
Sumerië de verzilting van de bodem. Het
curieuze is dat niets er op wijst dat, toen
de grenzen in zicht kwamen, een poging
is gedaan om de gangbare milieuschade-
lijke praktijken noemenswaard aan te
passen. Anderzijds is cr geen reden waar-
om een duurzame relatie met het milieu
voor ons onmogelijk zou zijn. Wat er
moet gebeuren om het daarbij passende
goede leven geleidelijk aan geaccepteerd
te krijgen, is een belangrijk punt van dis-
cussie. Het is zaak te laten zien dat een

gen van koopkracht, bezit en produktie'
groei ('economische groei') een ander. De
liefde voor de (steeds grotere) auto, de
hang naar verre reizen en de eetlust die
het seizoen te buiten gaat, vormen even-
eens elementen in de opvatting van het
goede leven die natuur en milieu niet in
de koude kleren gaan zitten. Het algeme-
ne najagen van de wereld van Peter Stuy-
vesant is zelfvernietigend. Als elke
wereldburger zo zou consumeren als de

ligt al gauw 40 jaar. Tussen het idee dat
grote gezinnen horen en de gedachte dat
'twee kids mooi genoeg is' zijn veelal één
tot twee generaties verlopen. Het is heel
wat makkelijker een blik politieagenten
of katalysatorauto's open te trekken dan
een blik met veranderde opvattingen over
het goede leven. Er is ook gcen zckerheid
dar de opvaningen over het goede leven
zich automatisch voor milieu en natuur
ten goede 1.ullenkeren. Het staat wel vast

milieupassend leven aantrekkelijk is. Als
bijvoorbeeld elke dag de trein met 120
kilometer per uur langs de file zoeft, dan
moet dat op een zeker moment opvallen.

(Overgenomen uit 'Natuur en l\.tilieu',
een uÎlgave van de stichling Naluur en
Milieu).
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JiNKyliánis de artistiek leider van het Nederlands Dans Theater in
Den Haag en een internationaal bekend choreograaf. Hij maakte

meer dan vijftigchoreografieën die door vele buitenlandse
gezelschappen op het repertoire werden genomen.

Kyliánbesteedt veel aandacht aan de keuze van de muziek, de
aankleding van de dansers en het decor. Hij maakt dan ook eerder

danstheater dan ballet. Centraal in al z'n werk staat de mens met z'n
ervaringen, gedachten en gevoelens.

Een stille, bescheiden man met een vriendelijke uitstraling, maar
met een uitgesproken visie op kunst en op de verantwoordelijkheid

van de kunstenaar.

door Mieke Julien

foto's: Hans GerrÎtsen
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"Ik heh me altijd fysiek geuit, wel aan
spurt gedaan, geturnd. Als kind droomde
ik ervan om a<.:robaat in een órcus tI.'

worden cn danste ik in mijn kamcrrje tot
ik er bij Ill'cTviel. Het is Cl."ndr;H1g die zich
moet realiseren .
.'daar op een gegeven moment merkTe ik
dat ik met mijn l."igen lichaam niet kon
uitdrukb'o wat ik wilde, dat ik daarvoor
anderr mensen nodig had. Wanneer dat
tot je doordringt. wordt de choreugraaf
in ie gehoren.

Ik heb in Tsjecho-Slowakije, aan de dans-
afdeling van het Praags Consnvamrium
een comervJricf Ru<;sische opleiding
gevolgd. Ondanks de politieke onder-
drukking was het een hele goede,
allround opleiding. We kregen kunsthis-
torie, ~eschiedeni., van kostuum."
nlliziekgeschi",deni'i. We lecnJen zelf ins-
trumenten hc.,pden. Ik had uitstekende
leraren die nug van her oude regime
waren. Ze waren opgeleid russen de rwee
wereldoorlogen, Tsjecho-Slowakije wa,
toen één van de leidende democraril."ën
van Europa. Ze leerden mij niet wat ik
moest doen, ze openden alleen een dl."UT
en lieten het :un mij over om de deur
door te gaan en mijn weg tt" kiezen. Het
wa, dus geen autoriraire oplóding.
In 1967 gillg ik met een studieheur, naar
Londen om aan de Royal Balletschool te
studeren. Ik kwam uir t"t"11oostblokland
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en had hdemaal geen comact gehad met
de westerse wereld. Plotseling werd ik
geconfronteerd met een hele andere cul-
tuur. Ik moest nieuwe talen leren. Ik had
geen geld, geen zekerheid. In het begin
was bet t."enkwestie van het hoofd boven
water boudt."n, van zwemmen was nog
geen sprake. Gelukkig ontmoette ik men-
sen die begrept."n dat cr ondanks de poli-
tieke onderdrukking in dt."oostbloklan-
den een geesteskraeht aanwez.ig is dit."
ook de westerse landen iets te zeggen
beek Dit."mensen hebben mij de moge-
lijkheid gegeven om verder te komen.
:\1et name John Cranko, directeur van
het Stuttgartt'r Ballett. Hij heeft mij de
kans geboden om professionele chore-
ografieën te maken.
Op m'n 28ste werd ik samen met Hans
Knil artistiek leider van het Nederlands
Dan> Theater, en drie jaar later moest ik
het hele bedrijf overoemen. Nederland is
mijn tweede Heimat geworden. Het is net
;lls Tsjecho.Slowakije een kkin landje dat
door de eeuwen heen bedreigd werd door
machtige buren. Ondanks de kleinheid
van Nederland heeft het toch een stempel
gezet op de ontwikkeling van de Europe-
se cultuur en dat vind ik zeer bijzonder.
Eén van de belangrijkste Tsjechische den-
kers, Comenius, heeft in de lt."vemiende
eeuw ook zijn thuis in Nederland ge\"llll-
den."

