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SPECIAAL WINTERNUMMER
OVER LUST OP KOMST
Het komend nummer van de Humanist is
weer een dubbeldik wintcrnUlIlmer ml:t
een speciaal thema. Dit kcer is dat 'lust'.
Hct wordt een 7woel, schalks, fri\'ool
nummer. Opwindend en bq;cerlijk. Vol
boeiende verhalen. Over hoc lust werkt
hij mannrn en hij Houwen. Over hoc
\'crschîllend normen en waardt'n zijn die
mensen hehhen als het gaat om lust en
erotiek. \'(Iat kan. wat mag en wat is ver-
werpelijk? Grenzen zullcn worden wr-
kcnd. mugdijkhedcn afgrtast, meningen
ge\'ormd.
.\let medewerking van ondcr meer Susie
Orbach, WilIrke Bezemer, 1larrhijs van
:\"ieuwkrrk, :\hrjan Berk, .\tidas Dek-
kus. Astrid Rocmcr, Sylvia \'('eve, en
u"le andcre Journalisten, columnis-
ten, carwoni'iten en fotogra.
fen.
HV-leden en abonees kun-
nen dit speciale winternum- I,

mer rond 20 decemher in de
brievcnbus verwachtt'n. Het
zal ook in de losse verkoop
vcrkrijgbaar zIJn bij vele
klOsken en bOt."khande1s in
het hele land.

1834 MENSEN NEMEN HUMANIST OP PROEF

/

HET VOLGENDE
NUMMER

VERSCHIJNT HALF DECEMBER.
KOPIJ DAARVOOR .\-WET
UITERLIJK 17 KOVEMBER

IN HET BEZIT ZIJ~
VAN DE REDACTIE.
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Woensdag 28 oktober hadden in [Oraal
1834 menscn dr Humanist voor ren rien-
tjr op proef genomen voor de rest van dit
jaar. Zij krijgen het okrobernUlnmer
(1'vlid'ls Dekkcrs), het novrmbernUlllmcr
(G:rard Kools<:hijnl en het speciale dub-
beldikke wimernummer ou'r lust toege-
stuurd. Daarna kunnen ze beslissen of dr
kellnismaking hen mi,schien 7-0 goed

bevalr dar 7.e door willen gaan met l'en
ge\\'oon abonnement of mer een lidmaat-
schap van her Humanistisch Verbond.

:-.log geen abonnee of HV-lid? U kunt nog
de proef op dl" mln nemen door f 10,-
over te maken op giro 58 van de Huma-
nistische Pers te Utrecht onder wrme1-
ding lIan 'proef 92'.



In dit nummer
Interview met Gerard Koolschijn 10/15

De dood van Socrates blijft hem innigeren. "Hoc een inlclligcn-
tc man, die zo van het leven genoot, het zo gemakkelijk tcnijdc
kon schui~'cn. Juist omdat hij zo belrokken was, is de manier
waarop hij bijna superieur afscheid nam zo uniek." Aan het
woord is Gerard Koolschijn, vertaler \'an onder andere werken
van 111ato.Hij doet dal op ccn manier dall'lalO's werk leesbaar,
interessant en actueel wordt.

In gedachten van gewone lengte 18/21

LuJa \'an dt: \"crd is klein. Voor haar zijn tal van zaken onbe-
reikbaar hoog. Deurklinken. sleutelgaten, geldautomaten, brie-
venbussen, telefoons, lichtschakelaars. Toch ondervindt zij de
meeste hinder van haar langere medemensen.

Peter Ustinov twijfelt graag 22/24

Twijfel is ,'oor hem hel allerbelangrijksfe. \Vanl al~
je ergcns lcker van ben!, sluit je de deur naar alter-
nalin'en redeneert Peter Ustinov. "Zekerheid drijft
men~en uil elkaar, omdal ze dan niel meer kijken".
Een kort gesprek met een beroemde schrijver, r•..-gis-
seur en acteur.

En dan nog

Brievenrubriek
Column, achtergrond en opinie
Rceensie fotoboek jaren tachtig
Serie 'Een humanist' aflevering 2
Radio- & televisieprogramma's
HV-nieuws

4
617/8
16/17

25
28/29
30/31
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De mens en de natuur

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

brieven in te korten of
niet te plaatsen,

Mirlas Dekkers
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Sta mij roe even te reageren
op enkele uitspraken van
Ollle vriend .\liuas Dl"kkcrs
in Humanist nummer 10 van
oktoher. Als Midas Dekkers
7_egtdal de natuur gewoon
z'n gang lal gaan, heeft hij
natuurliik volkomt:n gelijk.
Ook als, door ons toedoen,
alle leefvormen op onze
planeet aarde wllrn zijn
uitgestorven, zal deze planeet
ongestoord in 36'i dagen en
enkele uren, haar rondgang
om de zon blijven draaien.
\'('at anders is het, als hij zegt
dat wij de natuur ten
onrechte heilig hebhen
verklaard. \Vanllccr wij de,
geheel ten onrechte en
vreselijk overtrokken,
hetekenis die gelovigen J.:m
het woord 'hl.'ilig' wekconen,
nu eens terugplaat<;cn fOt

gewoon 'zt."crwaardevol' Jan
zullen wij, zolang wij ons
menselijk leven als zeer
waardevol ervaren, ook a,m
de natuur ditzelfdr prrdicaat
ni<:t mogen onthouden.
lmmrf>, t."rn evt."nwichtig
natuurgdlt."uren is onmisbaar

voor ons mensen om te
kunnen leven. Midas
Dekkers mag dan stdlen dat
het niet zo erg is als cr eens
t."endiersoort uirsterft en d:"lt
is rot op zekere hoogte ook
zo. Niemand van ons zal cr
namdijk rouwig om zijn dat
ooit Je dinosaurus-
variëreit<:n zijn uitgestorven.
War anders is het echter als
\'oor streds minder
leefvormen nog
lx-staansmogel ijkheden
overblijven als gcvolg v:"ln
vervuiling v:"lnher milieu en
afbraak van in de natuur
passende bt."groeiingsvormen.
Wam daarme<: luiden wij ook
die periode in, waarin ook
voor ons mensen geen
hest:"lansmogelijkheid meer
ol'er ,al zijn. En dar zal,
da..:ht ik, niemands bedot."ling
zijn. Daarom zullen wij
mensen ook wc<:r méér terug
moctcn naar cen leefvorm die
nict strijdig is met het
principe van het natuurlijk
evrnwichr. .\lrt de
tot'passingen van mech,mica
en <.:hemiezijn wij een totaal
verkeerde weg opgrgaan. Tot
aan de tijd dat alles nog
bewoog op windkra<.:ht en
<.:hemi<;Çheprodukten en
meststoffen nog onhekrnd
waren, ging cr niers mis in
het vrije natuurgrbeuren.
Waar r..1idas Drkkers zegt
dat economis..:he groei ten
onrechte als noodzakelijk
wordt verklaard, hen ik het
volkomen met hem eens.
I\:og onlangs hoorde ik een
agrarisch voorman zt."ggen
dat de landbouw best de
noodzakelijke
milieubt."schermingslIlaarregel
en zou willen roepassen, voor
zover het de el:onomische
bedrijfsvoering niet in de weg
zou staan. Kijk, dat is nu war
je noemt de za:"lkprecies op
z'n kop 7_etten, wam als
algemeen geldende wet zullen
we morten aanvaarden, dat
alle economische
omwikkelingen, die een

gevaar opleveren voor ons
milieu, ten enen male
onvoorwaardelijk zijn
verhoden, En of wij dat nu
een onontkoomhare
noodzaak dan wel heilig
nuemt"n, zal mij verJer tabak
zijn.
~har ... terug naar de natuur
zullen wij moeren. ni<:t alleen
om het ht"houd van veel
dierlijke leefvormen, Illaar
zeker om her vuorthestaan
van de mens te waarhorgen.
En wie Illrem zich daaraan te
kunnen onttrekken. loochent
het voorthesr,lansrecht van
het eigen nageslacht.

Piet Blauw (Zwaag)

Weer tolerantie
Ten zovet"lsre male leert de
ervaring me dat, wanneer je
een hepaalde opvatting
vemileert, je bedacht moet
zijn op uiteenlopt."nde
reakties, zowel ten positieve,
als ten negatieve. Op zich ren
uiterst ge7.onde zaak, wam
het is goed je mening blijvend
te wetsen aan die van
anderen. Stevige kritiek. daar
is niks mis mee. Kwalijk is
het echter als je ingrzonden
brief uit 7.'n verband wordt
gerukt, en men maakt je
verwijten over zaken die je
helemaal niet heweerd heht.
~1ij geeft het voldoende
aanleiding om van mijn kam
hier dan weer fel op te
rt"ageren.
Om op de hoogst
persoonlijke opvatting ten
aanzien van 'de gelovigen'
van E. Asser-Drion (zie
ingezonden hrief Humanist
nr.H/9 van septemher) intI"
gaan: en grosso modo zijn zîj
het ahsoluut niet die ik als
hedreiging van mijn
individuele vrijht"id zie. Het
ontgaat me volledig waarom
ik me als humanist in mijn
gewetensvrijh<:id



aanhoudend bedreigd LOU

moeten voelen. Ik denk dat 't
meer zegt over eVTllele
permonlijke prohlemen waar
ze mee worstelt. Uir dl"
ingenomen stelling van
mevrouw Asser-Drion meen
ik te mogen opmaken dat
haar motivatie om lid te
worden van het HV in eerste
instantie gelegen was in het
feit dat I.e er hescherming
vond tegen 'de gelovigen'.
Met alk respeer, maar al .•
z<id'lllig ZOIlik het Verhond
gn'n zin meer vinden hebben,
al is het alleen maar voor mij
om cr lid van te zijn.
Ook met het oog op de brief
van Reina dL'Jong (zie
Humanist nr.8/9 ,eptembef)
hcgrijp ik op zi<.:hnatuurlijk
hesT waar de sdwen wringt.
:-'1ijn hrief wordt met het
pkidooi waT ik houd,
opgevat als zou ik het ccm
Ijjn met alles wat er binnen
de diverse geloofsstromingen
gebeurt. Zoals bijvoorbeeld
het doodvonnis van Rllshdie.
Diegenen die mij toedenken
het hiermee eem te zijn,
hehhen gewoon niet
hegrepen war ik ml'T mijn
hrief in het jUlinlimmer van
de HumclllisT hedoelde te
le~en. Ik heh het op willen
nemen voor lovele
goedwillende mensen die met
pure en menslievende
intenties in hL't leven staan,
maar daarnaast ook geloof
hechten aan de ahsoluutheid
van een GodshcsTaan. VOOf

mensen als zij koestef ik een
warm hart, wam dM wordt,
althans voor mij, gn'nszins
voorbehouden voor
humanisten of mensen die
zich zo noemen. De lidJe die
hepaalde gelovigen uit mijn
HienJenkring ook naar mij
uitstralen is puur, lij het dat
heT niet gedragen wordt door
gelijkgeSTemdheid. En nil't in
de laatste pla,ltS hén wil ik in
hun pef>oonlijke
levensbeschouwing
respectvol bejegenen,
En tot slot: tegenover de
academische wijsheid
waarrnee E. Asser-Drion haar
ingezonden brief afsluit, P,lSt
me enkel nog maar een
eerbiedwaardig ,tilzwijgen.
\\,'ant ik moet toegeven: reed,
ll\ de Griekse wijsgeren, en
zonder enige rwijfelook hun
'volgc!ingl'n' betrokken hi,
hun levellsbes<.:houwing geen
alma<.:htig oppl'fwezen. En
deze l"erSTehumani,ten
heb hen [Oen al de handen
ineen moeten slaan om een
from te vormen tegenover de
gelovigen. Dit brengt mij [Ot
de onthutsende <':ollstatering
dat cr na zoved jaren in dit
opzicht feilClijk niets
veranderd i,.

Wouter HeÎtzer (Voorburg)

Beeld op sokken
\\'at waren wc angstig, als de Engelse bOlllmenwerpers 's lló1dus
overvlogen. Maar ook wel hlij. Fijn, nou konden die Duitsers
I.elf ook n'ns meemaken wat het was Ol1lle worden
gebombardn'rJ. (Zo warl'n we in 1940-1945). Jaren later hlS ik,
dat cr l'l'n half miijol'n mensen levend waren verbrand. Eerst
gooiden de Engeslen strooibiljetten naar beneden met deze f<l<ld:
ga naar heT open wld . de pLiaTs werd aangegeven - want
vanna<.:ht worden jullie stad gebombardeerd. De vrouwen
namen hun kinderen mee en werden 's nacht, mer
fosforbommen gebombardeerd. En met dele da,ld van Harri,
was hef de grootste moordpartij geweest, op hevel van
Chllrchil1. Nu is er een standbec1d van Harris en de ouJe
koningin-moeder van Engeland bewijST haat eer, Ongc1ooflijk,

Hij staat in 't park,
de grme held.
Hij heelt een half miljoen
mensen geveld.
lht Îs toch een standheeld wa,lCd?
Al moppert menig
Vredesl11ens in 7.'n baMd.
Hij lokte de mensen
uit Dresden
r\clM een patk.
'r Kon geen kw'lad.
Als een fakkel stonden
moedl'rs en kinderen.
:\Iaar dat mo<.:ht hem
to<.:hniet hinderen,
:\la,samoord up grole s<.:haaL
In naam van de Vrede? Allemaal?
Laat OIlS l'r nier op gukken:
't Is een held op sokken,

Miep Peclers-.\1etselaó1r (Oosl-Souburg)

(Adn-rt('nri,']

KOERSWIJZIGING VRAAGT
INVESTERING.
In deze tijd van sterk wisselende koersen belooft de koerswijziging van het Humanistisch
Verbond heel succesvol te worden, Zeker als u die financieel ondersteunt, De najaarsactie
van het Steunfonds zorgt daarvoor, ~laak uw bijdrage over op giro 6168,

STEUNFONDS
HUMANISME

GIR06168
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Bizar

Greelje den Ouden-Dekkers
hoofdbestuunlid van l1l't
Humanistisch Verbond

J\lcnscn leven altijd in een
organisarori\Çh verhand. Op ~runJ
van klasse, stand, gcnOlcn
onderwijs. snon arbeid worden
mcns{"11in sociale groepen ingedeeld.
Dat ~cbcurl ook, al willen ••••.c dat al
hccllang nict rnct:r, op grond van ras
en sexe. De sociale slagkracht van
mensen en groepen speelt daarbij
een rol. Hoe zijn de groepen ten
opzichte van elkaar geordend, welke
groep is ondergeschikt aan welke
andere groep en in hoeverre worden
daardoor (Jok de onderlinge
individuele relaties lussen mensen
bepaald? Het I,ijn eigenlijk allemaal
vraagstukken ,.,m macht en
zt1~gcnschap. Zeggenschap over
andere mensen, u"ggcnschap over
zichzelf of de untzq;ging van het
recht daartoe.
Veel rituelen zijn cr op gericht om
zichtb<lar te maken dat mensen zich
hebben onderwnrpen aan een macht
die boven hen is gesleId. Heel vaak
uit zich dal in fysieke hmekenen.
Dallo;e1dl H10r het tonsuur van
monniken, dal ~e1dt ouk voor
vrouwen besnijdenis. Hel is heel
bizar dal de aantasting van het
menselijk liehaam wordl
aangegrepen om de sociale posirie
van mensen te bl'palen en zichrbaar
te maken.
Bij \'fouwenbesniidenis gaat her om
een bizarre vorm \'an verminkinJl:
van essentiële delen \'an het
menselijk lichaam, waarbij een
kOSlba.1f deel voor haar ontplooiing

lOt volledig mens meI alle
lIlol(e1ijkheden om Heugde a.1n hel
seksuele leven te ondervinden, <lan
de HOUW wordt undernomen. Het is
een wrede en onmenselijke wijze om
aau ICge\'en hoc de ordening tussen
de seksen in een ulaatschappij
behoort re zijn. De dwang tot
conformisme maakl hel Houwell
heel moeilijk om zich a<ln dl'rgelijke
rituele handcliugen IConltrekken.
Als humanist verzet ik mij he\'ig
tegen de aanlasting van de iutegriteit
V<lnde menselijke persoonlijkheid.
Vrouwenbesnijdenis wijs ik da<lrom
alleen al af. De s~'mbolische waarde
ervan, de ondergeschiktheid van de
HOUW aan de man, wijs ik eveneens
af. omdat een dergelijke waarde niet
p<lst in mijn humanistisch denken.
Elk lIlens heeft op zich een waarde
die de moeite waard is. Hel prikje in
de ditnris is dus I(een verbelering
voor de positie van vrouwen, want
het symbool van feitelijke
onderschikking blijft cr door
bestaan. Geen Houwenbesnijdenis
dus, in wdke vorm dan ook. In hel
I(ehecll(een bizar geknoei ovcrigens
met lichaamsdelen, vooral in de
zone van de gcslachtsorlo;anen.
waardoor de ene mem ziduhaar
ondergeschikt aan de andere wordt
gemaakt en de mogelijkheid lOt
eilo;enlustbclevinJl: wordt vernietigd.
Als ergens de beschermwa<lfdilo;heid
van menselijk leven geldl. dan wel
hier.

