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Mythen blijken vaak sterker dan de waarheid. En fantasie neemt l'en veel
grotere plaats in ons levcn in dan we denkt"ll. Dar is de stellige overtuiging
v;ln de Engelse schrijfstt.{ en historica Marina WarneT. die nogal wat
tegendr;ladse hoeken op haar naam heeft staan. Een gesprek met een
schrijfster die in haar boeken vooroordelen en clichés graag ontzenuwt.

MarinaWarner
Pagina's 10 t/rn 14

Over de Cosa l\ostra ."crschijncn de laatste tijd talrijh puhlikatics.
Ook cnkdl'(:'x-mafiosi doen een hoekje oprIl over Je ongeschreven

regels en wetten die de 'mannen van l'er' erop nahouden.

Pagina's 16 tlm IR

De praktijken
van de
Cosa Nostra

De succesformule
van Gilde

Gilde, waarin ouderen hun kennis en
1C\"cnscrvaring ter beschikking stellen van de

maatschappij. is in tien jaar uitgegroeid [Ot een
fenomeen. In meer dan 100 plaatsen in ons land
zijn ouderen in Gilde actief. (;ilde Amsterdam
was echtcr de \'oonrekker en ontwikkelt ook
vandaag dt. dag nog steeds nieuwe projeçtcn.

Ovcr ccn succesfurmule, waar de tijd hlijkhJar
nIP voor was.

Pagina's 19t1m21

Ons is nie almal so nie
De roman 'Ons is nic alnMI so nic' van de Zuidafrikaanse s,hrijfster

Jeanne Gooscn is ccn poging om in hct rcint~ te komen met het radstische
denken waarmcc vrijwel alle blanke Afrikaandt'rs zijn opgevoed.

Pagina's 22 t'n 2.3

En verder nog
Brie •.•...n op pagina 4
Opinie op pagina's 6/7/8
Wcreldsc Zah'll op pagina 9
RTV-programma 's op pagina 26
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Intolerantie Vergrijzingsbelasting (2)

Brieven zijn welkom.
Houdt u het wel kort. De

redactie behoudt zich
het recht voor om

brieven in te korten of
niet te plaatsen.

Wij willen reageren op ht't
interview met Anil Ramdas
in het zOmernUJlllller van Je
Ilumanist. RamJas hc,çhrijft
zijn eigen achtergrond,
waarin \,('e! verschillende
elememrn zitten, hed
genwlm:cnu en constatcert
ferecht dat in elke
gcnlCcnschap \"ccl verschillen
co misverstanden bestaan.
Twee pagina's vrrder laat hij
dit uitg,mgspunt echtcr
geheel varen. Zo beweert hij
over Je RushJic-affairc dat
Je moslimgemeenschap
bereid was om 7jch achter de
fatwah van Khomciny te
scharen. Een dergelijke grove
generalisatie van één miljard
mensen Joet dele groep geen
recht en is zelfs een
belediging aan het adres van
de moslims die niets met
Khomeiny te maken willen
hebben. Tc vaak w(lrdt de
islam met fundamentalisme
geassocieerd en ook Ramd'ls
ma;lkt zich hier schuldig a,lII.
Toen een aantal maanden
geleden in India onder
aanvoenng van
fundamentalistische hindoe-
leiders een moskee verwoest
werd, w;larhij vele doden
vielen, zou het ook
ontoelaathaar geWl.est zijn
om te beweren dat de hele
hindoegemeellschap (750
miljoen mensen) zich achter
deze actie stelt.
Dat iemand zich tegen elke
vorm van fundanwntalisme
keert kan ik begrijpt..n; maar
hoe koln iem;lnd elke vorm
van tolerantie tegenover
andnc culturen verliezen? Is
intolerantie juist niet
verhomien met
fundamentalisme?
Een liergelijke bew •.•ring h•.•cft
volgens mij weinig te maken
met het uniwrsecl
humanisme dat Ramdas
aJnhangt.

,\-tjllm Choudhury en Irma
Janssens (Grol/ingen)
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In het julinummer HHI de
Humanist verscheen een
ingezonden hrief v,m ko I"an
der \X'illik, waarin deze op
ongenuanceerde wijze de
alternatieve
st udiefinancieringspla nnen
van de Jonge Humanisten
heschreef. Het lwstuur van de
Jonge Humanisten bn zich
hierin ni •.•t vinden en wil
hi •.•rbij graag de juiste wrsie
van het alternatieve Jli-plan
weergeven.

I kt alternatieve plan van de
JI-I behelst het volgende:
Onderel/fonds. Naar de
mening van de JI I is
ouderafh,mkclijkheid van
volwassen studenten
ongewenst. Het feit dat twee
denle van de ouders nirt aan
zijn vl'rplichtingen voldoet
onderstreept deze stelling. De
JII ,tellen voor ouders van
studenten vanaf 18 jaar extra
te belasten naar het
gemiddelde hedrag dat
studenten nu als ouderlijk\:
hijdrage zoud\:n moeten
ontvangen, Deze belasting
kan naar draagkracht