~Ik vind het heel stimulerend om mensen
vanuit versçhillende disciplines bij het
dansgezelschap te betrekken. En ik zie
het ook als mijn taak choreografen uit
andere landen uit te nodigen om een tijd

bij het Nederlands Dans Theater te
komen werken. Ik heb William Forsythe
voor het eerst naar ~ederland gehaald,
nu één van de belangrijkste choreogra-
fen. Mats Ek heh ik hier gebracht, die nu
in Zweden een toonaangevende chore-
ograaf is en Ohad Naharin is op miln
verzoek enige tijd in Nederland geweest.
Tijdens het laatste Holland Festival had
hij veel succes. Ik vind het belangrijk dat
dit theater als een katalysator werkt,
waar mensen uit verschillende ri~'htingen
kunnen creëren. Natuurlijk moet je daar-
voor ook iets overwinnen. Mensen
beschermen hun eigen werk. Iedereen is
wel eens jaloers op iemand die het goed
of 7,elfsbeter doet. \~'e begeven ons graag
op 7eker terrein en houden cr niet van
voet te zetten op onbekend gehied. Maar
ik ervaar het als on7,e plicht om jaloezie
en onzekerheid te overwinnen en een vrij
gebied te scheppen. Ik heh niet alleen met
mezelf te maken, maar ben ook verant-
woordelijk voor anderen. Ik moet men-
sen 70veel kansen geven als mogelijk is.
Bovendien, als ie over die gevoelens van
jaloezie en onzt."kerheid weet heen Tl"

stappen, krijg je daar ook weer wat voor
terug.
Ik heb mijn leven lang altijd dingen pro-
beren te doen waarvan ik niet helemaal
zeker was. Ik vind dat ie als persoon en
als kunstenaar de plicht hebt om het
onbekende te verkennen. Dat ben ik ver-
schuldigd aan mijn medewerkers en aan
het publiek. Het publit."k wil geen herha-
ling zien, Jll<laromwikkeling."
"~aarmate ik ouder word, weet ik feillo-
zer wat ik niet weet. Op de essentiële Ha-

gen van het leven zijo geen antwoorden.
Ik kom wel tot een steeds nauwkeurigere
formulering van die essentiële vragen.
.\Iisschien kan ik de mensen helpen door
die vragen aan te bieden, zodat zij zich-
lelf die Hagen kunnen stellen en daar rij-
ker van kunnen worden.

Natuurlijk ben ik geen filosoof. Ik ben
een dansmaker, ik maak pasjes. Maar
alles wat ik doe, heeft een solide achter-
grond. Alles heeft een rt."den, een raison
d'étre. Ik kan me niet beperken tot het
maken van pasjes, de lucht bewegen en
het leven gewoon laten passeren. Dat kan
ik niet.
Het is niet 'in' om in ie werk te laten zien
wat je beroert. In het werk van jonge
mensen 7.ie ik wel agressie, maar als
vorm, niet als inhoud. Agressie om de
agressie. Een aantal jonge danscts is niet
in staat om op het toneel iets kwet,baars
te laten zien. Dat is ook moeilijk omdat
het zo innerlijk is. Agressie is naar huiten
geri~'ht. Je hoort en 7.iet het beter. Het
heeft meer volume en trekt misschien ook
meer publiek.

In on7,e kunst, in dans, moet je hewust
omgaan met het hde scala van het men-
selijk bestaan. Van nul tot oneindig. Je
moet ook af en toc weer kind kunnen
zijn. Kun je je nog herinneren dat je vijf-
tien, 7.estien jaar was? En welke idealen je

Bij de fOlo's: rc,htsboven: '"I'etite Mort'
(1991), pagina 25 en 26: 'Falling angels'
(1989)
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toen had? Wed je dat nog? Als je ouder
bent, kun je je soms niet meer herinneren
war die idealen waren en waar ze langs
de weg als dode lichamen zijn blijven lig-
~en. Af en toe moet je proberen die
gedachten en gevoelens terug te halen en
te achterhalen wat er mee is gebeurd. Is
er nog iels van overgebleven of zijn ze
allemaal gestorven?"