Greetje Den Ouden-Dekkers

Vrouwenbl'snijdenis lllag nil,t lil Xeda.
bnd. Tot voor kort was d,u geen pUilt
van discu,sle. Vro\1wenhesnijdenis m'lakt
immers geen deel uit van de :-':ederlandse
~'ultuur, Nu :--:nlerland zich ontwikkelt in
de richting \I,m een llluiticulturele SCll1lL'n-
1cving wordt dat anders, ;\Is gevolg van
de burgeroorlog in Somalië hebhen sinds
1'JH7 5400 SOlllalische meisics en vrou-
wen politiek asiel ,ungevraagd in :-.Jeder-
land. In dl' Hoorn van Afrika is vrouwen.
hesnijdenis gebruikelijk. Tusscn hun vier-
de en twa;llfde jaar worden Somalisdw
Houwen bcsneden .. \leestJI gebeurt dat
in de zwaarste vorm door middel van
infibul.nie, Dat wil zeggen dat de ditoris
en de sdlaamlippen (gl'dedtdijk) Wordl'll
verwijdcrd waarna dl' slhaalllJippen
worden dichtgenaaid, op een kleinc ope-
ning na voor urinc cn memuuatiehloed,
IhMn,ust zlln lichtere vormen van
lwmijdenis gangb'lar. variërend v,m dite-
rudeltomie (het verwijderen v,m de dito.
ris en soms lTIl ded \'an de kleine
sch'IJmlippen~ tot inósie (l'en prikje of
een Slll'etj(' in de clitoris).
.\kt de komst VJn Somalische duchtelin-
gen nau Nederland is de \Tlag Ila,H de
(on)mogelijkheid en (on)wl'nsdilkheld
van \'rou\\Tnbl'snijdeni., ook in 011'>land
,ICtueel geworden, Hoe moeten IH'

omg,lan mer de vraag van Somalische
vrouwen om hun docbters te heSllijden~
\'Cur het ga<1tom infibuLltie is be :--:eder-
Lllld'l' standpunt ui(,t aan het wankelen
te brengl'n. Vrouwen besnijdenis is ver-
minkend en onderdrukkend en in strijd
met dl' on'lantasthaarheid van het eigen
Iich:lam (grond we! :lrtikc1 I I). Overeen-
knnmig het 'llhit"; val1 de \\'orld f-kalth
OrganiscltiOll wijst de :'\l'derLlndsl' ovcr-
heid vrouwenbesnijJenis dan nok af. liet
prohleclTI [ijkt J;larmee bij ons in elk
geval uit de wereld . .\laar dat is het
natuurlijk nier. De kwestie ligt veel genu.
ann'l'rder.
VerschilIemIe Sonulisdll' vrouwen l'rva-
ren he! Iwsl1l"dell"lijll positil'f - ondanks
pijn, seksuele beperkingen en traulIl,I"s,
W:lnt door hun hesnijdenis lijn lij opgc-
nOllll'n in de Sonuli.,çhe cultuur, Om te
voorkomen Jar hun III i'\ederlanJ
opgroeiende dochters IJter in Somalië
worden uitgestoten, llloeren ook zij wor-
den hesneden, De Sonl'lliërs doen da,H-
voor een heroep op de Xederlandse
gcmeensch,q'. liet Centrum Cl'zond-
Ill'idslorg Vluchte1ingl'n van he! ministe-
rie van \'o;'c1zijn.Volksgl"zondheid en Cul-
tuur adviseerde onL1llg~ om dit n-rzuck
tc honoreren door een snectw of prik Ie in
de clitoris toc te staan; lTIel'r een riruele

HlI.\IA;\iIST nnnmN'r 199! t>



Vrouwenbesnijdenis:
symbool van onderdrukking
hanJclinj:: J<lll verminking. Sraatssc..:rcta-
ris Simons heraadt lich n()~ op dit advies,
hegin volgend j;lJr wordt lijn stJndpunr
verwacht.

Voor vden lijkt !-()'n incisie dé orlos~ing
V3n een lastig prohleem. Fen sllo:cril' is
nier verminkend en hod! lustht1cving
niet in de weg Tl;."s[a.m. \X',IJrom zou je
Ja,IT Jan niet toe owrgaan, als Jat Soma-
lische meisjes Je kans gl'cf, op hUil eigen
culturele identiteit: Ook tl1,;cl1ovn Je
Somalische samen1cving is in<.:isicTt' \"CT'

dcdigcl1 als alternatief voor infibulatie.
De Koran kent immers helemaal i:cm
voorschriften over vrnuwcnhcsnijdcnis.
En volgens de Hadith, de overleveringen
v,m de profeeT, j, juist deze inci'iic {of de
verwijdering van de HlOrhuid van de di.
toris) toegesl'latl als el11ge \'orm \'an
vrou wen he,n ijJenis.

Tolerantie ligt voor de hand. Of tuch
niet? Om tl' beginnell lijn er pr'lkti,che
bezwaren, \'('ie bepaalt hoc ~root het
knipje, hoc diep hel prikje moel zijn?
"'Ia~ één centimeter nog wel en 1,1 centi-

meter niet meer? En wie controleert dat?
Vraag is verder of de Somalische samen-
leving zo'n knipw of prikje voldoende
acht. .\Iis,chien worden de ingeknipte
meisjes toch nog paria's waardonr 7.e
later alsnog de hele 'operatie' moeten
ondergaan.

.\Iaar helangrijker nog is de principiële
kant. De onaantastb'l<1rheid v'an het men-
selijk lieha.llll tclt in :i'Jederland heel
LW,I<1r.De autumobilist llie vwmol.'Jelijk
tevl'cI hel'lt gedronkeIl, LIIl niet worden
gedwongen zijn bloed te late onderzoe-
ken op het akoholpercentage. lk ver-
krachter die zijn sb..:htoffer de Mlg,r
be7.orgt besmet te zijn, mag een aiuste,t
weigeren. Over het algemeen wordt men-
sen uil' zich niet willen bren onderzoe-
ken, hloed afnemen, inenten, niets in ue
weg gelegd. \X'aarolll 70U die onaant.l';,-
haarheid v'an het menselijk lichaam
opn'ns niet meer 70 7.waar gelden als ht"t
g,lat om vrollwl'nlwsnijdenis?

Bij vrouwenht"snijdenis komt d,laT nog
eetl c1eJtlel1t bij, Hl't is niet alken in strijd

met Je onaantasthaarheid van hel mense-
lijk lichaam. De besnildenis van vrouwen
is vooral t"t"nteken van de onderdrukking
van vrouwen door mannen. Zelfs het
kleinste sneetje in de clitoris is al een
symhool van deze onderdrukking en
allet"n &1Clrom al v.t"rwerpdijk.

Het is onaanvaardb'lar om onderdrukl te
worut"lI . .\lil1,tens even tlI1;1,lnv'a,lrdh,ur
i, het om onderdrukker tt" zijn. Er zijn
lIid allt'etl Somalische vrouwen die vra-
I{en um een (beperkte) vorm van vrou-
wcnbc,nijdenis. r zijn ook (Afrib'lllst")
vrouwen die Je overheid dringend n'r-
zoeken daar niet aan te beginnen. Ook
niet een heet je. Dan hehben zij namelijk
gcen becn mcer om op te staan in hun
,triJd tegen H(luwenbesnijdenis en de
onderdrukking van vrouwen. In deze
situatie kiczel1 voor vrijht"id en voor
tolerantie is kiezen voor Zwakheid en
onderdrukking. Een keus tegen \'rouwen.
tegen onszelf en tt"gen de principielc
waarden van het humanisme.

Ingrill emmer
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Humus, het kaderblad van het Humanis-
ti'ich Verbond, hesteedt in het novcmbet.
nummer veel aandacht aan het komende
congres, dat op 21 en 22 november in
Rhenen zcil worden gehoudrn. De achter-
gronden van Je nieuw ingeslagen korrs
zullen wordm belicht en kritische gelui-
den uit het land worden gehoord. Verder
in dit nummer van Humus a,mdaeht voor
Haarlemmerland. Hier wrrken verschl'i-
dene afdelingen bij wijzl." van proef in
rcgioverh.1nd S<llllen. Ook een ilHerview
met twee jongerrn over de P<lSopgeri~'hte
vereniging van Jonge Humani~(en. En in
de reeks van interviews mrt wq;hereiders
van het HumanÎsti"h Verbond een
gesprek met Odu Croi,ct.
Spl."ciale aandacht is cr in Humus roor
Samen Leven, hl."t vormings- en bezin-
ningsproject dat van stan gaat met het
thema Zwart-W'it, over de verhouding
tus>~'n allochwnl."11 en aurochwnen.
Devies da:lrhij is streven n<lar imet-,ultu-
reel conraa {'n samenwerking . .\laar hoc
doe je dat? Dat kan miss,hien wel hl.'el
goed worden gl."tocrst aan de anuele dis-
cussie rondom vtouwenhesnijdenis.

Veel over komend
congres in Humus

Het Humanistis,he Overlt'g .\knsenrcch-
ten (1-10.\1) en het Vrouwenbl'raad orga-
niseren op donderdag 10 de~'emher een
sp"iale werkconferl."ntie. 's .\lorgells zui-
len Iwee kzingen worticn gehouden.
Gl."orgina Ashworth van de \'rouwenor-
ganisatie CHAI\"GE uit London zal t'ell
oVl."fl:ichr geven \'an tic inrrrnationale
stand van zaken waar het gaat om men-
senre,hten voor vrOUWl'[J. Verder zal
Gladys GW:lshure van .\IUSASA uit
Harare 111 Zimhahwe spreken over
geweld regen vrouwen in de pTivesfeer.
Ook komen dan strJtegieen aan de orde
die ,\lUSASA hiertegen h,cfr olHwikkdd.
's .\Iiddags worden in besloten kring een
drieral workshops grhouden voor des-
kundigen op het gehied van ontwikke-
lingssamenwerking en mensenre,lnen.
Deelname acm het o,htendprogramma is
mogelijk. Stort dan voor 20 novemher
tien gulden op gironummer 14.60, liS
van h(,t HO.\-I onder verrnelding van
'werk,onfetentie BASTA!'. U umvangt
dan de speciaal Hl(lr deze gelegenheid
samengestelde reader. De werkconferen-
tie vindt plaats in De Oudenunshuis-
poort in Amstl."rJam. de voertaal is
l'ngels.

Helangstellcnden kunnen het no\'emher-
nummer van Humus aanvragen hij het
HumanÎstiS(h Verbond, afdeling Com-
munie,uie, Alice De>sens, tel.nr. 0.30,
318145,

Werkconferentie BASTA!
op I0 december

Centraal Bureau in Utredu biedt onder-
m~uning. Op zaterdag 12 decemher is er
in Unecht een inslrucriedaj.; I'oor wie
geinreresseerd is om te fungl."ren als plaat-
selijk bl'gcleider of projectorganisawr.
Tijd: 10.30 - 16.00 uur. Er zijn geen kos-
ten aan declnanw verbonden. U omvangt
tijdig de hij hehorende dO\:IlJllentatiemap
mdirn u zich vóór 7 decemher \.oor del'!-
Ilame opgeeft bij: Humanistisch Ver-
bond, Postbus 114, _1500 AC Utrrcht, tel.
(030) 318145. Op dit adtes kUIlt U ook
tere,ht voor algemel1l' inli,hringeJl over
het proje't S,lmen Leven en hl,t thema
Zwan-\X'it.

Dl' !\:ederlandse hi,schopprn wlIrn het
mee,t rt',elllt' do,ulllelH van de Congre-
gatie voor de Geloofslet'f O\'l."rhomosek-
sualiteit na,lst zich neerle~en. Volgens
de hisschoppen is het do,ument, waarin
di,eriminatie op grond \.an homoseksu-
ele geaardheid in hepaalde gevallen
wordt gebillijkt, get.'ll offkidl." en open-
bare instru,tie van het Vati~'a,m. Verdl'r
is het stuk \"fllgens hen bedoeld voor de
Amerikaanse bisschoppen. ,\let 7.eVl."n-
tien ,lnJl."re Nederlandse kerken staar de
rooms-brho!ieke kerkgenoot'iChap in
!\:ct1erlanJ 'positief tegenover hl."twets-
ontwerp Gelijke RehandeJing', aldus
Een-rwee-een. het officiële inform:ltieor-
~;;tan van het l'\'l'derLmdse epis,upacu.
Het d(KunWllt ver"heen eind juli in de
Vatkaanse krant Osservarore ROlll'\llo.
In het slUk vertelt de 'unl{regati(' dat dis-
criminatie op grond van ,ehuele geaard.
heid iets :lnders is dan disctiminaril."
wegens ras of etnische achtl."rgrond.

Bisschoppen negeren
document Rome

Her HUlll:lnistisch Verbond sluit nu hicr-
op aan met hct thema Zwart-\X'it. Dit is
el."n onderdeel van hd nieuwe vormings-
project Samen Leven, een meerjarig pro-
ject w,lclrin vanuit humanistische normen
en waarden kritisch wordt gekeken naM
her 'oma~.t tussen mensen mer een ver-
schillende a,htcrgrond. De dire'te leef.
wereld ,raat steeds ,enlraa1. Bij het
thema Zwart. Wit is dat hl.'t persoonlijk
contact tussen aJio,hroncn cn auto,hw-
nen. De methodiek ri,ht zi~'h op de ont-
wikkeling van vaardigheden in het 'trans-
'lIltureel' denken en handelen. Hicrm~'e
wordt een eigen hijdr:lge gclewrJ aan de
kwaliteit v,m de veelkleurige samenlevinj.;
in KederL1I1d.

M\'(I••.•leven met veel !TIen_en in een reue-
lijk klein land. Met steeds mer! mensen
en ook met SICl'US llIet."T n~rschil1cnde
mensen, Het ziln deze wrs~'hillcn die Je
mens 7.0 hoeiend maken. Door die vef-
schillen leren we van elkaar en WOrUl'1l

wc it'Jer op onze eigt:ll manier ,tceds
meeT mens."
Iht zei Je voorzilter vaIl het Humanis-
tisch Verhond, J,lII Glastra van Loon, tij-
dens de demonSrT,ltic XcdcrlanJ Bekent
Kleur op 21 m,larr dit jaar. Net als een
kwart miljoen and<:TC ;-.!Nil.'riJ.nders,
w,uronJcr veel vertegenwoordigers van
overheid en politiek, lwJrijfskvcn en
ma,ltschappclijkc organi<;atics. lette hij
in juni 7.ijn h,mdrekening onder een alge.
llwne verklaring tegen rassendiscrimina-
tie. Daarin wordt iedereen opgeroepen
om zelf het j.;oedl.' vuorbel."ld te geven en
wa:lb.aam te zijn tegen vooroordelen en
uitingen V:ln vreemdelingenha:lt.

Zwart-Wit
Eerste thema uit het nieuwe
vormingsproject Samen Leven

Afdelingen van het Humanistisch Vl."r-
bond kUlllK'n het proje~.t uitvoeren. Het
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Dales geeft het goede voorbeeld
Op woensdag 14 oktorn.'{ bood minister
Dales van Binnenlandse Zaken Je Twee-
de Kamer Ct."lI verklaring aan tegen ras-
sendiscriminatie. Alle :-':cdcrlandcrs WOf-

dcn daarin opgeroepen om zelf het goede
voorbeeld re geven en waakzaam te zijn
tt'gen \'uurourJdcn en uitingen van
vreemdelingenhaat in Je eigen omgeving.
De verklaring is ondertekend door een
groot aantal vertegenwoordigers van
overheid en politiek, bc.-drijfslcvcn en
maatschappelijke organisaties. Namens
het Humanistisch VerbonJ ondertekende
Jan Gbstra van Loon Je verklaring.
Na deze plechtige gCOeurtcnis. die speci-
aal was ingelast tijdens de algemene
ocschouwingen van de Tweede Kamer,
ging miniSTer DJlcs naaf huiten waaT VCf-
tegenwoordigers van rientallen organisa-
ties uir de Haagse samenleving bijeen
waren gekomen om de verklaring met
hun handtekening te onderschrijven. Een
demonsrratief gehaar. om re laten ûen
dat her niet een vrijblijvende zaak is. Het
initiatief moer verder doorwerken op
plaatselijk niveau. tot in de wijk. in de
vereniging. op het werk en op de school.
Jimmy van lIelisekom tekende voor het
Illimanistisch Verhond in Den Haag,
Hiernaast de tekst van de verklaring
tegen rassendiscriminatie.

De onderlekenaars
• BRENGEN IN HERINNERING dat
op grond van de grondwet. andere
wetten en verdragen discriminatie op
grond "an ras, huidskleur, nationale
of etnische afkomst is verhoden.

• BEVESTIGEt'l dat in een democrati-
sche samenleving respect yoor ieder
mem fundamenlecl is en dat ieder die
in Nederland woont op gelijke v'oet
aan de Nederlandse samenleving moet
kunnen deelnemen.

• CONSTATEREN dat v'ooronrdclen,
discriminerende uitlatingen en gedra-
gingen, al dan niet hewust, in de gehe-
le samenleying yonrkomen en dal zij
een belangrijke oorza,lk zijn van
hestaande achterstanden v'an minder-
heden.

• VEROORDELEN vooroordelen.
intolerantie en achterstelling op het
werk, op school, in de \'fije lijd of
waar d'lII ook. Diserimin;)[ie is een
sociaal onrecht.

• VERPLICHTEN ZICH tot een gel.a-
menlijke inzet om alle vonnen van
vooroordeel en discrimin.lIie te vour-
komen en te bestrijden.