"Het leven \'ormt bet materiaal voor
mijn dansen. Uit het geheel van mijn
ervaringen kies ik die aspeCten die ik
nodig heb voor mijn creaties.
"ZQwas er in 1984 een vrouw in dit dam-
gezelsehap die in de laatste fase van haar
carrière was, Ze voelde aankomen Jat ze
ml'l dansen moest ophouden. Dat was
overigens haar eigen constatering, niet
die van mij. Ze vond hel verschrikkelijk
te moeten stoppen, zo verliefd was ze op
het werk dat we hier deden. In Italië gaf
le haar laatste voorstelling en in de nacht
die daarop volgde, nam 7.epillen in. Vier
dagen later was Zl' dood, Dat was voor
mij een verschrikkelijke ervaring, een
aardheving gelijk, Het leven schudde op
zijn grondvesten. Mijn inzinking enkele
jaren geleden heeft daar alles mee te
maken. Maar zelfs die vreselijke gebeur-
tenis werd een uitgangspunt voor mijn
werk. Naar aanleiding van haar dood
heb ik een serie dansen gemaakt onder de
titel Heart's Labyrinth. D,lJrio heb ik die
verschrikking letterlijk en figuurlijk \'er-
werkt. De dans is een AlIsóllallderset-
zll1/g •.••hoe zeg je daL ..een dialoog met
wat ik ervaar. Eigenlijk is mijn hele werk
een Heart's Labyrinth, Want alles is altijd
op biografische elementen gebaseerd.
Dat is ook riskant, het gevaar bestaat dat
je anderen lastig valt met je problemen.
Dat is fOll!. Je moet je persoonlijke erva-
ringen zó presenteren dar de ander hrt
kan begrijpen. Het publiek komt nirt
naar de voorstelling om mij te bewonde.
ren en voor mij re applaudisseren. De
mensen moeten er 7.elfiets aan hebben.

Ik ga met mijn ervaringen naar de dan-
sers, met mijn gedachten en gevoelens.
Maar ik kan en mag hen niet misbruiken.
Ik mag niet alleen van hen nemen, maJr
moet hun ook iets geven. Zij geven dat
dan door aan het publiek. Zo moet de
wisselwerking zijn tussen de creator, dl"
J.lllsers en de mensrn in de zaal. Her is
niet alleen geven of nemen, maar beide.
Die formule te vindl"n is heel moeilijk.
Soms lijkt mijn werk op een stuk litera-
luur, gescbreven in een lang vergeten taal.
,\bar ieder van ons heeft nog cellen in
hl"t lichaam die die taal kunnen verstaan.
In 1980 was ik in Australië om met dl"
Aboriginals te werken. Voor hen is dans
het meeste wezenlijke van hun Ocstaan.
Er is geen ander volk dat zo'n accent op
dans legt. Ik wilde uitweken waarom dat
zo is. Ik vroeg het een oude man. Zijn
antwoord was even simpel als complex.
'Ik mocvdansen,' zei hij, 'omdat ik het
van mijn vader heh geleerd en het ,lan

mijn zoon moet leren.' Die man zag zich
als een klein schakeltje in een oneindig
lange ketting zonder begin en eind. Maar
terwijl de Ahoriginals zich ervaren als
een minuscuul onderdeel van het geheel,
dansen ze met een tomeloze energie in het
hia en nu. Want ook al is de schakel nog
zo klein, l,e welen dat de ketting zonder
schakels niet kan bestaan. Ik was diep
onder de indruk van hun visie.
Zelf zeg ik ook altijd tegen de dansers:
dans nu! Je moet nu de sensatie hebben,
Dans alsof het dl' laatste keer is, want
alleen dan kan het publiek ook de sensa-
rie ervaren.

Samen met de dansers onderzoek ik of
wat ik in mijn hoofd heh ook l'l:ht
belangrijk is. Dat is wel moeilijk voor
hen, maar ook interessant, wam daar-
door nemen ze deel aan de creatie. Toen
ik pas begon, schreef ik alles op. Ik wist
precies. stap voor stap, wat er moest
gebeuren, Het zal pl'rfeet in elkaar, maar
voor de dansers was er niets aan te bele-
ven. Samen met de dansers creëren is veel
rijker. Hun persoonlirke mythologie
speelt mee. Ieder mens heeft zijn eigen
iconen, ziln eigen alraar. Het is interes-
sant re worden geconfronteerd mei al die
verschillende wereldl'll en daarmee iets te
scheppcn. Dan overstijg ik me7.e1f,want
alleen ben ik niet zo rijk als wij allen
salIlen