• VERKLAREN JM lij in elk geval hcl
volgcnde lullen duen om discriminatie
te vuorkomen Ic bestrijden door:

zelf het gocl-Je voorbeeld te gev'en
cn stereotypen tegen te gaan;
te he1iOrderen dal gedragscoJes
tegen discriminatie per sector of
branche van het maatschappelijk
leven worden ,'astgestcld;
mensen en organisaties in hun
omgeving a.m te spreken up bewust
of onbewusl discriminerend
gedrag.

In her Humanistisch Verbond sluit hl,t
\'ormings- en bczinningsproject 'Samen
le\'cn' hier precies op aan, Dit project
start met het thema Zwart-Wit. (l\'er de
verhouding lUssen alloçhtonen en
autochtonell. Doel is de bevorderin~ van
illler-cuitured contact en samenwcrkin~.
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zijn springlevend

Gerard Koolschijn:
Plato en Socrates

"Plato heeft een
allesomvattende, totalitaire
theorie over het leven. Dat

maakt hem interessant. Juist
daarom moet je zelf ook een

overtuiging hebben als je hem
leest. Zodat je zijn ideeën kunt

taxeren, verwerpen,
beoordelen. En je eigen
gedachten kunt toetsen

aan de zijne."
Ooit was hij leraar Grieks en

zelfs rector aan een gymnasium.
Nu is hij één van de beste

vertalers van Nederland. Gerard
Koolschijn,46, classicus, kreeg

in 1990de Martinus Nijhoffprijs
voor zijn vertalingen van

Euripides, Xenofon en Plato.
Over die laatste schreef hij twee
eigen boeken. 'Plato, schrijver'
en 'Het democratisch beest',
een uiterste kritische duiding

van Plato als mens, schrijver en
theoreticus.

Wat het lezen van vooral dat
laatste boek een genot maakt, is

dat zowel Plato als Koolschijn
goed kunnen schrijven. Ook zijn
beiden hartstochtelijk in hun wil

de lezer te overtuigen van de
waarde van hun woorden.

Op die manier wordt Plato's
werk leesbaar, interessant

en actueel.
Een gesprek met een schrijver

over een filosoof die schreef
voor de eeuwigheid.

En dus praten we over
theorieën, absolute waarheden
en hoofdletters. En de gevaren

daarvan.

door Ingeborg van Teeseling

Foto's: Chris Pennarts

"Ik vind ht'1 hdlbell v;\n l'en theorie een
voordeel, zelfs t'lgt'lllijk een l1oodl'lak.
H~'l kvcn is to~h al zo'n rommelige, Z,lll-
drrigt.' stroom, 10'11 hClcrogclw Ill;lSSJ
waarop je als men> weinig greep hebt.
Dan lijkt her me n~rslallJig um bepaald!.'
vaste punten te I,(leken, anJers drijf je
weg cn Jaar is het bestaan veel te kort
voor. ,\tccstal proberen wc Jat met woor-
den. Waarschijnlijk zulle cr l1<l een tijdje
dchtcr komen dat het OJllllogdijk is om
met woorden greep op de dingen te krij-
gen, maM ik \.ind die poging wel Je
moeit(' waard. Dat geeft fust; het idee dat
je alles geprooeerd heot, maar dat er wei-
nig ander, op ,chijm te zitten dan je over
te geven ,1;111de stroom. Dat is mijn con-
clusie ook, ja. Ik zie af van het oestaan
v,m in woorden uit te drukkrn waarden.
Vroq;er hij mij thuis dachtt."n ze wel d,lt
ze de wereld konden verklaren. Ik ben
stt."rk rdigieus opgevoed, met onaamast-
b,ue waarheden. Ivlijn ouders W<Henaan-
h:mgers van I'aauwe, een dominee die
zich met zo'n tweeduizend volgelingen
hJd afgesplitst \'Jn de Hervormde Kerk.
Een mysticus, die ervan overtuigd was
dat de mens maar een ding te doen staat,
namclilk beseffen dat hij helem,1a1 niets
wa,ud is. Pas als hij wanhopig is gewor-
den van zijn eigen nictswaarJigheid loopt
hij de kam dar de gcnade over hl'lH z.al
komen. Dat hij het licht zal zicn en tol.h
nog gelukkig zal worden. Waarmee hel
,bn weer mis zou zijn, want je gelukkig
voelen is leer hovaardig. \X'anhoop.
geloofde ['aauwe, was de enige grond
waarop iets moois kon groeien. En dan
nog in uitlOnderingsgn'al!cll.
Ik wcet dus getlocg van absolute waMhe'
den. Vandaar misschien dat ik m,' ook zo
aangetrokken voelde tot I'hno. Al is het
bij hem acceptaheler, omdat ,'r rationali-
teit in zijn systeem zit. Ho,' stellig z.ijn
zekerheid ook is.

AI vnwg had ik ('en instinctief veH.et
tt."gt."nUt."kt."rk en dt." manit."r van dt."nken
uie n hij hoordt.". Ik denk u,n dar dt."
redl'n is dat ik cr niet z.o onder gebukt
ben gegaan, Ik kan mc gl'en momelll her-
inlll.'ren dat ik \wrke1ijk geloufd heb in de
dingen die ze zeiden. Volgens mij heb ik
het altijd aperte onzin gevonden. Zekn is
dat ik cr een interesse voor ah,olute theo-
rieën aan heb overgehouden. Als iemand
zegt HET antwoord op DE vraag gevon-
d~n te h~hh~n, wil ik d,1t wel Ct."1IShorcll.
.\tisschien wel juist dankzij dc ,terk~
afkeer die ik ervan heb."

-Jc zou jc kunnen ah'ragen waarom lezers
nu nog steeus g~boeid wordcn door
I'lato, terwijl hij toch vooral schrijft over
morele theorieën. Ik denk dat dat komt
door eell houding die je kort ~amengevar
vindl in z.ijn zogenaamde Ideeën1ca. De
gedachte dat alle~ wat wij om om h~en
zien niet echt is, maar een afspiql;c1ing
van iels dat wel hestaat, maJr onzicht-
haar is. !cts dat het w~zen uitmaakt van
all~s t'n all~, bepaalt. RatiOJwei bekeken
is die hde thl.'orie onzinnig, m,ur toch
spre~kt hij 'lcd nwnS('n aan umuat er iets
algelll~en men,elijk, inzit. Een vt:rbngen
naar eeuwigheid, naar onvuorwaardelij-
kc lidue. Eig~nlijk hedl h"t in dit opzicht
veel weg van rdigie. Rdigie is toch onder
andt're de vormgl.'ving v,Hl het unvervul-
har,' verlangen van m~nst."n. De meesten
van ons kunnen niet tevreuen zijn met
ons dierlijke hestaamje hit."r t."ll willen
ua;1r boven uil. D,lar schrijft I'bto regel-
lIulig over, en hl>t symhool daarvan is
Jutllurlijk Socrates. Die helichaamr dal
verlangt'l1 en de geu.lChte dar ht."t aJrdsc
leven hdemaal niet belangrijk is. D,l,Hom
woru,'n \';\1\ I'lato vooral dt."hoeken gde-
zt."n die over Socrates g,l'1n, en dan met
name die over UI' dood van Sonates. De
houding die hij \'oor de rechtbank a'ln-
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Plato heeft een theorie gebaseerd op
eigenbelang. De gedachte er achter lijkt mij
zinniger dan uitgaan van een altruïstische
mens zoals Jezus deed.

Plato boeit nog steeds door z'n gedachte dat
alles wat wij om ons hen zien niet echt is,
maar een afspiegeling van iets dat wel
bestaat maar onzichtbaar is. Iets dat het
wezen uitmaakt van alles en alles bepaalt.
Rationeel bekeken is dat onzinnig, maar
spreekt toch veel mensen aan omdat er iets
algemeen menselijks in zit.

neemt, de manier waarop hij zich in de
~evan~enis gedraagt, het momem waar-
op hij de gifheker drinkt. Dat is heel
wonderlijk; dan 7.ien wc een man die, niet
theoretisch maar praktisch, de dood hele-
maal niet lijkt t(' vrezen. Er zelfs hij kan
lachen. En dat is dan geen warhoofd,
geen psychopaat, maar een hele heldere,
intelligentr, ironische man. Dat zet men-
sen aan het denkrn."

Het heeft ook wel wat weg van een chris-
telijk<: martelaar. De dood is altijd hetrr,
want daar vind je de Here. En sterven
voor jouw of Zijn ideeën is volJi:ens de
leer het heste dat ie doen kum. Garantie
v(Jor de hemel.
~Ja, het is een soort rationele religie en
Socrates' martelaarschap is dat ook, En
dat vind ik hrt imeressante eraan, dat
blijft mij intrigrren. Hoc een intelligente
man, die zo van het leven genoot, het zo
makkelijk tt'rzijde kon schuivrn. Daarin
verschilt hij wel van christelijkr marreb-
ren. Die 7.ijn allemaal zo bleek, zo on-
werelds, on-sportief, lijken geen p1czier tl'
kennrn, Dat vind ik het walgelijke aan
religie, dat het niets met het leven heeft
uit te staan. Socratcs daare11legrn W;lS
ern hele sterke, op genil'tl'n ingestelde
man, die van mooie lijven hield en van
lekker cn eten en drinkrn. Juist omdat hij
zo betrokken was. is de manit'r waarop
hij bijna superieur afscheid nam zo
uniek."

Toch was Plato zelf niet zo'n genieter.
Sport, sex, plezier maken waren voor
hem lOch activiteiten van mindere waar-
de. Ik lees in jouw 'Hel democratisch
beest' dal Plato's ideale, 'gouden' mem
het liefst alleen hoofd wu zijn, en dat hij
in het lichaam een 'Kevaarlijk ven'oer-
middel' gekreKen heeft.
"Zeker, I'lato slaat door naar wat ik de
religieuze kam noem. Hij heeft een heel
duidelijk waardenscala. Het (;erstelijke,
Je \X'oordm, de Waarheid staan hij hem
onaantasthaar hovenaan. Ik moer zeggen
dat mijn haren daarvan Ie bergt. rij7en.
Zodra ik hoofdletters hoor, word ik
\"eJll)nlg,
Je lllag hlij zijn <lIs iemand met woorden
iets behoorlijks zegr dat niet meteen
weerlcKd kan worden. EuripiJes, Ilrw-
dotus, Tolsroi zijn mensen die met hehulp
van woorden heel vcr komen el! veel
mrnsen een soort inzichr Keven. \'('e le7_en
hen en denken; 'ja, zo zirt ons leven cr
uir.' Die hoofdlettermensen als Plato en
de reltgieu7.en doen het tegrnovergestcl-
de. Ze absIraheren alles, zijn meesl<ll heel
pedant, verdrijven elke realiteit uit Je
woorden. En hebben een pretentie waM
ik nier goed van word. Zo'n dominee,Kh-
tige filosoof als COTllelis Verhoeven heeft
de mond vol van ahstracte waarhedell en
vindt literatuur van een lager niveau. Ik
begrijp niet dat mensen daar nog steeds
intrappen, terwijl het wl:h zo overduide-
lijk onzin is,
Ik heh niks tcgen grlm'rn. Maar geloven
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is een gevoel. Zodra je woorden gaat
gebruiken om Jat gevoel te bewijzen en
aan <lnderen op te leggen. wordl het
alleen maar 7ielig, \X'oorden ,lis 'God' en
'Ahsolute waarheid' zIjn lege hegrippen,
<lIleen gevuld met het ge\"l)eI \',H\ indivi-
duele mensen. In de Middeleeuwen h,ld
je schoLtstici die hele boeken vol schre-
ven over 'het ;-.liets' en 'het Zijnde' en
'het \'('ordende', Hl,t hetekent niks, het
verwijst nergens luar, her heeft geen
inhoud . .\-Ieer dan n'n rire, een meditatie,
een bezwering is het niet. Ik I'ind her
onbegrijpelijk dat nog steeds elke zondag
kerken vol zitten met mensen die daar
serieus naar luisteren. lelfs het idee heh-
hen dat ze cr De \X'a,lrheiJ in kunnen vin-
den. Voor mij is her nit.t meer Jan eell
soort indianen dans.
Woorden l.ijn leuk al<; je elkaar een ver-
haal te vertellen heht. En worden leuker
naarmale het verhaal meer zegt over wat
wij beleven en hoc we uns voelen. :\bar
ik hen niet zo gelukkig als het woord
wordt gehruikt om je hoven iemand
,mdcrs te stellen, om aan te geven dat je
her beter weel of dar je eell heter mrns
ht.nt. \X/oorden zijn niet meer d<ln ('rn
verbindingsmiddel tussen mensen. De
religieuzen proheren het d,larvan los te
m<lken. Ze rillen het tussen de mensen
uit, 7.etten het <lpart l'n zeggen dat het
afzonderlijk een hetekenis heeft. 'In den
beginne W<lSgren Woord.' Je moet een
scherp onderscheid maken russen hewe.
ringen en verhalen. En prolwrell geen
heweringen te doen, Je ziel dat dit mij
ook niet lukt."

Dus her heden ken \'an een theorie is
wnde V<lnde woorden, mishruik zelfs.
~Kou, een theorit. kan sonlS om literaire
redenen wel aardig zijn, als vrrhaal,
omd;lr iemand iets leuk h\.dacht heeft.
Als je her maar niet Kaat lezen met het
idee dM jr een waarheid krijgr opgediend

die je hele leven zou moeten heheersen.
Ik ben l'law in hrt begin ook niet gaan
lezen omdat ik behoefte held aan (,'en
le\"ensbl.'st"h()uwing. Integendeel. Ik vond
grwllon dat hij mooie verhalen owr
Sonates schreef. En ik hen ze gaan \"erta~
!en omdat ik her zonde vond Jat zulke
prachtige literatuur zo slrchr v'ertaald
was . .\-Iet als resultaat dat zo'n een ho('k
als 'Her Symposium-, toch een \"<ln dl'
mooiste die cr ooit geschreven zijn, door
niem,llld gelelrn werd."

Alaar je hebt ook 'Politeia' vertaald, het
hoofdwerk van Plato, dat jij in de \ert.
aling 'Constilutie' noemt. Dal is toch een
soort hijhel. Werkelijk alles staat crin.
Alle \"fagen worden onge\"faagd heant-
woord.
"Het is l'en sluitende visie op het mense-
lijk leven en hoe dat Illgericht Wil tllOl.ten
ziln, ja. Zo was het ook hedoeld. Voordat
I'Ltw gehoren werd, gehruikten de Grie.
ken HOll\erus als hlln hijbel. Alle Hagen
over het leven, en ook vragrn over hij-
voorbeeld aardrijkskunde en geschiede-
nis werden met dat boek in de hand
beantwoord, ook in het onderwijs.
I-1omerus schreef Je dingen zoals ze
waren, oefrnde geen kritiek \lit. l'lato
nmd de ma<lrschappij niet deugen en
wilde dat ook in het onderwijs naar
vor('n lalen hrengen, dus schreef hij
'Constirurie', onder andere als alternatie~
\'e onderwijsmethode. Als HOlTIeru., de
bijhel is, heeft I'bto de anti-hijhel
Keschreven. Hij HOl1lerus ging het over
her t"oncrete, materiëk leven. Je kon cr
jezelf in herkennen. Phuo "".jlde op basis
van zijn ideeën over het transcendeme,
het <lnti-matrri<llistische ren nieuwe
maatschappij vormen.
Ik denk, in tegenstelling tot \'elen, dat
'Constituri\" meer een psrchologisch
werk is dan el'n politiek. Plaro verdeelt
elk mens op zich in drie onderdelen en op



grond daarvan in drie verschillende
typen. Een driedeling die je nu nog in de
psychologie kuilt terugvinden. De mens
zit in het hoofd, een leeuw zit in de borst
en een reptiel in het onderlijf. Verstand,
wil en begeerte. Ratio, ambitie en mate-
rialisme.
Wat Plato ziet in het Athene van zijn tild
is een verregaande democratie, waarin de
hele ncvolking samen, zonder tussen-
komst van een parlement of zo, beslissin-
gen neemt o~'er oorlog en vrede. Die
bevolking is heel goed te bespelen door
mensen die retorisch begaafd zijn. En die
willen vaak oorlog uit materialistische
motieven. Gebiedsuitbreiding, meer wel-
vaan, meer macht. Redenen die, mits
goed gebracht, vaak genorg 7.ijn om
onderdrukking, moordpartijen en derge-
lijke te verkopen. Toen en nu, overigens.
De 'Peloponnesische Oorlog' waarin
Pbw is opgegroeid, wordt door zijn stad
Athene verloren. Met ellendige gevolgen.

onder andere een gruwelijk" dinatuur in
de st,ld, De normeloosheid in en na
afloop van die oorlog is één \'an de facto-
ren die zijn denken hebben hcpaald. Hij
heeft gezien dat het materialisme van
mensen tot de vreselijkste dingen kan lei-
den en gaat op zoek naar een methode
om dat materialisme in te dammen.
Nu is er op dat moment een theorie in
zwang die zegt, wat ik in het begin van
dit gesprek al lei, dat over goed en
kwaad
geen absolute waarheden te verkondigen
vallen. Je kunt niet aantonen dat moor.
den, verkrachten, beroven slecht is, zo
lang de dader er I.elf gelukkig van wordt.
In 'Constitutie' wijdt Pbro dan ook een
meeslepende passage aan het gelukkige
leven van de moordenaar en de dictator.
Daarmcc stelt hij hrt probleem. Net als
met het verhaal owr de ring van Gyges,
een ring die onzichtb,ur maakt. P!ato
vraagt dan: stel dat je zo'n ring had en je

wist dus dat je nier betrapt en gestraft
zou kunnen worden, wat 7.0U je dao
doen? Hij denkt dat de meeste mensen
dan alles zouden doen wat ze 'Jekker'
vinden, wat ze gelukkig maakt. En zet
daar tegl."nover dat hij toch vindt dat je
dat niet moet doen omdat je er nier bij
gebaat zou zijn. Vervolgens gaat hij dat
hewijzen en 7.et zich op die manier dus af
tegen de heersende tbcorie. Hupcnd dat
hij 7.0 het materialisme kan terugdringen
en de problemen in de wereld die daaruit
voortkomen, kan oplossen,"

De meeste godsdiensten zeggen: je moel
geen immorele dingen doen want dat is
slecht voor de ander en na je dood kriig
jij er ook problemen mee. En rlaro zt."gt:
het is vooral slecht voor jezelf, nu, op dit
momt."nl. Dat lijkt me een reëler argu-
ment.
~Prccics. Dat is, denk ik, de enige goede
stelling als je moraal wilt bedrijven. De

Plato slaat door naar
wat ik de religieuze
kant noem.
Het Geestelijke,
de Woorden,
de Waarheid staan
bij hem
onaantastbaar
bovenaan. Daar
rijzen mijn haren
van te berge. Zodra
ik hoofdletters hoor,
word ik venijnig.

rlaro
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vraag is of iets got."d is voor een ,mder
neemt vriiwd niellland scricus.
Als bcwiisvocring gebruikt hij die psy-
chologische driedeling en probeert aan
mensen uit te leggen dal 7.ehef genut van
he-r hoofd bovcll alles moeten ,tellen. Dat
dat zuiverder, echtt"r is dan ht."tgt"n()[ van
de huik en het onderlijf. Jt."zdf bcht."crsen,
denken, hoeken lezcn lOU gewoon lek-
kcrder ziin d,m macH achter eten, drinken
cn sex ,1,111 tt" lopcn .. \-lensen die dat laat-
ste doen vergdijkt hii met een lek vat. Je
gooit cr einddoos water in, maar het
loopt er net 7-0 makkelijk weer uit. De
behoefte is onverzadigbaar t"n lrverl uit.
eindl'lijk niet, op bch"lvc WCl'r cen nieu-
we bdlOdte,
Ik dcnk zelf .til I'lalO vooral ovcrtuigd
was van de gcldighrid van zijn theorie.
ormlat hij knund had lllecgema'lkt die
7.0OIuhechtlecfde. Omspannen en gl'luk-
kig terwill hii niet a~'hter materialisrisc!lt"
of carrière-doelen aan liep, Sonates, Hij

was zijn grote voorbeeld. En ik denk dat
'ConS{itutil" Cl'n tllt"oretisering i, van wat
Socrate, in de praktijk hcli~-haamde.
I'lato's overtniging hjd nawurliik ook te
lluken met zijn bijna religieuze geloof
dat het leven dat wii meemaken nid 1\t"1
belangrijkste is. DM er een ,OOT( eeuwig
be,taan is, dat voor jr psychr IS wegge'
legd, milS ie cr hard gt"nocg aan werkt.
DM zie je steeds terug bii ziin eigl'n theo-
rieen. Onvcranderlijk komt cr een
mume[\( waarop hii zegt; verder kan ik
het niet uitleggen, 11I,1<\Tals je cr maar
lang geno •...g op studeert, komt rr een
moment dat je hct in l'Cll Hits wit begrii-
pen, Dan z'll cr een wereld voor ie open
ga'1I1 en zul je in SUat zijn tot echt begrip
van de werkelijkc waarde VJn het le\'cll.
lht mOlllt"Ilt beschrijft hij in seksuelc ter-
men ,Ib 'vereniging', '11a(leren', 'aanra-
ken', 'genot', 'bevrediging', Termen die Je
ook vindt bii de grote mystici uit de
gcs<::hiedenis zoal, Teresa van L\viJa, die

schre\'Cn over de mysticke ervaring, de
vereniging van Je eigen per<;(Jonlijkh\'id
mct God.

1'!aIO'S psychologic vind ik nil.t onaanlig
in elkaar zitten, cr 7-Ît veel waars in wat
hij zegt. al geloof ik niet dat je kunt aan-
toncn dat .Ic ene soort genot heter is dan
de ander en dar gcdot" rond dat mystieke
vind ik ook muur niks, Plato wordt pas
reht gevaarlijk als hii ziin theori1.'en van
toepassing laM zijn op de politiek. Wam
ook daar komt hij a;m met cen driede-
ling, dit keer van lllt"nsen. En dan i, het
natuurliik duidelijk dat V'ln die drie SOot.
ten mensen er twee de norm niet halen.
Die moeten Jus hun mond houden en het
regcren overlaten 'lan hen die het iuiste
deel van hun psyche. lIamdiik het hoofd,
hehben latl'l\ oVl'rhet."fsen. Intellectuelen,
filmofen, De rcst zou volg('n, Pl<lto hell"-
IJlaal geen politieke rCl:hten mUl'kll heh-
brn, omd,tt l.e worden gedreven duor

De dood van
Socrates blijft mij
intrigeren. Hoe een
intelligente man, die
zo van het leven
genoot, het zo
gemakkelijk terzijde
kon schuiven. Juist
omdat hij zo
betrokken was, is de
manier waarop hij
bijna superieur
afscheid nam zo
uniek.

Socrales
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Socrateslezing 1992
door Hans Achterhuis

\

verralingen van Gerard

Euripides; MeJea en Alke~ti~. Uitl;e-
verij Ambo.
(.\-1e1 t'iculaas .\-lJtsier) Xenofon:
De tucht V.1nJe rienduÎzend. Uitge-
verij Amho.
Herouotus: Zeer kOrTe verhalen.
Uitgeverij Amho.
Pbto: PolireÎ" en Socrates'verdeJi-
gin!,:. Uit!-\everij ATheneum.
Pbw: Symposium. Uitgeverij Athe-
neum.

Verschencn
Koolschijn:

Sofokies; hlokleres en Electra
Plato, schrijver. Uitgeverij Ikrt I'.ak-
ker.
Het denlOeratiwhe heen. Uitgl"verij
Ikrt I~akker.

ook gewoon rijk en nuchtig willen zijn.
Zie de chriSTelijke politil"k vJn nu. Om
ralend van te worden. Zoals Plato alzl"i;
'Politici zijn geestelijke bcJelaars'. ~ •

Op dinsdagavond fl Je.:emher, vindt vJu.tf 20.00 uur weer Je jaarlijkse
Socrateslezing plaats. Ditmaal wordt Je lezing verzorgd Juur prof.Jr. Hans

Achterhuis. Tot vorig par verbondl'n aan Je LanJhouwuniversitl'it \X'ageningen als
hij7.0nder hoogler.lar vanwege de stichting Sou.nes. Tegenwoordig is hij gewoon

hoogleraar in de ;llgemene wijsbl"geute aan Je Universiteit Twente. I-lJns
Achterhuis 7.al zijn lCl-illg pbatsen op Je lijn die inl'erJere So.:rateslezingen is

uitgezet door U.•l. Arie den Broeder ('indiviJu.llisering l'n soliJariteit') en Trud)' van
Aspl'ren ('dt" mrlhl" V,1Jlhet
onbegrensde zdf').

In verband met dl' grote
helangstelling worden de
Socrateslezingen vuortaan

gehouden in de 1~lauwe Zaal vall
de Utrechtse Sladssehouwburg
aan hl"t Lucls I~olwerk 24.

D,l.UVOor i., heT echter wclllodig
een roel;angsprijs te vragen. l'\OI-'

een verJndering: twee
deskundige referenten wl1en na
de pauze direCTCOmml.'ntaar

geven op de lezing.
Voor dae Socr,nesleling door Hans
Achterhuis kunt 11 een toegangskaarT
hötel1en door f 10,- tr .,rorten op giro
5lH2'}3 t.n.v. stichting SOCfates te
Utre.:ht, ondrr vermelding van

'SoefaTölezing 1';I'}2'. Mrrr kaarten
onrvJngt u door Je

toq:~Jngsprils met het
gewenSTe JJntal k"arten
re vermenigvuldigen
en dit hcdfal-' over te

maken.

den en olllllOgdijkheden van de mens.
Daar kW,llll lIlell er gewoon rond vuor
uir dat vrijwel iederl"en in zijn leven
gedreven wordt door l'igenbe1ang en een
behoefte aan gduk. Hl'l .:hristendom is
dat gaan Olltkennen en dJl vind ik irreëel
en dus zinluos gepraat. Het erkellt men-
sen ook niet, laat ze alleen aehter mer de
opdracht hun wezen te veranderen,
omdat ze anders falen. Dat is frustrerend.
En hut werkt in dl' hand dJt ze nieT eerlijk
ziln, dat ze praatjes verkopen over hun
~(Il'de hedoelingen, terwijl le eigenlijk

Geloven is een gevoel. Zodra je woorden
gaat gebruiken om dat gevoel te bewijzen en
aan anderen op te leggen, wordt het alleen
maar zielig. Woorden als God en Absolute
waarheid zijn lege begrippen, alleen gevuld
met het gevoel van individuele mensen.

ambitie of m:ltcrialisme. de verkeerde
krachten in de psyche. En dan is het Sihe-
rische kamp natuurlijk heel dichtbij. Dat
is ook ccn reden om heel goed op te lcttl."ll
hij hoofdlcncr-lllcnscl1. \Valll waar
hoofd1ettl.''rS gebruikt worucn, zltlen dl'
kampen dichT in lk buurt. ~

Is het nou Toevallig d,lI lil" theorÎeën \'an
I'lato op bepaalde "Likken 10 \'Cel op die
\':ln hel duisrcndOlll liiken? Hel marte.
1a<1rschilp, de betere wereld in het vcr-
schiet. Je afkeer van hel materialisme.
"Ik denk dat je grofweg kum zc~cn dat
het christendom meer j()ods~grichc dan
puur joudse wortels heeft. Paulus. die het
christendom gl'maakt heeft tot wat het i,.
was enorm beïnvloed door de griekse tra-
ditie. Hoc meer ik me me! Pbw heh hezig
I;ehouden, hoe meer ik I;ezien heh hoe
religieu~ hij eigenlijk is. En hoe \'t.eI van
zijn ideeën aan de hasis staan van een tra-
ditie die door het christendom is (l\'erge-
nomen. Vanuit de religieule hoek is hij
tot een soort heilige gemaakt, :-Ja 7.ijn
dood lijn er pas aan het eind van de vori-
ge eeuw weer aanvallen op hem I;edoun,
vooral in de tijd d.u de licmoçratie door
totaliraire systemen werd hedrl.'igd, hij-
voorheeld de hertll'lllde aanval van Pop-
per in zijn 'The Open Society .md lts
Enemy'.
liet christendom en Plalo verschillen
natuurlijk op rrn vlak duidelijk van
elka,H. \'('at Jezus gezegd schijnt te heh"
hen klinkt allemaal heel a,mlig. Her de
andere wang toekeren en7.n. Het 7.0U
lllooi zijn als je daarnaar lOU kunnen
leven. Maar als morele theorie i~ het min-
der ~terk dan war l'laro 7.el;t. Iedereen
vindt .Jezus toch een heet je naïct, en in
ieder gewl acht vrijwel niemand zichzelf
in staat nm te leven zoals hij. Dat kost
teveel moeite en offers, I'lato heett een
theorie geholSeerd op eigenhelang en is
wars van dat soort naïvireit. :-..lierdat z.iin
principe in de praktijk wel werkt, maar
de gedJchte er achrer lijkt mij 7.inniger
dan uitgaJn VJn een altruï~rische mens,
ZOJls Je7.us deed.
Het christendom is met 7.ijn overspJnnen
eisen van altruïsme onhelder, het vertroe-
heIt de werkelijkheid. Die gedachte komt
natuurlijk niet VJn mij, maar van hij-
voorheeld t'ietlscht". Hij greep tt"TUI;
nJJr de klassieken voor Socrates en
l'tno, omdJt hij \'ond dJt dJJr tenminste
eerlijk ged,Kht wetd over de mogelijkhe-
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Luda van de Werd:
In gedachten

ben ik van gewone lengte

Foto's: John ván Gelder door Mieke Julien
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Mijn moeder pakte alles aan wat maar zou
helpen dat ik een paar centimeter groter zou
worden. Niet dat ze zich voor me schaamde,
maar elke centimeter zou mijn leven
gemakkelijker maken.

Luda van de Werd is 53 jaar en
klein. Dat heeft vele praktische

consequenties in onze
maatschappij die is ingericht

voor volwassenen van 'gewone'
lengte.

Voor kleine mensen betekent
dat dat tal van zaken

onbereikbaar hoog zijn. Ook
hebben ze veel last van

discriminatie en vooroordelen.
MiekeJulien sprak met Luda.

'Als ik vroq~t'r icm,lnJ zag van mijn leng-
te, k{'"ckik srecvast Je andere kant op. De
merst!' kleine mensen doen dat. Ik
begrijp wel hoc dat komt. \lcnsen probe-
ren je altijd tl' koppelen aan iem,md \'ao
je eigen lengte .. \-laar ik lCg altijd: aard-
appds SOrll'cr je op groottl', mensen
llid

A,1n het woord is Lmh \':111Je \'\'erd. 53
jaar en vanaf Je oprichring in 1972 ,Kticf
in Je Bcbngcll\"CrcnÎging van Kleine
.\Icnscn. Eerst als pcnningmeeqer, nu al>
liJ van Je werkgrm'p buitenland. Luda\
ongnvonc Icngn.. is het gevolg van ,Kholl-

Jroplasie. één van de ,1.lllgehorcll. erfelij-
ke groeistoornissen. Door een gebrekkigl'
vorming van kra'lkbeell ontwikkelt hd
skelet zich J.nders. De lidl;l'll11slt."l1gteV,lll
nwnst."n met deze ~roeistoorllis varieert
rm;so;-n90 en 120 centimetl'r. On1 lid te
kunnen worden \"<ln de vereniging mag
men niet 1J.1lgerzijn d'lll 155 Çl'ntiUll"ter.

Kleine mensen krijgen in hun leven tl'
maken met l'en onvoorstdbare hoeved-
heid praktische problemen. Kleding en
schoeisel bijvoorbl'elJ zijn in hun ma,u
nauwelijks verkrijgbaar. Kinderkleding
en .schoenen pas,>en v,lak wel, maar de
klt."urt."n en OlltWl'rpen lijn meestal niet
gt."schikt voor VO!w,lssenen. Vaak moet
kleding worden vermaakt. omd,H men-
sen met achondropla,>ie ander,> zijn
geproportioneerd dan kinderen.
Venier LÎtten deurklinken, ,>leutclgatcn,

geldautomaten, brievenhussen, openhan'
tl.lefoons. bellen, lichrsl'hakdaars en lift-
knoppen IlIt'l'stal op onhereikbare hoog-
Ie. \X'inkclen is ook niet eenvoudig,
omdat veel produkten op hoge S(.'h'lppen
staan gestapeld.
I.uda: "Mijn vriend Chadie is negen cen-
timeter groter dan ik en zijn armen zijn
ook nog eens nq~en (l,ntimeter langer,
waardoor z.ijn reikwijdte in totaal acht-
tien cenlimeter meer is dan die van mij.
l\Lur ook hij kan bijna nergens bij.
Op v,lk,lIltie komen we altijd voor onver-
wa •...hte prohlt."men Ie staan. Een voor.
heeld. Op een keer gingen Chadie en ik
met de nein IUM Budapest. Opeens
moesten we overstappen. maM cr was
geen perron. ~lel moeile kon ik uit de
trein springen, lllaar di •...,mdae tn,in in
ging helemaal ni •...!. Chadie probeerde me
tevergeefs op te lillen. kmand heeft ons
toen de trein in moelen rillen. Om als vol-
was"en mensen opgetild te moeten wor-
den, is zo verlll'derend.