"Toen ik hier kwam, was ik 28 en v'eel
dansers waren ouder dan ik. Mijn ver-
houding rot het gezelschap verschuift. De
dansers hcbhen steeds dezelfde leeftijd,
tussen 20 en 37, terwijl ik ouder word.
Nu voel ik me veel meer op mijn gemak
met de dansers dan loell, Niet dat ik nu
autoritairder bl'n, integendeel. Ik
bespreek meer dan ooit met de dansers en
kan ontspannen luisteren naar hun
klaehten en wensen, En ik vind het fijn
als cr nieuwe mensen bij het gezelschap
komen. Ze brengen een frisse wind. SOlllS

is het wel jammer dar ik weer hij het
negin moet beginnen omdar zij niet
weten wat er vroeger is gebeurd.
Ik hou van geschiedenis. Ik zie alles als
een deel v'an het voorafgaande. Dat jonge
mensen dat nog niet zo en'aren, vind ik
wel eens spijtig. Daarom heb ik voor
senior-dansers het Nederlands Dans
Theater 3 opgericht. Op hUil lichaam is
al geschiedenis geschreven. Ik herinner
me dat in Praag regelm'lIig oude acteurs
speelden en ik vond dat alrijd heel hijzon-
der om Il,lar te kijken. Zij straalden zo'n
kracht en ervaring uit. Maar oudere dan-
sers zie je bijna nooit, tenminste niet in
het theater. Ga je bijvoorbl'e1d naar een
Siciliaans dorp, dan kun je op her plein
oude mannl'n zien dansen. God, wat een
uitstraling hebnen die. Dan kunnen de
jongeren misschien wel rwee maal zo
hoog springen en twee keer zo snel bewe-
gen, Illaar ze hebhen niet dat charisma.
Om de een of andere reden is dans in hel
theater altijd gekoppdd aan jeugd. En
dat is niet terecht. Waarom zouden we
oudere dansers op het tonl"eI niet kunnen
accepteren? Helaas is het repertoire Hlor-
al voor jonge dansers ontwikkeld. Daar-
om gaan we nu dansen maken voor de
oudere dansers, toegespitst op hun erva-
ringen, persoonlijkheid. wensen en
mogelijkheden. Een repertoire opbouwen
zal niet lIlogdijk zijn, want wat je voor
een oudere danser maakr is nier over te
dragen aan een ander. Van een zeventigra-
rige danser \wet je niet of die er volgend
seizoen nog is. Het zijn originele dansen,
die niel herhaalbaar zijn. Oudere mensen
veranderen snel, ner als pubers. Hd wer-
ken mer seniorendansers hrengt dus pro-
hlemen met zich mee, ma<lr het zijn wel
hele leuke problemen!
Onder dir dak bevinden zich drie groepen
dansers: jonge dansers tussen de 17 eIl 20
jaar, rijpe dansers en senioren. Die dril'
groepen he'invlocJen elkaar. D,lar ben ik
heel trots op. Onze ketting bedt vele
schakels en wordt langer en langer."
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RADIO
De dynamiek lIan de radio
speelt ccn maandblad als de
Humanist regdmatÎg op.
Omdat alle programmage-
gevens nog nict hekend zijn,
verwijzen wij u graag naar
Teletekst. Op de dag lIan uIt-
zending kunt u op pagina
264 lezen wie de ga~ten zijn
van het interviewprogram-
ma Boven het Dal, en war de
inhoud is van het literaire
programma De Verbeelding.

Hcr Voordeel van de Twijfel
m;l;mdag 8 maart, 13.10
uur,
Radio 5.

KlazÎcn van Brandwijk Î<;

humanistisch geestelijk
raadsvrouw. Door het :\1inisrerÎc van
Ddensie is zij gevraagd bijstand tc ver1c-
nen aan de Nederlandse militairen die in
Cambodja zijn gestationeerd. Op 4
december venrok ze voor een half jaar. In
een veldhospitaal, een uur rijden van de
grens met Thailand, Slaat zijn de Neder-
landse militairen in Cambodja met raad
en daad hij.

TELEVISIE
'Ik geloof dal we nog geen stap verder
zIJn .. .'
uijdag J2 maan, Nederland I, 22.52
uur.
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Tijdens haar verhlijf onderhoudt de
humanistisch geestelijk raadsvrouw met
cassettehandjes een correspondentie met
programmamaakster :'viarjolijn de Vries.
In Hel Voordeel van de Twijfel is een ver-
slag van die correspondentie te horen.
KlalÎen van Urandwijk vertelt over haar
werk in Cambodja. over haar reizen door

Sicco ~1ansholt behoeft nauwelijks nog
enige introductie. De éminence grise van
de :-Jederlandse samenleving heeft een
bewogen carrière achter zich. !\a de

Samensrellmg: Bert Mol

Vluchtdin~enkamp in Cambodja

het land naar de op de 'huitenposten'
gestationeerde soldaten, en de voortdu-
rende politieke veranderingen die het
land teisteren.

Tweede Wereldoorlog wa, hij. zelf geho-
ren en getogen op een hoerderij - geruime
tijd minister van Landbouw. Aan het
hegin van de jaren zeventig. toen Je
Europese Gemeenschap nog de Europese
F.conomisçhe Gemeenschap heette, trad
Sicco Mansholt op als voorzitter van de
Europese Commissie. Daarnaast werkte
hij op een theeplantage in Indië en was
hij zelf boer in de Wieringermeer.
Programmamaakster Kiki Amshcrg blikt
in het programma 'Ik geloof dat we nog
geen stap verder lijn .. .' met Sicco Mam.
holt terug op dele carrière. D,1t gebeurt
aan de hand van schinerend archiefmate-
riaal.
Sicco :'vlansholt heeft er nimmer een
gebcim van gemaakt dat hij als politiek
eerstveranrwoordclijke een verkeerd
heleid heeft gevoerd. In 1968 7.eihij: "We
moeten vaststellen dat ondanks alle
moeite die is gedaan. alle miljarden die
jaarlijks worden uitgegeven, er in welen
onvoldoende wordt bereikt. De inko-
mens blijven acbter ondanks de grote
steun. \X'e zullen dus veel sneller moeten
werken; er zal een groot aantal mellsen
de landbouw liir moeten, en we moeten
naar grotete hedrijven."
Nu, anno 1993, zegt hij - overigens nict
voor de eerste keer. dat zijn streven naar



grootschaligheid een verkeerde keuze
was. "Het was een verkeerd helcid; dat
moest en moet gecorrigeerd worden. En
dat is nu aan de gang. Ik ben in de loop
der tijd ht'el somber geworden. Ik zag uil-
eindelijk dat het politiek niet mogelijk
was een ontwikkeling tot stand te bren-
gen waarin wij de draagkracht van de
aarde respe<:teren, met behoud van de
groei. Ik kwam tot de conclusie dat we
naar een nul-groei zouden moeten, en
waarschijnlijk zelfs naar een krimp-
maatschappij. Dat standpunt heb ik
sindsdien verdedigd, en dat doe ik van-
daag nog."
Zijn somberheid komt vooral TOt uit-
drukking wanneer het in 1972 versche-
nen rapport van de Club van Rome ter
sprake komt. De conclusies van het rap-
port - TOenpolitiek volstrekt onhaalbaar
- vinden nu pas, op het moment dat zij
alweer in hun geheel achterhaald zijn, de
instemming van velen. Sicco lI.1anshnlt:
"Ik geloof dat we nog geen stap verder
zlln ...~

.\lansholt, nog immer ras-activist pur
sang, schrikt niet terug om in het televi-
sieportret van Kiki Amsberg radicale uit-
spraken te doen. Zo vindt hij dat de cul-
tuurgrond in de westerse wereld gehal-
veerd moel worden ten gunste van
natuurgrond. "De slmen lijn dood, de
weilanden grote grauwe grasvlakten
geworden. Tachtig procent van de mest
verdwijnt ongebruikt in het grondwater. ~
Hij maakt 7-lchzorgen, niet alleen om het
\'erdwiinen van de natuur, maar nok om
het contact mei de natuur. De hio-tech-
nologie noemt hij een gevaarlijk feno-
meen: "De mogelijkheden zijn ongekend,
de gevolgen onhekend."

In het portret ook uitgebreid aandacht
voor de persoonlijke ontwikkeling van
Sicco Mansholr. Zijn socialistische, poli.
tiek bewuste ouders en de omgeving van
Noord-Groningen hadden grote invloed.
"Het leven in de polder, op een boerderij,
is al een groot voorrecht. En dan aan zee
wonen, aan de leedijk met het wad
erachter, dat is onvergetelijk. Dan krijg fe
vanzelf affiniteit met de landbouw. ~

Algerije: Vrouwen in Oorlog
vrijdag 19 maar, Nederland 1, 22.4S uur.

De rol die vrouwen spelen in de jongste
geschiedenis van Algerije IS uiterst
opmerkelijk. In de perioden dat in dit
Noordafrikaanse land rust heerst, leiden
zij een tefUAgetrokken bestaan. Het
openbare leven ga<lt volledig aan hen
voorbij. -"laar zowel tijdens de onafhan-
kelijkheidsstrijd van 1954 tot 1962 als
tildens de opkomst van het islamitische
fundamentalisme, speelden vrouwen een
belangrijke rol.
De documentaire Algerije, Vrouwen in
Oorlog (een coproduktie van onder meer
de Britse zender Channel Four en de
Humanistische Omroep Stichting) staat