Toch l.ijn de hindernissen die wc onder-
vinden eerder ,>oda,11 dan logistiek.
Neem nou de communicatie russen men.
sen. Gesprekken worden vaak staand
gevoerd. Dan mOd je met je hand aan je
oors<.:help luistuen en je sterk concentre-
ren om iets te kUIUll'Jl versta:J.n. Als je ir:ts
zegt, hoort niemand het. L.uisterden ze
maar n'l,lr mij, denk ik dan wel eens,
want ik hl.b de oplossing vnor het pro-
bleem \\iaar ze over praten.
Soms g,lan mensen op hun hurken zitten.
Als Ir: het nadrukkelijk doen r:n r:r geb-
betjes over makr:n, vind ik dat niet lr:uk.
~laar als "Ie ontspannen op hun hurken
gaat zitten, niet alleen omdat het voor
mij makkelijker is m:J.J.r ook voor hen-
zdf, vind ik het prettig.-

..~lijn ouders hadden gelukkig een goede
kimlerarts, die op de hoogte was van
groeistoornissen. 'Uw do<.:hter hoeft edu
niet in de showhusiness,' lei hij tt."gen
miln m(Jl'dn. 'Zorgt u nvoor lij een
goede opleiding krijgt.' Die kinderarts
was 7.ijn tijd \'er HlOruit, W,IIl[ to •...n kon.
den mensen met 7.0'n groeistoornis vrij-
we) alleen bij het circus tert'<.:hl of bij de
film ga,1n werkeII. Ihar werden ze Jan
geëxploiteerd ,lIs bezienswaardigheid.
(><trwJ.s ook hel enige l'ledJ J,u dt."Illaat-
schappij van klr:ine menselI had. Daar-
door trokkt'n lij zi<.:h tt'rug .in et."n
heschermde omgn'ing. :-s'u, nlt't al die
informatie op •..Je tl.ll'visie over lllenSt'll

met een hJ.ndicap, is de situatie een stuk
wrbeterd.
Vroeger was ik me er niet bewust van dat
ik klein was. Mijn kleutertijd was hed
leuk. Ik woonde in een dorp. Berg en Dal,
hij Nijmegen en ik deed da'lr gewoon met
iedereen mee. Ik wist wel dat ik klein
was, m,lar als ik ergens bij wilde komen.
pakte ik gewoon een krukje of een stoel.
Toen ik a<.:h{was, kon ik nog niet over de
rafel heen kijken, zo klein WJ.S ik. ~lijn
moeder p:J.kre alles ,un wal m,lar zou hel-
pI.'n dat ik een paJ.r <.:enrimeter groter l.01l
worden. Nit."l dJ.1 ze zich voor me
schaamde. maar elke <.:enrimeler zou mijn
leven gemakkelijker maken. Ik kreeg slo-
ten levertraan, bossen worteltjes en ber-
gen kalk Joor mijn eren.
:\li)n moeder was ook gelovig. Nel in die
tijd was :\laria aan een meisje, Jansje van
Stel"nbergcn, vers<.:henen. Dat meiSje
logeerde in de pastorie, wa,u ze ha,u
beschermden tegen de pers. Ik hen er meI
mijn moeder heengegaan. Ze kon ons
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Werk is voor mij altijd heel belangrijk
geweest. Van jongs af aan wist ik dat ik mijn
hele leven voor mezelf zou moeten zorgen.

niet ontvangen, lTlaar zou wel voor !l1l'
bidden .. 'lijn moeder en ik gingen naar
dl' kerk en &wrna naar ons logeeradres,
Toen we de woonkamer binnengingen,
bleek ik opeens over de tafel heen te kun-
nen kijken. 'Ern wonder, een wonder:
riep ik. 'ik bn over de rJfel heen kijken!'
~Iijn Illocder moest me toen uideggt."n
dat ik niet was gcgrol ..iJ. maar d.u Je
tafcllager was Jan bij ons thuis. Dat was
de eerste teleurstelling.

Op Je lagere school kreeg ik een \'oeten-
bankje. Kinderen op die leeftijd begrijpen
nog nict wat er lllet je aan dl' hand is. Ze
7.ijn alleen een !xetje bezorgd. Als ik een
pen lirt vallen, srond iedereen op Olll de
pen op te rapen en dat was ik thuis niet
gewend. Ik vern.tte me tegen die overbe-
zurgJhciu en weil stond er (lP mijn rap-
POrt d,1t ik niet lid W,IStegen UI."andere
kindcren. Het was nict miin bedoding
om n,wr te doen, mJ.dr hC! hing ml' Zll de
keeluir JJt ze me bemol'dcrden. Ik wilde
ook wel eens een ander helpen. Er was
een meisie hij ons in de klas mct kinder-
verlamming l'n dat vond ik prachtig,
want dic kon ik op mijn bcurt el'ns hd-
pcn, Dan was ik van miln kant natuurlijk
henmdend, maar dat had ik niet in de
g,1ten,

"Na de .\IULO wilde ik n,ur de kunstniJ-
verlwidssdlUul om mode-ontwerpster
wordelI. Ik n ..rzameJde foto's \'an Dim en
ik ging speciaal llaM Je P.c.Hooitstr'lat
om dl' olltwcrpcn v,tn ~lax Hcymans Cll
Dick HolthJUS re bekijkcn. Ik hen niet
a,lllgenomen. Tijdens hct toelatingsexa-
men zal iedereen op een kTllkjr aJn ccn
ezel te tekenen. ~bar ik hing tegen dl."
ezel a,1lI l'n Illoest me mer een hand in
balans houdel\. Of het daaraan heeft
geiegeTl dat le mc nict hl'hbeJl aangeJlO-
men? Ik dcnk ecrlijk gczegd d,H ik ook
niet 7-()'n talent had.
Ik solli<:iteerde vervolgens bij reclamchu-
re,ms als recepeionisee-relefoniste. Zo
hoopte ik toch nog l'en kans te krijgen
om te gaan tekenen, Op wlkl' 11\0111l'!1ten
\"CTgat ik hoc ik cr eigcnlijk uitzag. In
mijn sollicitatiebricven schreef ik nouit
dat ik klein was, Regelmatig werd ik uit-
genodigd v'oor een gesprck, maM uitein-
,lelijk kreeg ik altijd nul op rekest,
Op een gegevcn mOlllcnt kwam cr hij ons
een man van de belastingen op hezoek en
die Ici: 'Waarom solliciteert u niet bij
ons?' Mijn hcle iamilic had een hekel ,Ian
de bclastingen, uit een soort galgehulIlor
heb ik toen gesolliciteerd en werd prompt
aangenomen. Het is ecn blijvertjc gl'wor-
den. [k werk er nu ruim .B jaar.
Van adjunct-commies hen ik opgeklom-
men tot commies, Er waren toen wel col-
lcga's ,iie rare opmerkingcn m'l<lkten,
omdae ze niet ht"grc[X'n dM iemand 7,oal~
ik l'omlllies kon worden en zij niet. ''I:'ant
ik was klein en zij W,lren groot. dus
wa,lrom kwamen zij dan niet Joor dat
cxalllcn Iwen? Veel mensen denken d,Jt
als je klein bent, jc ook mindcr \'l'rstanJ
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hebt. \\a,lr hij kleine men ,en vind je net
W\'I'el domme als intelligente figuren.
\Iijn moeder zei \roegcr 'lis een soort
zoetmJ.kcnjc voor mijn tekort aan lengte:
"dat hede ze voor twee' en dan wecs Zl' op
haar hoofd. Alsof ik zo superintclligent
was. Dan kon ik wel door de grond 7.in-
kl'll. Ik week al ,1£duor mijn lengte en om
dan ook nog l'ens af tl' wiiken 111 llItelli-
gentie ..

"Over het ,1lgemeen reageren klanten
prima op het feir dat ik klein ben. Soms
ondervind ik l'l'll discriminerende hou-
ding. Ik kan het vooral niet hl.bbl'n als
mcn,en die zelf ook tot een minderheid
hchorell. om me lachcn. Ik verwachl van
hen meer begrip dan van t!ll'ml'n dic
nooit gcdi,criminecrd worden.

[k heb eens lllecgemaakt dat iemand uit
India lich niet door mij wildc laten hel-
pen. Hij kwam uir een voorname familie
en in zijn idee behoorde ik tOl de 'll!er-
LJagste kastl' van hl'l Uibdllll die Je hoog-
uit een aalmoes gl'dr. Uill'mdeliik heb ik
hem toch geholpen. ~Iaar ik had bijna de
hoeI erhiJ neergegooid.
De meeste <:ol1ega'~ behandelen me ml'!
re'pect. Sommigen verwachten wel VJn
mij dat ik komisch ben, of dat ze met mij
een grap mogen uithalen. Zo lat cen 0.:01-
Icga me een keer achtl'rna met l'en hoem.
I lij sprong van het ene hurcau op het
atlliere. En wal deed Ik? [k schoot ondcr
alle bure,lus door! i'\orma,ll 1.0\1 ik dar
nict doen, maar IC verwachten V,\I1 mij
dat zc om 1111'kunllcn Iao.:henCll dan wil
ik niet dat zij dl' grap in dl' hand hchbcn,



In Australië gooien ze met mensen
zoals ik. Ze noemen het een sport. Het is
mensonterend. En ook heel gevaarlijk voor
kleine mensen.

dan geef ik er liever zelf inhoud aan. Je
moet soepel zijn en wat plagerijen kun-
nen ilKasseren op je werk.
\X'erk is voor mij altijd heel belangrijk
gC\-••'ee~1. Van jong~af aan wist ik dM ik
mijn hele leven voor mezelf zou mOt.ten
zorgen .••

"Ik heh altijd willen !rouwen en een hele-
hoei kinderen willen krijgen. Vroeger
werd ik net W \laak \'erlidd als ieder
ander meisje en vaak jui,t op lange jon-
gen~. Toen ik wat ouder was, viel ik vaak
op mannen die homo bleken te zijn. Dat
komt om&u die mannen niet zozeer n,lar
het uiterlijk kijken, maar je gewoon
accepteren ZO,l!> j•.. hent. Ze zien je niet
als sek~ohject.
Op een geg,,'ven moment ontmoene ik
Charlie op een bijeenkolJl~;t van de helan-
genvereniging. Hij viel me meteen op
omdat hij zo makkelijk omging mer het
personeel van het hotel, met men~en van
gewone lengte du~. In vergelijking met al
die andere kleine mannen vond ik hem
een l'ehte kerel. Ik heh uren met hem zit-
ten kler,en over allerlei zaken. maar niet

over klein zijn. Eindelijk iemand voor
wie ik niet een tweede kem, was. Iedere
\lrouw wiJ hegeerd worden omdat zij
uniek i~ en nier omdar ze toevallig klein
is. Kijk, mis'ichien is dat voor Charlil'
(lok cen argument geweest, maar hij heeft
het niet laren merken. \Ve gaan nu zeven
jaar met elkaar om.

Hct lewn IS voor kleine manllen harder
dan voor kleine vrouwen. Een vrouw
m,lg klein en zwak zijn, ook in deze gd'-
nuncipl'erde tijd, maar een man moet
sterk zijn, tnwijl hij dezelfde gevoclen~
ht'"cft als een vrouw. Kleine marmen moe-
ten zich lelterlijk en figuurlijk groot hou-
den. rerwijl ze anderzijd~ zo klt'"inworden
gehouden. ~

"\'\Iel of geen kinderen krijgen, i~ altijd
een groot dill'lllma \loor me gewee~t. Dl'
kans dal ik een kind mer ,,'en groeistoor-
nis krijg is groot. Vooral als de \lader
dezelfde gro,,'isto()rni~ heeft. Aan de ene
kam zou ik er heel hlij mee zijn als her
kind mijn groeistoornis ook zou hehhen.
Nid omdal ik dar een kind \lan harte roe-
wens, maar omdat ik dan het gevoel zuu
heb hen langer mocder te kunnen ûjn.
\Xlam als w'n kind me letterlijk en figuur-
lijk boven het hoofd groeit, groeit het een
andere wereld in die ik niet mt'er kan vol-
ge'lI.
Aan de andere kant IOU ik b'lllg zijn dat

een kind het mij I.OU verwijten. Een
manier om (bt dilemma t•.' vermijden is
om een kind met een groeisroornis te
adopreren.
Tijdens her laatSte weekend van Je belan-
genvcreniging was er een jongen \lan
twaalf met zo'n lekker ~rekelkopjl' en een
ondeugende hlik. Als hij nu mijn 1.00n
was geweesr, wat l-(Jll ik daar rrots op
zijn geweesr!

Ik hen ook lid ~eworden van de Belan-
ge1l\'ereni~in~ voor Kleine :'-Iensen om de
jongeren te laten profiteren van mijn
ervaringen. In het hegin vinden kinderen
met cen groeistoornis het vaak een schok
om volwassen kleine mensen regen re
komen, maar als ze er eenmaal aan
gewend z.ijn, dan \"fagen ze je honderd
uit.
Ze willen weren wat voor werk ik Joe en
hoc ik dat heh hereikt. Hoe ik heh gesol-
liciteerd en of ik leiding geef. lijdens de
hijeenkom~ten van de belangenvereni-
ging kunnen de jongeren ervaren dat klei-
ne mensen iers kunnen bereiken in hun

leven. Ihl ze binnenhuisarchiten kunnen
worden, maarsL:happelijk werker, mode-
omwerp •.'r en zelf, arts, zoal~ die kleine
man in EngeLllld. Dat is helangrijk \loor
jongen'n, want in h•..t be~in \lan de puher-
teit worden ze zich hcwu~r dar ze anders
zijn.
OnJanh alle informatie is her heeld dar
anden' mensen van kleine men~en nog
~leeJs eellûjdig. Wat één klein lJlens duer,
wordt meteen gegeneraliscerd ll<1ar alle
kleine mensen. Zo hedt het gros van de
kleine mensen hijvoorheeld een normale
baan. -"laar als ik met Charlie in een ~rad
loop waar roevallig een circu~ i~ neerge-
sn,,'kcn, dl'lJken de mensen toch dat wij
bij &u circus horen.
Zo wa, ik een keer met m'n nichtje van
vier naar circus .sara~ani. In mijn ,IChler-
huofd hield ik cr wel rekening mee dal er
misschien een kleine man zou oplreden.
.\-laar war geheurde er? Her en der lus~en
her puhliek zatcn kleine mannen, alle-
Illaal clowns. Aan het hegin \lan de voor-
stelling kwamen ze re voorschijn cn ren-
den de pisre in. Kinderen om me heen
zagen mij zitten en ~chreeuwden: 'daar
zit er nog centje! Daar zit er nug eentje!'
fvI'n nichtje dachr dat I,e luar haar wezen
en had niet in de gaten dat hl.t om h;lar
tante ging. Ik hen nooit nll'er !laar het cir-
L:USgegaJn. nooit meer,
.\Iaar her kan llOg erger. In Auslralië
gooien z.e met mensen zu,lls ik. Ze noc-

men het een ~r0rt. ontSlaan in cafés en
nu ook overgewaaid naar Europ;I. Kleine
mensen krijgen een h'Hnas)e aan en een
helm op. Dan worden ze h•.••..n en weer
gejonast en web/-;eslingerJ. Je hem een
bal, een ding in de handen van eell ander.
.Ic kan er niet \'eel aan doen of jc ver
komt of niet. Alleen voor degefll' die je
gooit, is hel een presrellie. Het i~ fllenSOIl"
t,,'rend en da:unaasr is het ook hed
gevaarlilk voor kleine men~en, omdat
hun rug snel hcsch,tdigt. De kleine men-
sen die zich hiervoor lenen, doen afbrt'uk
aan her algemeen imago \',ltJ kleine lllen-
sen. Ik merk delf ook meteen aan Je
opmerkingen dic ik naar m'n hoofli krijg,
ook wel cens \'<ln collega's: 'hé, als je
afgekeurd wordt, kun je altijd nog met je
lalen gooien.'

In gedachten ben ik van gewone lengte.
Ik zie mezelf nict als klein. Ik z.ie anderen
en met hen as,ocieer ik me. Kijk ik 111 lIl.'
spiegel, dan zie ik dar ik klein ben. "laar
als ik zo zit te praren, ervaar ik me
gewoon als Luda, als een mens. ~ •
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Peter Ustinov:
Twijfel verenigt mensen,

zekerheid drijft ze uit elkaar

door Ingeborg van Tccseling

In z'n nieuwste boek laat Peter Ustinov een bezorgde God en een
zeer menselijke duivel een werkbezoek brengen aan onze aarde. En

dat levert een parabel vol ironie op over onze tijd.
Ingeborg van Teeseling ontmoette de erudiete schrijver, regisseur en

acteur voor wie twijfel het allerbelangrijkste is.
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Peter Ustinov over zijn nieuwste boek
'De oude man en meneer Smith', een ironisch
verhaal over een werkbezoek dat God en de
duivel aan de aarde brengen.

De afspraak vindt plaats op zondagnch-
tend in zijn hotel. Als hij in Londen is,
logeert hij hier altijd. Links de stad,
rechts het Hydepark. Het is 7.onnig, een
tikje loom. ~ll'isjes galopperen op paar-
den tussen de bomen door, ergens wordt
iets hcrdacht met bloemstukken ell een
parade met muziek.
De deur wordt voor me open hehouden
door t"en vriendc1ilke men('"(T in een rood
uniform. die informeert naar mlln
ge70ndhl'id en me complimt"ntt"erllIlet de
kleten die ik die ochtend uit de kast heb
geh,uld. Dat lijkt me prcttig thuiskomen.
Ook ,lIs je l'en wcrt"ldstcr bent 1.'11gewend
aan \loorkomcndheid.
Voor me ligt ecn niet al tI.'grote. maar wel
besch,ufd sjiekc hal. Marml'r. uitcraard.
cn kroonluchtt"rs. Maar ook aardige
schilderijen aan de muur en wederom
behulpzaam persom"el dat me ontvangt.
Even over half elf stapt hij uil de lift. Sir
Petrr Ustinov. Sm,lrt dresser, als altijd.
Prachtig zeegrot'n pak met zachthlauw
overhemd. Hij is \'Cel te dik. natuurlijk,
maar toch nog sterds een mooie man om
tI.' zien. Gedisringet"rd is hij, ccn van d{"
laatstrn waarhij dat woord automatisch
komt hO\Tndrijvcn. Hij hinkt, heeft een
grote knobbel in zijn knie. verrelt hij. en
even geen tijd 0111daar iets aan te laten
doen. Te druk, altijd tI.' druk. Wam je
bem per slot gt'cn 71 geworden om met
pcnsiOl'n ICgaan. nietwaar?