uitvoerig stil bij de cruciale rol die Algr-
rijnse vrouwen rijdens de laatste decennia
hebben gespeeld.
De moderne geschiedenis van Algerije
begint met de onafhankelijkheidsoorlog
tegen de hanse koloniale overheersers.
Oe strijd, die acht jaar duurde, heeft meer
dan een miljoen levens geëist. Na het uit.
roepen van de onafhankelijke staat wer-
den een miljoen kolonisten het land uit-
gelet en ontv•.ikkelde Algerije zich tot een
staat met een één-partijstelsel dat geleid
werd door de voormalige vrijheidsstrij-
ders van het FLN. Tot aan de onafhanke-
lijkheidsstrijd werden vrouwen geïso-
let"rd van het openbare leven. Ze hadden
geen stemrecht, waren veelal analfabeet
en mochten niet buitenshuis werken. Die
situatie veranderde tijdens de onafhanke-
lijkheidsstrijd. Toen de oorlog in 1954
uitbrak, kwamen vrouwen in groten
getale 'tevoorschijn'. Zij gingen werken
op plaatsen en in functies die indirect
betrekking hadden op de oorlogsvoering.
Een aantal van hen streed zelf direct mee.
Toen de hoofdstad in 1957 werd belet
door een hanse legermacht en de Alge-
rijnse mannen werden ingesloten, namen
\'rouwen hun strijd over.
Na de onafhankelijkheid in 1962 verd-
wenen de Algerijme vrouwen echter weer
even snel naar de achtergrond en in de
anonimiteir van hun huiselijke bezighe-
den als dat lij eruit gekomen waren. Het
nieuwe parlement, 194 leden groot, telde
slechts 10 vrouwen: allen voormalige
vrijheidsstrijders.

Vrouwen spcelden
belangrijke rol in
jongste geschiede-
nis van Algerije.

Eén van de vrouwen zegt daarover in de
documentaire: "De terugkeer naar huis
was voor iedereen een moeilijk moment.
Na zeven jaar (lorlog waren we geen
vrouw meer. En nu moesren we opeens
weer het leven van een vrouw leiden: een
leven als echtgenote en mocder. Vrouwen
waren weer helemaal buitenge-
sloten van her politieke leven."
Ondanks de daarop volgende
onderdrukking hebben de Alge-
rijnse vrouwen nimmer hun
strijdbaarheid verloren. Het
waren juist de vrouwen, die in
1984 als eersten protesteerden
tegen de nieuwe pro-islamitische
wetgeving die hen geheel onder
her 'gelag' plaatste van hun
vaders en echtgenoten. En het
waren opnieuw de Algerijnse
vronwen die zich enkele jaren
later fel keerden tegen de nieuwe
wenen die hen hun laMsle rech-
tcn ontnamen.

In de documentaire vertellen
vrouwen over hun rol tijdens de
onafhankelijkheidsoorlog. Hun
dochters vertellen over de drei-
gende opkomst van de islam en
het politieke geweld, dat Alge-
rije in zijn greep houdt.

Sicco Mansholt: "De mogelijk-
heden zijn ongekend. de ge\'ol-
Jo;enonbekend".
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Iteke Weed a in Haarlemmermeer

teling. Volgcns hl.:m zou een
nieuwe visie op burgerschap -
waarm individualisme en
publieke actie, weerbaarheid
en verantwoordelijkheid
samenkomen voor een
nieuw progressief elan kun-
ncn zorgen.
Op dinsdag 6 april plaats! de
socioloog Raf Janssen het
hel;rip burgerschap in het
licht van het 'samenleving~-
mankeren'. In zijn onlangs
verschenen eSSa)' 'Arbeid, tijd
en ~eld ontschaarsen' pleit hij
voor het doorbreken van
geijkte denkpatronen.

Beide inleidingen mét diskus-
sie vinden plaats in het
Humanistische Centrum,
Pro\'enierssingel48 in Rotter-
dam. Aan,'ang: 20.00 uur.

Irum CO.c., Spierngslraat
113A in bet Goudse centrum.
Gezelligheid en pinige discus-
sie. Voor mecr informatie
kunt u bellen met Marry
J\.lenschaart (teloor. 01820-
23778).

Burgerschap in Rotterdam

Delfts blauwen Turks fruit in Leiden

De afdeling Rotlerdam-Rijn+
mond zc! de diskussie over
burl;erschap voort. Op dins-
dag 23 maart zal dc mCÎoloog
Bas van Stokkum zijn ,'isie
ontvouwen over de weer-
baarheid van de burger.
Weerbare burgers hebben
\'olgens hem genlCen dat zij
bereid zijn ontechl en incom+
pelen tie te bestrijden, ook in
o\'erheidsinstantie. Zij hech-
ten aan dc puhlickc zaak
zoveel waarde dat 7.ijcr offers
voor o\'er hebben. In zijn ~IU-
die 'De repuhliek der weerba-
ren' bekriliseefl Bas van
Stokkum niet alleen een
gemakzuchtig liberalisme
('gewoon jezelf zijn') maar
ook de vluchl \"an menig soci-
aal-democraat in 'nieuwe
flinkheid', in dwang en bdut-

Op zondag 21 maart houdt de afdeling Leiden een discussiemid-
dag over 'Vooroordelen: oordelen en veroordelen'. Inleider en
begcleider is de heer ÖLüm, \'erbonden aan hc! Bureau Gezond-
heidszorg Builenlandcrs te Zei sr. Hl.:1 prol;ramma omvat onder
meer een video-analyse en een vraag- en anlwoordspel. Plaats:
St. AnlOnius Clubhuis, Lange Marc 43, Leiden (15 minuten van
hellrein station). Tijd: van 1-1.30 uur lOt 17.30 uur. Koslen f 5,-
, inclusief koffielthcc bij aankomst. Voor meer informatie: bel
071-315747 of 071-144513.

In het Humanistisch Café in
Gouda zal op maandag 5
april Marjan Ponrtl.:r, studen-
te sociaal-juridische dienst-
verlening, praten over mens-
beeldcn, Vanaf 20.30 uur is
iedereen die ml.:C wil pralen
welkom in gehouw Trefcen-

Humanistisch Café in Gouda over mensbeelden

Op 11 maart zal
Iteke \'('ecda een
lczing houden
o\'er "Grenzen in
relaties" .
Plaats: De Dei-
ning. Aanvang:
20.00 uur

Teleac-cursus Effectief besturen

Zwart.Wit,
eerste thema
van project
Samen Leven

De Teleac-cursus Effcctid besturenis speciaal afge-
stemd op die mensen die in hun nijc lijd de verant-
woording willen en durven dragen voor cen vcreni.
~in~ of stichting. Het studiepakket is opgebouwd
uil6 programma's op tcln'Îsic en radio cn een doe-
hcr-zcJf-curmspakket. De cursus nodigt besturen Uil

hel eigen functioneren kritisch te bekijken. te analy-
seren en een basis te creëren \'oor nieuw beleid. De
cursus is opgelet in de volgçnde blokken: actief
besturen Întern, hel zakelijk kader, opties voor Je
toekomst, eell markt voor ons beleid. wal kan ik
voor je betekenen, de rekening opmaken. Aleer dan
het hock laten de afleveringen op radio en televisie

concrete praktijksituaties horen en zien. De uitzendingen op tcle.
visie beginnen op 21 maan en de uitzendingen op Radio 5 bq;in-
nen op 24 maart.

'Samen Lcven' is het belangrijksIc vormingsproject \'an hel
Humanistisch Verbond vonr de komende paar ja.lT. Van uil
humanistischl.: normen l.:n waardcn wordl krilisch gekeken
naar hl.:1contact tussen mensen met een verschillende ach~
tergrond, Situaties in het alledaagse leven staan centraal.
Het eerste tbema 'Zwart-WIt' gaat o\'er hel persoonlijke
contact tussen Nederlanders en memen mei een andere cul.
turele achtcrgrond, Het project kan worden uitgC\'oerd in
pbalSelijkc afdelingcn van het Humanistisch Vel bond.
Op het Landelijk Humanisrisch Centrum in Ulrecht zijn
een gratis folder en een documentatiemap verkrijgbaar. De
map (180 pagina's) is in de eerste plaals bestemd vonr pro-
jeclOrganisatoren en gespreksbl.'geleiders, maar is ook n:r-
krijgbaar voor belangstellenden. Prijs: f t5,- voor lcden
van het Humanistisch Verbond, f 25,- voor niet-leden.
Voor verzendinjo; wnrdl f 7,50 extra gerekend. Bestellen
door ovcrschrijving \'an het bedrag op postgiro 197930
t.n.v. het Humanistisch Verbond o.v,v. 'l\.1ap Samen Leven'.

Rob Tielman in Zwolle
Op woensdag 17
maan zal Rob
Tielman in I'art)'
Centrum Borrel
(Eigl.:n Gehouw)
spreken over de
lOekom~1 van het
humanisme. Hel
adres is: Badhuis-
wal 9, Zwolle.
Aanvang 20.00
uur.
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Gewestelijk weekend in Noord.Holiand Filosofie en humanisme in Groningen

Cultuurverandering in Hilversum

ONTMOETINGSWEEKEND HOMO-
LESBISCHE WERKGROEP
Van 16-18 april ,-indt het voorjaarsweekend plaats van de
HLW te Heeze (NB), Ook dil keer weer tal van thema- en
doegroepen. Brochure en inschrijvingsformulier kunt u aan-
vragen door te schrijven naar: HLW,l'ostbus 114, 3500 AC
Utrecht, of bellen 030-318145 tsl. 324.

gen. Aan de hand van de
opvattin~en van een aantal
filosofen en humanisten zal
een 'kijke achter de scher-
men' worden gege,-en voor
mensen die lÎch niet dagelijks
met de filosofie en de theore-
tische uitgangspunten van het
humanisme bezighouden,

Piet Thoenes
in Amersfoort
Op zondag 21 maart zal in
Amersfoort Piet Thoenes een
lezin~ houden over het onder-
werp 'Op weg naar nieuw
burgerschap'. Plaats is hel
Humanislisch Ouderencen-
trum De Eemgaarde, Dorres-
teinseweg 49 te Amersfoort.
Aanvang om 10.15 uur.