Zijn suitt' op de tweede \'erdieping
bestaat uit een zitkaml'r. {"elislaapkamer,
een b,ldkamt'r t'n t'en werkkamer die een
ding gemeen hehhen: le zijn volgestouwd
lllCt rotzooi. Kranten, bOl.h'n, legc kof-
fil'kopjcs, tekeningen, blaadjes met tele-
foonnummers en klrinr verhaaltjes, cas-
settebandjes met mul.iek. Het is duide-
lijk, hier wordt geleefd en hard gewerkt.
Op een zijtafel staan nog de restt"n van
het ontbijt van die morgen, die door een
inderhaast opgetrommelde ober wordt'n
vervangen door thee en fks~en water. In
het bad 7.wemt de hond eindeloze rond-
les.
Ik ben hier om te praten over Peter Usti.
nov's nieuwste boek, 'Dt' Oude Man en
meneer Smith', een uitermate ironi~che
en erudiete parabel over hoe het staat

met levensheschouwingen in de heden-
daagse wercld.Peter Ustinov toom ver-
s,hillende culturen en manieren van den-
ken, gezit'n door de scherpe blik van twee
onsterfelijken: God als de heminnelijke
Oude Man, vermoeid, vergeetachtig en
tamelijk n,lÏef, m<lar zeer bezorgd over
Zijn Schepping. en de duivcl als mt'lleer
Smith. die slecht~ehumeurd i~ en ijdel en
niet veel vertrouwen heeft in de mensen.
Ze maken avonturen mee, kijken en OOf-
delen. Ze ontwikkelen onderweg een
gf(lot respect voor elkaar. En komen tot

dl" conclusie dat God alleen nog maar
belangrijk is als hij geld kan opleveren.
Verder is
niemand ge"imere,seerd in geloof, is God
zclfs tahoe geworden. Z: zijn, zoal, de
meneer Smith het 7.eIfuitdrukt 'luxe-arti-
kelen geworden die een wereld in gehaas-
te evolutie zich niet lanher kan veroorlo-
ven. \'\.'e zijn overleefd'.

LJstinov lelf is agnmt. nrt als zijn ouders
dat voor hem waren en 7.ijn vier kinderen
ook 7.ijn. Vooral van kerken moet hii wei-
nig hebben. omdat hij vindt dat wwc1 hct
institllut als de rituelen een echt contact
met iets spiritueels in de weg staan. "Jll
order 10 lOI'e Ihe Iheatre, I don't Ihink its
Ilecessaf)' to 1JaI'{" a1l a((air ll'ith all

,lgent. n Soms is Engels niet te venalen.
let, a,l11bidden v'indt hij wel belangrijk.
"It /Jllts milllwitlJhr the rigIJI r,lIio 10 Iht!
enormil)' o( lIatlire. Met aanbidden
bedoel ik dan ook introspectie. Met lie-
deren zingen in een kerk of op je knieën
gaan heeft het allema;)l weinig Ie maken.
Jt" moet je gewoon realiseren hoe klein je
bent en hoe ongelofelijk complex Je
wereld om je hcen is. Dat bewustzijn,
d,ur gaat hct om. A twil/ge o( cO/lCience
is a glimpse o(God. De rest is hypocrisie.

Wat hetekem ht"t als mensen leggen dar
ze in God ge1oven~ God i, een abstraClil.',
iedereen verstaat er weer wat anders
ondcr. Ikzelf geloof niet in God m,ur ben
bereid om me op elk moment te laten ver-
rassen. Als je een beetje intelligent bem,
weer je dM er meer is dan wat wij kunnen
7.ien. Allhollgh 1I't! st!t! tIJe piäUft', lIJe
dO/l't kilO/i' IIJe (ramt! al all. Wat niet wil
7eggen dat ie moet overgaan tot een
geloof. AI was het alleen maar omdat de
meeste gdoven zo sentimenteel liin. En
een bt"etje seepsis kan nooit kwaad. Ik

ben zeer gesteld op mijn hond, vind hem
een wijs beest. Waarom? Omdal hij n1l'
nooit gehoorzaamt.
Twijfel is \'(lOr mij het allerbelangrijkste,
het is de prikkel voor mellselijke vooruit-
gang. Als je ergens ukn van bent, sluit je
de deur n3"1r altcrnatie\'en. Dat is beang-
stigd. Twijfel vcrenigt memen, want we
hehben allemaal dezelfde twijfel,: Bestaat
God, wie ben ik. wat doe ik hier, wat
heeft dit voor zin~ Zekerheid drijft men-
scn uit elkaar, omdat 7,1.'dan niet Ull'er kij-
ken ..•
"Wat ik iederecn wu willen ,Ianraden is
eenza,lrnheid. I,olatie. Je moet niet bang
zijn om alleen te zijn. \"'ant als je alleen
hent ocgrijp jc onmiddellijk hel gcnot
van communicatie beter, van liefde zelfs.
Wanneer je allecn maar blijft doorlopen,
altijd omgeven door het geluid en de
fysieke aanwezigheid van anderen,
hegrijp je al snel niet meer waar het in
werkelijke communicatie over g,lat en
begin je Illl'IIScn te haten. Hct is het lor
van mensen om alleen te zijn en moeite te
doen om bruggen te bouwen n"lar <Inde-
ren. Die moeite, daar gaat het om.~

In uw boek constateerde u dat Gild en de
duivel geen bestaansrecht mecr hebhen
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Het is het lot van mensen om alleen te zijn en
moeite te doen om bruggen te bouwen naar
anderen. Die moeite, daar gaat het om.

op aarde. dat niem.md zich druk maakt
over hen. Denkt u dal daarmee ook de
moraal is "erdwenen?
"Nee, m(Jra/s arc inbllil!. Maar ja, wat is
moraliteit? Gisteren was ik in Zwitsl'r-
Lmd en Lts Jaar in een kram over dl' ra,-
senreJien in Los Angeles. De correspon-
dent heschrijft zijn tocht door de stad.
Uitgebrande winkels, (lveral )::las, in puin
geslagen auw's en wocdrnde mcnsen. Als
hij een stra,1I inloopt 7jt daar ern klein
zwarr jongetje in tr,men op een stoep.
Ach pit, denkt de L.orrespondem, zeker
zijn ouders kwijt, zijn zusje dood of iets
vreselijks gC7jen. Du, hij )::aat ll,last het
jongetje litten ril vraagt wat er aan de
hand i'i. Waarop hrt kind huilend LC)::t:
'Elke krcr als ik l"ell Ic!rvisie jat, wordt
hit afgepakt door em grott're jong.t'n. Ik
vind het nit't eerlijk!'
Dat vond ik een verhijskrend verhaal.
Want hier gaat het over verschillende
vormen elJ ,oonen van moraliteit. :'Ioloet
je het jongl'tjl' trOOS(l'n door hem een
andere )::c<;wlentelevisit' te gt'vcn, omdat
het lOch wel erg olwcrlijk is dat hij te
klein i, om er zdf een tt' kunncn stckn?
~Iot't je hem geld )::evcnom er een te kun-
nen kopen? Wat geocurr er mct dl' tIlora-
liteil van dat kind? Want je kunt wel zeg-
grJl dat hij immureel is, ma,lr vanuit het
'itandpullt van het kinJ is het ook ont'er-
lijk dat hij het steeds moet afleggen
omdat hij nog niet ,ft'rk genoeg is. En
wees eerlijk, ,tls het om eten zou gaan 7.0U
jt' tOl:h net zo hoos worJt'n als hij?~

Daarom ze~t de kerk ook: lie je nou wal
er geheurt mt't Je moraliteit al~ mensen
niet met'r in God geloven? Secularisatie
zou zo hel ven.al \.an ethiek en waarden
in de hand werken.
"Daar geloof ik niks van. Ik denk dat het
grloof s(hromelijk
wordt over,(hat. Kerk en geloof hehht'1l
meestal weinig ml'er om het lijf dan ritu-
elen, veiligheid en een familie-gevoel. Ze
ZIJn gt'haseerd op ge(onditioneerde
reflexen. Wc 7ijn gew(lo!1tedierl'n, dat is
een belangrijk gcgeven dar veel verklaart.
We vinden gewoontes lekker, hehhen
geen zin om ll' tl.r dis(llssie te stellen
omdat 7.1'zo heerlijk wilig lijn. We zin-
gen automatisch mcc cn dat \.eromrust
me, omdat het inrrospl'(tic uitsluit. We
willen ergens bij horen, l1Ier allet'n zijn,
ergens deel van uitmaken. [1. denk dat hl,t
voordeel van de secularisatie is dat wc
langlamerhand leren hegrijpen hoe we
werkclijk in elkaar zitten. En dat lijkt mij
. pure winst. Ik blijf mezelf ,bn ook een
optimist noemen. Al was het alleen meur
omdat een optimist pre(ies Wl'l't wat een
droevige en uitdagendl' plek dl' wereld is,
en ren pt'ssimist Jat elke morgen
opnieuw moet uitvinden!" •

(:'Iolctdank aan Ikon-televisie)

Peler Ustin(lv; 'De Oude Man en meneer
Smith', uitgeverij Bnt6h, Den Ilaag.
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Sir Peter Ustino\'. Geboren in I.onden als
lOon van een half Russische/half DuilSe
\'ader en een half-haliaanselhalf-Franse
moeder. Opgevoed met vele lalen t'n
gczq;end meI vele talenten. De familie
bracht schilders voort, ~chriivers, acteurs
en menijl; muzikanl. En hij had het geluk
van alle~ wal mt'c IC krijgen. Zo speelde
hij de afgelopen 55 jaar 31 thcatcITollt'n,
schreef 23 IOnee!slukken, regisseerde cr
8, \'ond tussendoor de tijd om 11 opera's
te dirigeren, det'd mee aan 22 radio- of
televisit'produkties. was de verteller op
11 langspt'elplaten. schreef 9 films, regis-
seerde er H, speelde in 39 en schreef 11
boeken, Hij spreekt 8 lOllen, Daarnaast

Z./
)

was hij jarcnhtng good-will amhassadeur
voor Unicef en is hij nu president van de
'World Association for World Federa-
licm', een organisatie die zich inzet voor
een krachtiger Verenigde Nalies, Voor al
dat werk ontving hij in de loop der jart'n
22 onderscheidingen, waaronder ver-
schillende Osears.

\ I I

~.



SOMS MOET JE VECHTEN

WEen hUlIlaniSlische Zangcrc~ zonder
Naam, lOch ccn beetje een domineelje. n

DM zegt MarTY ,\knschaarl (46) over
zi,hzclf. Ze is moeder van twee dochters,
bestuurslid van het HUlllilnistisch Vcr-
bond Midden-Holland, mulor achter hel
humanistisch café in Gouda, studiehoofd
en columnisle. Een gepassioneerd. eigen-
zinnig: en strijdbaar humaniste. die ZOIl-

der een zweempje mildheid Icrugkijkt op
een gerdurmccrdc jeugd.

••,\lijn vader was Cl'n I'oolst" jood. Hij is
vlak voor Je bevrijding omgekomen, ik
heb hcm niet gekend. Ik ben duur mij"
moeder christelijk opgevoed. 1J\ de sfeer
van de zWJne-kousenh'rk - gcrcfor-
illeenJ gcmgcn en gespogen! Ja. met
wrok kijk ik daarop terug. Gereformeer-
den zijn van hetoll, dal vind ik nog
stl'cds, Ik word nog 'lltijJ buitengewoon
kriegrl als GoJ
gehruikt wordt als
vulmiddrl 0111 het
gJp~nd~ gat van Onle
angsten te diduen.
Het is ronduit misdJ-
dig om dit leven uit t~
hollen met theorieën
ovcr een heter Ievcn
na de Jood.
Ik v~rJiep me st~~ds
rnn'r in het jodendom
~n ik ben een trouw
belm'kster van he!
joodse café in Gouda.
Een dubbelleven Jls
joodse humanist? Zo
\'er zal he! niet
komen. Ik brn voor
altijd en ~~uwig afk~-
rig van dogma's. Zelfs
al /.Ou ik me helemaal
gaan toelrggrll op het
jodrndolll - humanist
zal ik '1ltiid blijven.
Zowel het e~1l als het
ander hoort bij mij.
De onderlinge verbolld~nheid tussen
mens~n b~vord(:'f~n, dat is wat ik wil. In
het humanistisch (aff doe ik niet ander,.
'Dat wordt niks,lo lijn humanist~n ni~t'.
kreeg ik te- horen toen ik mijn plann~n
ontvouwde, Dat wil ik d'lIl wel eens lien.
dacht ik, Ik was uit op contact en inspir,l-
tic; niet op 1t'7.illgen, waarbij iedereen na
de IJatste zin schidijk de jas aantrekt en
naar huis gaat. Het bleek een gewa'jgd
idee, In he-t be-gin durfde men elkaar
amper aan te kijken of een hand Ie gevcn,
:\laar inmiddds gaan we wel onze vierde
jaar in als hUl11anisti,ch caff en ht'1 loopi
als ~en Irt'in!
Toen wij trol1wd~n. wa, mijn man al lid
van het Humanistisçh Vcrhond. Het
sprak me aan en ik las er wel eens wat
owr. :\Iaar ik wilde me eigenlijk niet
weer binden a,Hl l'en groep. En ik
b~s(houwde ht't hununisme niel als een
alternatief \"Oor mijn christelijke leven, ik
moest eerst in het reine komen met dar
verleden. \'Vat mij vooral aanspreekt is

Humanisten ,wat zijn dat voor
mensen! Beetje intellectueel,
nogal elitair volkje schijnt men
wel eens te denken. Maar vooral
'gewone' mensen voelen zich
vaak humanist. Door de keuzes
die zij dagelijks maken, laten zij
zien humanistisch in het leven te
staan. Zonder poeha of poespas .
Wie zijn zij, en wat voor keuzes
maken zij? In deze serie komen
'gewone' humanisten aan het
woord. Geïnterviewd door

Elsvan Thiel.

dat je als humani,t genll'llKeerd mag
J~nken: zoeken, onderloeken, twijfelen
en ontdekken. En er m()fg~n w~er hl'el
anJers ovcr denken. Ik heb veel geleerd
in het Humanistisch Verhond. InmidJels
weet ik dilt je geen hUlllani~t b.:nr, Jll,I<H

prolwert het te lijn. Het i~ t'en leer~chool.
~;ltuurlijk ben ik ook wel eens ontmoe-
digd. Dan vind ik het een cluh die als los
1.and aan elkaar hangt, wa<Hin alles kan
en alles mag en iedereen maar vanuit
zi..:hzelf praat. Die vrijhlijvendheid helpt
niet ml'e om een band met elkaar te krij-
gen. DM mis ik wel een~. Ik /.Ou bijvoor-
heeld niet salllen met hlllll,mi~tell kUllnen
llllgell. \'('aJrover moeren we zingen?
Gelukkig hebben humanisten helJngrij-
ker ding~n te doen dan lingen - zij kun-
nen b~tn een beetje in zil'hzelf neuriën en
aan het werk gaan ...
Tolerantie staat hoog in het vaandel V;ln
het Humanisti>ch Vcrhond. En i11~je zegt
lbt je buitenlanders toiereert, klinkt dM
hehoorlijk nobel. f\.har mag het llli~.

schit'n il,tsje meer zijn? ,\bg h~t ook zijn:
'lCct'ptatie, medemenselijkheid en
respl'ct? Dat zijn renminste woorden die
ons ,un het werk 1.etten. Soms doe je een
m~ns tekort als je alleen nuar toleram
bent en niet kie~t. Som, moet je ve,hten.
Humanisten ZIjn vaak bang V(Jor handen
en verplichtingen, gemakshalve menen zij
dat ze niets 'moeten'. Maar je klim nier
vrijhlijvend humanist zijn, want dan hen
je 'niks'.
Eigenlijk rou cr êên humanistisch gebod
moeten komen: gij zult kijken! Kritisch
volgen wat rr in Je wereld gebl."urt en
aandctcht h~bhen voor andere mensen,
Blijven kijken. ook als het ellendig cn
akelig is, Onder ogt'n zien wal er g~d'lan
moet worden. En toch proheren van het
leven t~ blijvt'n houden. AI, humanisten
hehbell we een taak te vervullen - op
eigen kracht en met onle beste mensclijkc

vermogens.
Jaleker, ik heb wel iets
in me V,lIl een Jomi-
neet je, een humanis-
ti~ch dominel:'lje dar
graag preekt. En dan
h~t liefst l(l dat de
men~en niet weten of
ze moeten bchen of
huill'n... Bij het
Illllll<lnistisch Ver-
bond kan ik me in dit
oplicht uitb'en. Als
cr in het opcnb<lar iets
gezegd moet worden,
wet~n ze me te vinden.
Er wordt tegenwoor-
dig veel gepraat over
Je zin van het leven, Ik

N bl'n klaar met die
'£ vraag. ~iet dat ik het
~ antwoord weet, maar
~ ik hoef het niet t~i weten, Ik hen niet van
ö plan de menukaart te
~ blijven he-studereIl,
terwijl het eten d,llll-

pend op mijn bord ligt! 1\ls je om je heen
kijkt, lie ie vanzelf Jat er genoeg te doen
is en zolang heeft het leven befekenis
voor mij. \'('e lIloeten maar eens ophou-
den lIlet d;n gl'praat o\"er
zingeving. l.aten we l'lkaar
lin'er op de heen houden.
hemoedigen, prikkelen,
inspireren en corrigeren, Ik
ben niet iemand die op n'n
afstandeliike ma1l1er Je
wereld wil verbeteren, Ik
ben niet academisçh
gevormd, ik ben niet
geleerd, ik haal - als een
Zangeres 1.onder ~aam -
mijn iT\'ipirarie uit het d'lge-
lijbe leven. Ook uit de
joodse literatuur heb ik
gek'~rd d'lt ik niet /laar
hoven mot't kijken, TIlaar
dat ht't al1em;ul hier
geheurt. Er i'i alleen je eigen
stem.
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In 1991besloot het congres van het Humanistisch Verbond om de
Jonge Humanisten OH) op te heffen. Een aparte werkgroep voor

jongeren bleek in het nieuw uitgezette beleid niet voldoende
prioriteit meer te hebben. Op hetzelfde congres kregen de jongeren

echter wel toestemming om het op eigen benen te proberen.
Roy Geurts, voorzitter van de nu zelfstandige Jonge Humanisten:

"We richten ons op de toekomst, met alleen maar boos blijven kom
je niet verder. We willen laten zien dat een humanistische

jongerenorganisatie wel degelijk levensvatbaar is.
We hebben onszelf drie jaar de tijd gegeven om te laten zien dat dat
kan. Dat is de periode waarvoor ons nog steun is toegezegd door het

Humanistisch Verbond."

•Op eigen
benen
Vroeger werden ,tlle HV-leJt'll tof Jt"rril-'
jaar tot Je i()n~ercn gerekend. Ook W;ln-

neer ze nooit op kwamen ,.!agt'll bij ,Kti-
vitciten van ue Jonge IlurnJnisten. Velen
W,lfrn alln~nmaar op papier "jongeren-
lid'. lbt ligt nu anders. \X'ic bij de JI-Iwil
horen, moet daar een ncwustc keuze voor
maken. Fr is geen autom<ltiscill' koppe-
ling lIIlTT Jllet het HV-liJmaatwhap.
I\I.1Jr Je meesten lijn nog steeds HV-lid.
In de tockOln"f zal dat wel gaan verande-
ren, legt ({oel van der Poort. Hij is
bc,llIursliJ en pllhlicin~itscoordinator
van Je JH. ~\X'ijgaan groeien door Je
komst van nieuwe leden van huiten. Er
ontsta.lt dan een omgekeerd effect.
Iemand wordt eerst lid van Je JII en
daarna pas van het !'Iv. 1tiss..:hien JM
een ..:umhinatielidrn'1,us(h3p geJurenJe
een bepaalJe tijd ,untrekkelijk is nlOr
wie IegelI Je Jertig loopt, Als hijna
'gepensioneerde' jongere kun ie:' dan een~
clan het HV snuffelen,"
Het doel is om op 1 janll<lfi 1994 tellmin-
ste uU;7.enu leden hehhen. Rol' Geurt~:
"Dat is l'cn ~elal W,IM we onszelf op heh-
hen va ••tgelegd. Lukt het. dan gaan wc
door. 1.ukt het niet, dan moeten we ons
sericw; heraJen."
In zo'n korte tijd van hondl'fll liJM dui-
zend k'den, is dat wel een realistis-:he
doelstelling? Roei van def ['oort vinJt
van wcl. "De Junge Democraten \'an D/)/)
hadden maar 25 leden \Oell ik er voorzit-
ter \',m werd, dus de JH heeit Ilog een
behoorlijke voorsprong met die 100
leden!- J),lt aamal is heel bdangrijk.
wam Jan gaan de suhsidiekranen open.
Roei: ~Voor het humanistisch jongeren-

Foto \: Beelden van een
jongefenweekend
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werk zijn de sub ••idienlOgelijkheden llVt."-
rigens nit."t zo florissant. Ma.lr het leden-
tallegr ilJ dl. geval gewichr in de schaal.
[I. verwa..:ht dat als je \"oldormlr a..:tivitei-
ten genereert en het lukt om een geregel-
de bczoekers';uoom te krijgen, dat het
to..:h mogelijk moet z.ijn om subsidies los
te krijgen. K

Wat zijn \'rrdt."r dt> plannen van de Jonge
Hununi,ren? Roei; "\Ve gaan rCfsr een
analy,e makrn. \X'ie behoren cr tot de
groep V.Hl pott."ntide leden, waar vmd je
die lllellSell en hLle haal je ze hinnen? Oe
vereniging moet aanrrekkelijk z.ijn voor
ren hreed jongerenpuhliek. Omdat we
niet n:c1 tijd ell nog minder geld hebben,
beginnen wc in Je ,rudentenSieden.
\Vaarschijnlijk Amsterdam, Rotterdam,
Utre..:ht en Groningen. Wt." g.lan daar
kernbesturen vormen, Jie verantwoorde-
lijk zijn voor ('en ('igl'll ,Ktiviteitellaan-
bod en eigen ledenwCfving. Nu moeten
we alles vannit één plaClts doen. Je hebt
meer warmtehronnen in het land nodig
om mensen voor t'l.n liJmaats..:hap te
laten smrltrn ..'
Ibng dM de Jonge Humanisten zo ren
,w(it-ntellvcreniging 7.olldrn worden is
hij nier. "Het gaJ.t ons niet Olll (Il>k'ut ('n
Je gC7-elligheid, om dronken worden m
de kroeg. Het gaat om ontplooiing, inte-
rösJ.nre thema's aandr'lgl'n voor jonge-
ren. een completer ml'ns worden. K Gezel-
ligh('id is niet het doel van een humanisti-

s<.:he jongrrenorganisatie. lhr I' de
levenshöchouwing. Het idt'e i, ook niet
d;)t we speci'I'11 IlJ.ar studenten zoekt'n.
\Ve 7.oekt'n naar een plek wa,u jt."gt."lllak-
kelijk jOllger('1\ lej.:cnkomL '\-lik je op
hq;in twincigers, dJn kom je vanzdf uit
bij de opleidinj.:en. ulli\.ersitair en hbo.
Die hehhell een goede infr.ls!ructuur
waarvan je gebruik kunt maken. H(.hben
we l'ctllnaal een h,tsi, gelegd, dan willen
wc vanJaar verd('r springt'n om .mJere
jongeren te hereiken. "
Dit eer,le jaar conceIltrn'rt de jonge ver-
eniging Zich op de versterking van het
eigen kader ('11de opbouw van plaat,('lij-
ke afdelingen. VolgenJ jaar harst de
ledenwrrfctmragne los. Het rlan hier-
voor i, in grote lijnen klaar. Rorl: \Ve
moetcn de straJ.t op, op men'en afstap-
pen. \\ie le\Tn in een tijd waarin veel
organisatie, zich achter folders verher-
gen. H~>twerkt beter .lls je la;lt 1.len wie je
ht,nt en waar ie voor ,taat. Een rroblel'lll
is d.u nog lllJ,lT 7.0weinig jongeren op dl'
hoogte zijn van het besta.lll V.Hl Je JH.
Dus moeten we ons heh.tlve met k'den-
Iwrvin" ook imrnsief bezighouden mei
puhliciteit. Dat i, nHll'ilijk. De meJia zijn
al nauwelijks g6lltert."s,end in het HV,
laat staan lil Jt." JH. Je moet wel met iets
hed hijzonders koml't1 om mer ern pers-
aaie reSult'lar tt."hehalen." Dat cr onder
Jongeren belangstelling hcsra<1t voor
leven,heschouwelijke zJ.ken, sta,lt voor
Roei vast.

LichtenJ \"(JOrlxeld voor de JH is d(' fkl-
gische 7.llsterverrtliging, die al twintig
jaar een zelfstandig bestaan leidt t."n
5.000 leJen t('lr. Roy: "Belgische jonge-
rrn zeggen IlU tegen ons: vooruit, wij 7.ijn
ook klein hegonnen en m('t vallen en
opstaan groot geworden. Zr hrlpt."11ons
met hun t."rvaring, ook mogen wt."gdJruik
maken van hun activiteitenaanhod. Spe-
ciaal het buitenlandse rei7.enprogram-
ma.
Er hlijvcn natuurlijk wrs.:hillell. Zo zijn
Je subsiJiefl'gelingen voor jong('renwerk
in Bdgié! gunstiger Jan in ~ederlanJ. En
de JH-België heeft ;lclllVllllende inkom-
stt'n uir di,trihutierrchren op n'n hepaald
soort mineraalw,Her. Je mo('t er maar or
komen! Roy kan ook melden dar Je jon.
gerrn er al sind, jaar en d'lg in onmin
len>n met het IIUlr};lnistisch Verbond.
"'\-Iaar op dit punt zijn we niet van plan
het voorheeld van mw.e zuiderburen te
volgen. On, contact met her HV is veel
beter ('n dat willen we zo houden."
En RoeI: "We vinJen het belangrijk dM
het HV zijn eigen kind erkem en hlijft
"runen. Ikhalve op het hOllfdhe'tuur
rekenen we op Je afdelingen. Die 7-Oudl'n
ons hanJ- en spandi('nsten kunnen leve-
rt."n bij Je promoti(' van de JH. Op het
cOIlj.:res willrn we ollze verenij.:iJtj.: voor
Iwr eerst Jan de led('n van het HV pre,t'n-
teren. K

frils Snijder

AllER UNDEN,
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Ruhen \'all Ewijk

Informatie:
033-650700

Nog drie YDY, dit seizoen. In de eerste,
S november, een portret van Ruben (22).
Zes jaar gelellen kreeg hiJ te horen J,u hij
seropositief was - hij is hemofilie-patiënt
en bleek in aanraking t•.. zijn gekomen
met besm('1 hloed. Aanvankelijk stond hij
daar nauwelijks bij stil en wrzweeg heT.
Hij stortte zich met nog meer overgave
op het leven dat hij leefde, de opleiding
die hij wigde. Vragen van zijn moeder of
hij gn'n hehoefte had aan enige vorm van
hegekiding of hulp, begreep hil niet.
Anderhalf jaar geleden bleek tijdens een
ziekleperiode dat Rllben's weerstand
sterk was Jfgenollll.n; de diJgnose Aids
werd hij hem gesteld. Zijn wereld stortte
in. Hij stopte met zijn oplcidillg en gleed
af naar de donkerste periode uit 7_ijn
It',"en . .\Iaar nu is hij weer volop <Klief.
Hij werkt bij een ziekenomroep en is

Delil is een vluchteling uit Turks Koerdis-
tan wiens asielaanHage is afgt'wezen. Hij
duikt onder in Je illegaliteil en vindt
werk in de kassen van het \'I/estland. Als
de politie daar op een gege,.en moment
een inval doet, verdwijnt Iklit. Ook de
filmploeg is hem dan kwijl, maar besluil
hem te gJan zoeken. Die tm;ht leidt langs
een aamal betrokken instanties en perso-
nen: Je buurman, een tuinJer. de politie-
chef die verantwoordelijk is voor de
hetreffenJ(. inval, iemand van een vluch-
telingen-comité en len slotte staatssecre-
taris Kosto.
Een programma van Leen nlllerg

YOY
7_ondag Il, 15 enll november, 18,3S uur,
;-J('Jeriand I

Schijn ,-all fatsoen
nijdJg 6 november, 12.S5 uur, Seder-
lanJ I

TELEVISIE

Het VonrJ •..d van de Twijfd, het par'IJijs
nln de documentaire dat uil7.endt van
13.10 tot 14.55 uur, 7enJt de volgende
programma's uil: '") november Anhur
Schopenhauer, e('n documentaire over de
filosoof die in 1907 'Bespiegelingen over
levenswijsheid' schreef. waarin hij uitleg
geeft over dt' drie fundamemele gegeveTlS
die het lot van de mens hepalen. Waar de
lllt'eSle mensen bt'zit en aanzien voorop
sidlen, i, de persoonlijkheid van door-
sla~n"emle betekenis voor de kwaliteit
\.an het kven, want "het geluk hehoort
diegenen tol' die a,ln zich/elf genoeg heh-
ben~; 16 no'-cmber A la Guerrc, een
VLtam,e proJuktie o,"er dat myslerieuze
lIlaar gevaarlijke leger Het Vreemdelin-
genlegiot'n; 2] november Kinderen van
de Tweede \\i'ercldoorlo).;, een Canadese
documentaire over de Canadese soldaten

en NederlanJse vrou-
wen die vlak na de
Oorlog veramwoorJe-
lijk waren voor de kin-
deren van Je Tweede
\Vereldoorlog.

Agnes B. DeMillc een biografir schrref;
16 november Pier I'aolo I'asolini, cineast,
dichter en in men 0pl.ichten groot kun-
srcnaar; 23 november ;\tarcel Kurpers-
hoek, correspondent dil' O\'cr lijn ('rva-
ringen het boeklC 'Diep in Arahië'
Sl.hrcet; 7 december \'I'oesle hoogte de
klassieker uit J... wereklliteraruur
geschre\'('n door de begaafdste van Jc
Ierse gezusters Brontë, Emilr; 14 decem-
ber ;\1arina Tsvetajeva, sl:hrijfster van
'Jouw tedere mond -een en al kus'.

ADVERTENTIE

Internationale School
voor Wijsbegeerte
Leusden

RADIO

amm.
Zingeving

een werkend perspectief

CumlS op 10-11 december

• Wat is kenmerkend voor zinvragen?
• Wat maakt mensen tot zingevers?
• Hoe is met mensen vruchtbaar aan
:rinvragen te werken?
• Welk mensbeeld veronderstelt dit?
• In welke mate is beïnvloeding van
"inervaring mogelijk en wenselijk?

Sinds 4 oktober lt"ndt het
Humanistisch Verbond at
zijn raJiorro~rarnma's uit
op Je opiniezcnJcr v,m
Nederland. Radio S, Il'Jcrt.'
ll1'l<Inda~miJdag van 13.00
tot 15.0U uur. Ons nieuwe
intl'fVicwprogramma met
mensen die in hun leren nog
plaats hebben voor idcakn,
Boven hel dal (14.0n uur),
heeft vanzelfsprl.'kcnd
onder voorhehoud daar het
ecnlivc-programma betreft.
onder anderen tic volgende
g,lsren in petto: 9 nov'cmbcr
Then Kuypcrs. beeldend
kunstenaar en altijd op lork
naar vernieuwing; 1(,
november I'icrcr Herman
Hakker SchUl advocaat, ver-
dediger van KnUl Folkerts

tn om die fCJl'1\ ooit verguisd in de pers
als C('ll "terrorist in rogJ~; 30 novemher
Daniël Gilla)" Verh, oprichrn van het
fundraising bureau '\'(!;lVf; game' en één
van de uitvinders van hl"1 'sociale ondcr-
nemerschap'.

Het literaire programma De Verbeelding
(l4.J0 uur) presenteen de volgende
onderwerpen: '") november Manha Gra-
ham, danseres en choreografe (wer wie

Een staalkaart van vragcn die op dc cur-
sus aan de orde komen en die steeds
gekoppeld worden aan ervaringen van de
deelnemers in hun praktijk.
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Rebecca

actief in de HIV-vcrenij;in~.
YOY trok enige tijd op met Runen. Hoc
tiet tijn leven er nu uit? Hoe gaan hij en
tijn Hienden met elkaar om, tijn vrien-
den die tenslotte met hcle andere taken
bezig zijn zoals hUil toekomstige cartiè-
re? Wat precies is cr allemaal nog helang-
rijk in zijn leven - is dat ht"el anders dan
vroeger? En hoever kan en durft Ruben
nog vooruit te denken?
Samt"JI'>tel1ingen regie: Evelinr van Dii..:k.

15 novemher aandacht voor Evdine en
Rebecca, heiden afkomstig uit een gt"zin
dat om politieke redenen moest vlu..:hten
uit het vaderland. Rebeeca (IS) komt van
de Filippijnen en woont nu t:én jaar in
Nederland. he1ine (IS) komt uit Zaire
en leeft al vier ja,u in l'\\'derland. Beiden

volgen inmiddels een oplriding. YDY
volgde de twee om te kijken hOt" goed of
sledH, makkelijk of moeilijk, 7.ij functio-
neren in onze samenleving. \X/aar tegen-
woordig hijna altijd de nadruk ligt op het
pro..:es van asiclaanvraag en daarmee
gepaard gaande prohlemen, sloeg YOY
die stappen allemaal over, om te s..:hetsen
wat kindetrn dJ.aroá ,llIenl<\al JIIet'ma-
ken.
Samenstelling en regie: Kot"rt Davidsc.

De laatste YDY ten slone, 22 november,
verdiept zich in de sch'lduwzÎjde van hel
~ucces. Nog niet zo lang geleden waren
Rar en Anila, een kok t"n ct'n administra-
tieve kracht. slechts in hun Hije tijd be7.Îg
met rap, zang en dans, Inmiddels hehben
7,eanit"~rt"nnamen, Kid R'I)' & A, en met
name in de Angelsaksische landen heen
het duo, als 2. unlimited, al t'cn komeet-
achtige carrière achter dr rug,
Of zoals her m,lllagement in een persmap
schrijft: '2 unlimited groeil binnen een
half jaar uil tot een razend populaire
wcrddband: meer dan een miljoen kn'r
ga,H Get ready (or this over de toonbank.
Je tweede single TwiliglJt wne Koon nog
\'ed hoger: zilver, goud en platina voor
\'erkoopcijfers, 7,es keer top of the paps.
hea\'y rotation op "nv, optredens all
o\"er the wnrld, ((lP noteringt"n van Japan
tot Australië van EngeLllld tut Hong
Kong en van Zweden [Ot numIller één in
Veronica's Top 40'.
Onlangs was het duo nog in Amt"rika om
in ongeveer 20 dagen 7-O'n 40 optrt'dens
te verwrgen. YOY volgde de twee
gezichten van hrt 'nieuwste te..:hno-house
projt't.t' om era..:hter tr komen wat een
dergelijke carriêre voor mensen persoon-
lijk betekt"nr.
Samenstelling en regie: Vera Jung en
Geert Timmers.