Kritisch op humanisme in Amsterdam

Janke van der Sluis, universi-
tair d()Çenle aan de Universi-
teit Ie Groningen, zal op zon-
dag 14 maart vanaf 10.30
uur een lezing houden over
wat filosofie met humanisme
heeft te maken. Plaats is het
Humanisliseh Centrum, W.A.
Schollemtraat 2 in Gronin-

In Amsterdam loopt de lezin-
gencydus over het thema
'Krilisch kijken naar huma-
nisme in onze lijd'. Op dins-
dag 16 maan zal Trudy van
Asperen, hoogleraar Ethiek
en haar Geschiedenis aan de
Unviersitcit van Amslerdam
een inleiding houden over
'Humanisme en de autono-
mie van de mens',
Op dinsdag 30 maart zal Rob
Buitenweg, docenl aan de
Universiteit voor Humanis-
tiek een inleiding houden
over 'Humanisme en de kri-
tiek op het individualisme, en
mensenrechten', En op dins-
dag 20 april zal Ouo Duin-

tjer, hoogleraar Filosofie en Spiritualileit aan de Universileil van
Amslerdam ccn inleiding houden over 'Humanisme en spirituali-
teit'. Plaats: gebouw De Coenen, j.M, Coenenstraal 4-6, goed
bereikbaar met tram 3, 5, 12 en 24 en bus 26, 65 en 67, Tijd:
19.30 uur is de zaal open. De lezing begint om 20.00 uur precies.

Stuur uw gegevens voor deze rubriek
vóór 15 maart naar de redactie:
Postbus 114, 3500 AC Utrecht,

t.a.v. Alice Dessens (illustraties welkom).

Opgave (schriftelijk) cn infor-
matie bij Ton Doelman GeT-
lings, Patrijzenhof 96, t 742
B] Schagen, 02240-17692
thuis of 12247-4131 (werk).
Giro Humanistisch Verbond,
gewest Noord-Holland Pur-
merend 721060.

eln()Çenlrisme, seksisme en
lecflijdsdiscriminalie duwen
memen naar de rand van de
samenle,-ing. Plaats: hotel
Hilfensom, Koninginneweg
28-30 Hilversum. Aanvang:
10.30 uur.

Gebouw SMD, Bdlavistas-
lraal 7 te Almelo. Aanvang:
10.30 uur.

Op zondag 14 maart zal
HarT}' Wouters, socioloog en
docent aan de Hogeschool in
Amsterdam een lezing hou-
den mei als onderwerp 'Kul-
tuurverandering als Bevrij-
ding'. Uitgangspunt voor de
lezing is de stelling: racisme,

Hel gewest organiseert op 17
en 18 april het traditionele
gewestelijk weekend met als
thema "Vreemd", dat in ccn
combinatie vCnichillendc vor-
men aan de orde zal komen.
Er is ruim gelegenheid voor
onderling contact, strand-
wandeling cnz. Er wordt ook
rekening gehouden mei kin-
deren. Plaats: Hel Zeehuis.
Vcrspijckweg 5, Bergen aan
Zee.
Aankomst: zaterdag tussen
13.30 cn 14.00 uur.
Kosten: f 35.- p.p. hij be-
taling per giro vóór 1 april
1993. f 40,- p.p. betaling bij
aankomst.

Op zondag 7 maart zal Rob
Nanninga, secretaris van de
stichting Skepsis en redacteur
,-an het tijdschrift Skepler,
een lezing houden onder de
titel 'Een kritische blijk op
het paranormale', Plaals:

Skepsis in Almelo

Op zondag 4 april vanaf
10.30 uur houdt de directeur
van de Dr. S. van Mesdagkli-
niek (Rijksinrichting vor Ter-
beschikkinggestelden) de heer
de Haas in het Humanistisch
Centrum, W,A. Scholten-
straat 2, GroninRen, een
lezinR onder de titel 'Is samen
leven samen IC leren?',

Over (ex. )terbeschikkinggestelden
in Groningen

Op zondagmorgen 7 maart
zal grafisch kunstenaar
Michel van Overbeeke een
inleiding houden over kunst,
gevolgd door een rondleiding
in het Singer Museum waar
hij een expositie houdt van
zijn kunst. (In!i:anl': 'De Wilde
Zwanen', links van de hoofd-
ingang). Aanvang 11.00 uur.
Toegangsprijs: f 6,-.

Aandacht
voor kunst
in Laren
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(In~ezonden mededeling)

MAAR HOE LANG DENKEN
WE NOG AAN HAAR?

Alsje een geliefde verliest; moetjeeen heeJ nieuwlev~iJöpbouwe

Ensta je er vaak nog alleen voor ook. Omdat andere mensen erll.iet bij stil

staa.nwat een doordeweeks bezoekje k.an betekenen; en uit angst;ér6ver'

te beginnen, maar helemaal niets meer va," zich laten~oren.
. .

Maar verdriet verdwijnt niet vanzelf. Daar heb je ••nderen bij nodig.

Enéén daarvan bent u.

MEDELIJDEN HELPT NIET..MEELEVEN WEL.

11111
f'ubliioahe ~ GOOId,1 bIaIl in !\arr81¥rerI;'IiQ rTl!l rle Slid'!/Jrlg Ideele Rooilfl'e
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