ADVERTENTIE

."LOS
•• VAST
Stichting LosVast
uit zich sedert 3 Maart 1970
middels woord en geschrift
over allerlei facetten rond
het fenomeen alleenzijn, Dit
onderwerp gaat iedereen aan.
De helft van allen die nu
samen wonen is straks
alleen. In ons land is nu 1/3
van alle huishoudens een
éénpersoonshuishouden,

Het gaat over
mentaliteit en
praktijk van

ALLEENZUN
ALLEEN VOELEN
ALLEEN WONEN
ALLEEN REIZEN
Inl. over brochures
en voordrachten:
EmpeIse-dijk 14
5235 AE Den Bosch
tel. 073-421323, 9-10.30 uur
fax 073-410388. dag I nacht

Om de Hncht van het Spaarne
vrijdag 11 decemher, 21.55 uut,
l"'ederland 1

Aan de Zuidoo,1 kant \'an
Haarlem - begrensd Joor de
Haarlemmer Hout, ht"t Spaarne
en de gemeentegrens met Heem-
stede - werd in de jaren Iwintig
door de Nederlandst, architect
Van Loghem Tuinwijk
gebouwd, geha<;eerd op de win-
Had-gedachte die wen opgeld
deed. Drie straten, met elkaar
\'erhonden via poortwoningen
naar diepe gemeenschappelijke
hinnenruinen. In 1989 was
Tuinwijk verpaupt"rd t"n stond
op het punt afgebroken te wor-
den. toen de minuster van \'{'VC
hel op de monumentenlijst
plaatste; het wordl nu gerestau.
reerd.

De vijf deelnemers aan de docu-
mentaIre workshop van het
International Do..:umentarr Film
Festival kregen vorig jaar de
opdracht ieder één ape..:t van
Tuinwijk te bdichtt"n. Het resul-
taat noemden ze zelf t"en kald-
doscopische documt"ntaire.
Gemaakt onder leiding van
Hans Keiler.
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Van het hoofdbestuur

Lezing over het werk
van HIVOS in Groningen Zwart-Wit, Samen Leven in Den Bosch

van twee weekenden en lopen
enige tijd stage. De eerstvuI-
gende cursussen worden
gehouden up 5, 6 en 7 febru-
ari 1993, 19.20~'n 21 febru-
ari 1993 en 2, 3 en 4 ,Ipril,
16, 17 en IS april 199.~.
Belangstelling? Hel \'Oor
informatie en ,Ianmelding
afdeling Verenigingszaken,
Dini Boer of Pieter de Vrijer:
030-] 18145.

d,tg 17 december ga,1! over
sneeuwen gletschers en
wordt verzorgd door Wouter
H. Knap (Buys Ihllot-Insti-
tuut, !t.U. Utreçhtl die met
di,l's zal S'Crtcllen m'er onder-
zoek in de Alpen.lk laaI van
Onder de Linden is om 1930
uur open. l.eden, intfO(luce's
en belangstellenden lijn wel-
kom. Voor meer informatie:
0:i212-1813 of 0,';210-
13518.

Er blijft dringend behoefte
,tan Hijwillig(st)ers die een
toespraak vanuit humanis-
tisch perspectief willen hou-
den bij niet-kerkelijke uit-
vaarten. Vooral in Gelder-
bnd, Zeeland en Limburg
m,tar ook elders zijn nieuwe
medewerkers welkom. Het
werk vraagt irnet en geeft
voldoening. Bebngslellenden
krijgen een korte opleiding

Donderdag 19 november
spreekt in \\'apsef\'een \'Imr
de afdeling Vledder/Steen-
wijk de heer M. Legierse,
belcid,medewerker van
WVC, mer 'Nederland als
asielplaats'. Het is de derde
bijeenkomst ~'an de reeks
avonden in Hotel Onder de
Linden. De afJelillg Mep-
pel/Steenwijk heeft twee
geslaagde, goed bewdlle bij-
eenkomsten achter de rug.
De hijeenkomst \'an donder-

Humanisme onder de Linden inWapserveen

Sprekers gevraagd bij uitvaarten

bespreking aan de orde, heeft
v'ele reacties ImgemaJ.kt.
DeLe lullen worden ~'erwerkt
waJ.rna een besluitH)rmende
hespreking aan dit onder-
werp gewijd wordt.
tmagQ-verbercrillg
Voor oktober staan v'oorstel-
len en amendementen v'an
gemeen seha ppe n/ a fdc Iingen
ten behoev'e vJ.n het congres
op de agenda. Uit de discussie
in de VerbondsraJ.d, begin
oktober hijeen, ov'er de \Taag
hoc gemeensch,tppen/afdelin-
gen kunn\'n bijdragen aan de
verbetering van het imagll
van het HV, viel v'ooflichtig
te coneluderen dat sommige
experimenten in de proefre-
gio's als succeS\'ol mct betrek-
king tot de \'Taagstelling wer-
den gezien.

Jorine Boq~em,
algemeen secretaris

Begroting
In september is
het \'crgadcrril-
nu: in alle hevig-
heid herval. Op
Je eerste hoofd-
bes til UTSn:rga-
..lering na Je
7.omcr was de
concept-begro-
ting 1993 ecn
belangrijk agen-
dapunt. Het

word, - na eerdere beluini-
gmgCIl - lOcIlcmend moeilijk
nog zodanig IC bewilligen dal
Kerntaken en rcorg.misJ.tie
niel 10 gt:vaar wonlen
gebracht. Toch lag cr ccn
C()IICcpt-hc!o\Toring voor die
sluitend was en die het hoofd-
bestuur in [Jo\'cmbcr aan hel
congres zal aanbieden.
TockomSl Humanistisch
Geestelijk Werk (THGW)
De rappoTugc \'01.11Je huofJ-
besluurscommissie THG\V,
voor een eerste oriënterende

Paranormale verschijnselen in Leiden

Op zondag 8 november ,'anaf
10.30 uur vertelt \Vim Post
aan de hand van Jia \ iets
m'cr het werk van HIVOS
(Humanistisch Instituut voor
On twik k el i ngssamen wer-
king)in lu:t Humanistisch
Centrum, W.A. Schollen-
straat 2, Groningen. Na de
paU7.e is cr gelegenheid tot het
stellen ~'an \Tagen. Het
HIVOS is één van de zoge-
naamde medefinancieringsor-
lo\anisaties, die gdden ter
beschikking krijgen \'Oor hun
ontwikkelingswerk uit het
budget van het .\linisterie v'all
o ntwi k k el i ngssamell wer-
king. Daarnaast krijgen deze
organisaties ook gelden v'an
particulieren. \\'im Post gaat
o.a. iets vertellen over het
werk in Zuid-Afrika. Ol' dit
terrein heefl HIVOS onlangs
een giganthch succes beh,lald
in het noorden van Neder-
land: KOI'ANO, gevormd
door de provincies Gronin-
gen en Drenthe en v'erschil-
lende gemeenten daarin
(voorheen SOMAITO dat
1.ich bezig hield met een
onderwijs-project in Zuide-
lijk Afrika), heeft het project

TRAC v'an HIVOS geadop-
tend, TRAC houdt :ádl in
Zuid-Afrik.! bezig met de
mensen die vroeger uit hun
dorpen werden weggehaald
en nJ.ar thuislanden gebracht,
en die nu terug willen n,l,lr
hun oude woonplaats. TRAC
staat de7,e mensen terzijde op
juridisch en praktisch gebied.

Discussie-avond in
Midden.Holland
Op 20 November zal Hans
V;\II J\lierlo de Coornhertrede
uitspreken onder de titel 'De
burger en de politiek' in de
Goudse Schouwburg. Ook
7,11dan voor de tweede keer
de CoornlJertprijs voor Socia-
le Vernieuwing worden uitge-
reikt. Verdere informatie:
tel.nr. 01828-13508 (of:
01828-HHl).

Zondagmiddag S november
'lJ.lIStJ.ande houdt de afdeling
Leiden en Omstreken een
openbare discussie onder de
titel 'Paranormale \'erschijn-
selen: J.;elovcn wij daarin?'.
Inleider 1,al 1-ijn Rob ~annin-
ga. secretaris van de Stichtinlol
Skepsis. redacteur van het
tijdschrift Skepter en auteur
",lil 'Parariteiten: een kriti-
s~'he blik op het paranormale'
(Utrecht. Het Spectrum,
1988). Volgens seeplici is er
geen reden geloof Ic hechten
aan de grote daims \'an 7.oge-
naamd paranormale hegaaf-
den en aanverwante v'er-
schijnselen. Zijo humanisten
zelf ook 7.ulke sceptid? Wat
moeten wc aan met het

De afdeling Den Bosch e.o.
houdt woensdag') decelllher
haM derde avond \'an het
projeÇ[ Samen Leven. Them,l:
Openhaar. Aanvang 20.00
uur in de Knillispoon, Kone
V;':lIerstraat 15, Den Bosch (7
minuten lopen vJ.naf het S1a-
tion).

'moderne bijgeloof' en de
populariteil van bijvoorbeeld
een wekelijkse uitzending als
Het Zwarte Gat? Plaats ~'an
le7.ing en discussie: Restau-
rant Kroonenburg, Nieuwe
Rijn 19, Leiden-Centrum.
Aan\'ang 15.00 uur. Toegang
gratis. Neem \'ooral uw
(bij)gelovige dan wel scepti.
sche vrienden en familieleden
mee.
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De Zorgzame Samenleving in Haarlem Samen leven in Nijmegen

'Het zelf-gewilde einde van oude mensen' in Den Bosch

Cursus humanisme met succes
geprolongeerd in Waddinxveen

Dimdaj.; t 7 november lal cr
f:cn ,hcma-a\"ond met als lilel
'de Zorgzame Samenleving'
worden gehouden in hel
Nivoncentrum Voorhelm-
straaI 3 in Haarlem. Aam'ang
is 20.00 UUT. Vanuit verschil-
lende invalshoeken lal de
SociJ.le Vernieuwing die bij de

Op maandag 9 novemher om
20.00 uur houdt Mr. H.
OrÎon onder dele ritd een
H)ordrach, in Den Bosch. In
1991 verscheen van zijn hand
hierover een artikel in NRC.
Handelsblad. Dit heeft wel
reacties opgeroepen in JiveT-

Na het succes van de cursus
humanisme vorige winter
o.l.v. drs. jaap HoogerH)rsl
in Gouda, organiseert de
afdeling Midden-Holland
wederonl een cursus in de
gemeenlC \Vaddinx\'een. Kos-
len inclusief cursusboek
f 25,=; data 3, 10 en t 7

Zorgzame Samcnlc\"ing
hoort, worden belicht - ook
speciaal vanuÎr de humanisti-
sche optiek. Deze avond is
georganiseerd door de HV-
regio Haarlemmerland dat
wordt gevormd door de afde-
lingen Haarlem, Haarlem-
mermeer en IJrnund.

se media. en was aanl,el tot
een puhlieke discussie waarin
lowel voor- als tegenstanders
van zijn ideeën hun stem lie-
len horen. Vanuil humanis-
tisch slandpunt is het illleres-
salll dat in de ideeën van
Drion het zdfbeschikkin~s-

november 1992, Huurleen-
trum de Hoog. aan\'ang 20.00
uur. jaap Hoogervorsl stu-
deerde theologie en filosofie
en koos voor een baan in hel
bedrijfsle\'en.
\Vilt u meer informalie: Bel
mer And~é de Bruin. 01828-
13431.

recht van de mem eenITaai
staal. Mr. H. Drion is oud-
hoogleraar burgerlijk reehl
en oud-raadsheer in de HOKe
Raad. De voordrachl wordt
gehouden in De CI",;ken-
weerde, KlokkenL1an 97, Den
Bosch.

Eenzaamheid
in Drachten
Coert ReinkillK geef! een
lel.ing op woensdag 11
no\'Cmber O\-er eenzaamheid.
Pla:lls is Kege1ceOlrum, Nor-
gerweg I, Haulerwijk. Aan-
\'ang 20.00 uur.

Op 15 november is er een
inleiding in hel kader van het
project 'Samen Leven' door
mevrouw Cath. Dracopou-
lou, ombudsvrouw voor etni.
sche groepen van de Gemeen-
te Nijmegen. Aan\'ang 14.00
in de Daalsehof, Daalsewcg
t 15. Entree f 3.50.

Jan de leede
in Amersfoort
Op zonda~ 15 no\'emher zal
jan de Leede, voorziUer van
de afdding Soes I/Baarn,
spreken In AmersfooTl.
OndeTWerp is hef boek 'Hel
einde van de geschiedenis en
de laatste mens' van Francis
Fukuyama. De hijcenkomst
wordt gehouden in de Eem-
gaarde, Dorresleinsewcg 49,
Amersfoort. Aanvang: 10.15
uur.

De multi-culturele
samenleving
in Apeldoorn
Op zondag 8 no\'ember zal
H.T. Sic Shian Ho pralen
o\'er de vraag of muhi-euhu-
rele samenleving een bedrei-
ging of verrijking is. 1'laalS:
Gebouw van de Loge, Mr.
van Hasse111aan 29 Ie Apel-
doorn. Aanvang: 10.30 uur.

Nederland, asielland
in Wasperveen
Op donderdag 19 no\'ember
praat M. Lcgierse, beleidsme-
dewerker van \VVC, over
Nederland als asiclplaats. In
hotel Onder de Linden, Mid-
den 202 in \Vapservcen. Aan-
vang 19.30 uur.

Humanisme
en levensstijl
Op woensdag 11
november: geef!
A1arcelle I'rummcl
een lezing over
humanisme en
levensslijl. Aan-
vang: 20.00 uur in
de Diemenhof,
Diemenlaan 122
A, Emmeloord.
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(ingezonden mededeling]

~inisterie van Justitie

Justitie
Peniremis;re Inrichting

'De Marwe!' Leeuwarden

16 uurper wee~

Gevangenis 'Norgerhaven'

Veenhui~en 16 uur per week

Taken u voert individuele

ell groepsgesprekken meI

gedetineerden: neemt deel aan

overlegvormen binnen de

inrichting en aan extern ovc!rleg

met tlumanislische collega"s:

adviseert de directie meI

betrekking tot hel beleid binnen

de inrichting

Centraal
Geestelijk Itaadsrnan
bij de Inrichtingen

van Justitie

Humanistisch Geestelijk
Raadslieden vlm

Functie- eisen Academisch werk. en denk"iveau: voltooide studie aan hel

Humanistisch Opleidings Instituut dan wel de bereidheid een aanvullend certificaat

Humanistiek te halen aan de Universile,l voor Humanistiek; bekendheid mei het werk enlof

relevante werkervaring: minimumleeftijd 30 jaar. Salaris Minimaal f 4810,- en maximaal

f 7754.- bruto per maand. afhankelijk van opleiding en ervaring en gebaseerd op een

VOlledige werkweek: 8% vakantietoeslag. Stand p(aa ts leeuwarden or Veenhuilen.

Voorkeursgroepen Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid

voor vrouwen. gehandicapten en leden van etnische minderheden. Daarom worden lij

l,ildrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bijzonderheden Een combinatie van

beide functies. met als standplaats Leeuwarden geniet de voorkeur.

InIich tingen Nadere informatie is te verkrijgen bij de heer W. ter Horst van Delden,

Centraal Geestelijk Raadsman, te bereiken op telefoonnummer 03404 52301,

Sollici tatiewi jze Schriftelijke SOllicitaties. graag voorzien van motivering en

curriCulum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer 2 090 3362. binnen 14 dagen

na verschijnen van dit blad te lenden aan Centraal Geestelijk Raadsman bij de Inrichtingen

van Justitie. Laan van Vollenhove 2941. 3706 AK Zeist.

Justitie: het juiste gewicht in de sc1l.aal

(inl:czonJcn rncJl:dcling)

De I-Ium.mistische Stichting voor Huisvesting val! Ouderen te Zwolle aClllgesloten hij de Humanistische Stichting I-Iuisvesling
Bejaarden, hestaat uit een verzorgingshuis met 77 hewoners en uit 184 aanleunwoningen. en heeft onge\'eer fiS medewerkenden.

Het hestuur roept kandidaten op voor de funktie van

HUMANISTISCH GEESTELIJK RAADSVROUW/MAN

\'('crkzaamheden:
het zorgdragen voor een geïntegreerd aanbod van geestelijke verzorging ten hehoeve van de bewoners
het bijdragen aan een goed leefklimaat op hasis van humanistische prineipt,s
het bieden van ondersteunende aktiviteiten ten behoeve van medewerkenden

Gevraagd:
een afgeronde opleiding aan het Humanistisch Opleidings Instituut of Universiteit voor Humanistiek
inhoudelijke benoembaarheid door het Humanistisch Verbond
affiniteit met de problematiek van het ouder worden

Gehoden wordt:
een .1anste1ling vall 8 uur per wcck met ingang van z.s.m.
een rechtspositie volgens de richtlijnen van de CAO voor hejJ:udenhuizen
salariëring in schaal 12 van die CAO, afhankelîik van opleiding en ervaring

De aanstellÎng geschiedt in overleg met landelijk hoofd \'an dil.'llSt hurtlJnÎsrisl:he geestelijke verzorging: Mw. 1'. Hohhelman,
tel. 020-644!l901/030-31 K145.
Informatie te verkrijgen bij Dhr, A. van Dam, direkteur van ~de Ha\'ezate~ tel. 038-540040.

Sollicitaties dient."n binnen drie weken na het verschijnen van dit hlad gerÎcht te worden aal! het bestuur, p/:l Gom!leT[straar 350,
8031 :\1K Zwulle.
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