worden geheven. Studenten
ontvangen het hedrag als
toela!,e op de hasishl:urs.
Daarhovenop kan de student
door het gebruikelijke stelsel
van studideningen geld
bijlt.nen. De rente op dezl:
lenin!,en is gelijk aan hl."t
inflatiepercentage. De
ha,ishellrs blijft op het
huidige niveau en wordt
jaarlijks gecorrigeerd voor
inlhtie. De nieuwe OV.
kl:uzekaart wordt ing\:vo\:rd
en hlijft gehandhaafd. Het is
voor jongeren belangrijk niet
alleen maar
studiehoekrnervaring tI:
hehhen. Studentt.n kunnl:n
maximaal eell jaar extra
studietijd krijgen indil'n zij
kunnen aantonen actief te
zijn in relevante
maatschappelijke
organisaties.
Ver).;rÎizillgshe/astÎlIg, Alle
inge7etenen dit' gl'en
studerende kinderen hebhen
gaan vcrgrijzingsheIasring
betalen. DC7,ehelasting is
gdijk aan die van het
OuderenfolHls. Met de
opbrengst wurdt de geplande

bezuiniging op het ministerie
van Onderwijs aangevuld.
Het daarna overhlijvende
hedrag wordt in een spaarpot
grstoken, die in de toekomst
AOW-tegenvallers kan
opvangen.

Wellicht heeft de heer Van
der \-';'illik de JI I"planncn zo
slecht begrt'pen, omdat hij,
zoals uit de citaten blijkt, de
Tdegraaf Iccst, waarin deze
plannen weliswaar groot op
de voorpagina, maar helaas
ook erg onjuist wt'rden
wt'ergegl.vell.
De JH distantieert 7ich
uitdrukkelijk van de (laar de
heer Van der Willik gedane
uitspraken. liet is jallllller
dar sOlllmige mcnsen van
andere generaties 70'n
p.uano'ide houding tegenov.er
jongeren hehben.

Rikco Pardoen (secretaris
Voorlichting) H)



European Humanist
Congress in Berlijn
Van 25 Tor en met 3U juli jongstleden
werd in gerlijn hn Europn's Ilununis-
tisch Congres gehouden. Hoofdthema
van dir congres was de wijze waarop
Oost-Europa l.ijn weg zoekt vanuit het
totalitaire verleden naaf een zelfvcrkozen
toekomst. \X'elke rol spelen democratie
en nationalisme hierbij en hoc spelen de
problemen van migranten en \'luchtclin~
gen cl,lar weer doorheen? Hoc staat hn
met Je lllcnscnnxhtrn en emancipatie?
Iloc moel hl't humanisme zich opstellen
tegenover het funJ,uncntJlisme, dat niet
alleen religieus vall aard is.
Ibda Riha, filusuuf \'l'rbonden aan de
Sloweense Akademie in LjuhljanJ, maak-
te op de opcningsmidJ<lg de meeste in-
druk met zijn stelling dat de onmcnselijke
strijd in het \'oormalil'c joq;o,lavie in
ditpstt wotn voortkomt uit u<:J<:mona-
ti,~'ring van het land, Hij lOàt J~' oor7.a-
ken \.an hct geweld ni<:t alkcIl in het ver-
Il'JeJl, maar vooral in hct tot in het extre-
me Joorgt\"l)trdt srrev<:n naar zelfhe-
>t<:mming van nu,
De tweedc dag wcrd bestced aan Je vraag
hoe humanisrtn Zich regenOVl'r her natio-
nalism<: en het ,chenden \'an de menwn.
rechten moeten op,lellcn. Volgen, een
pa:lr spr<:kns zou <:<:11humani,tische aan.
pak de nadruk moeten leggen op het \'er.
stcrkcn van de democratic in de meest
wa.enlijke zin van het woord, du, niet :11-
In'n in politiàe zin. H<:t gaat hierhij on-
der meer om het recht op eigen keu7.es,
um het recht op arbeid - uok voor vrou-
wen, ook voor de \.oormaligl' commu-
nist, zelfs voor de ex-Stasi. Om her recht
op ~'en heet je 7ekerheid in het leven in
plaats van de economi,che anarchie die
de staat"llmacht hedt Vl'rvangen. Ver-
oordeel het ,ysteem, nict het individu, 7.0
luidde de stellingname van ver,chillende
,pr<:ker,.
raul Kuru, filosoof, schrijver, uitgever en
ço-pr<:siJent van J<: IHEU, Jdinieerde
funJamemJlisme als <:<:11iJeologie zon-
Jer t"llinpromis, als <:en monopolie V,1T1
waarJen WJ,uover g<:en di.,çus'ile moge-
lijk is. Toçh zijn Jiv.erse hUJlunisten van
mening dat je de disçussie mer de funda-
mentalisten in her openbaar moet hlijven
aallg,l,lll. Niet om d<:fundamentalisten te
'bekeren', maar voor de 'Wl.hoordl."rs',
zodat de7en 7df kunnen oonlclen over de
Vl'rkondigde opvaningçn.
Hoewel l."r een veelheiJ a,1Il humanisti-
,l.he visies aan hod kwam, viel er açhter-
af Je noJige kritiek op het l"Ongres te be-
luisteren: cr waren weliswaar vn.1 goede
referaten, maar cr was te weinig ruimte
vour her debat. Kleinere di,çussiegroepen
zouden voor het centvolgende congre,.
dat in deçember 1995 in India gehouden
wordt. een hetere optie zipl.

Rekenschap en
conferentie over de
'Vechtmaatschappij'
!let septembernummer van Rekenschap heeft als titel 'de Vechtmaatschappij' . :'vlet
de krimpenJe arbeiJsmarkt is er een sterke çoncurrentie op de arheidsmarkt ont-
staan. wJJtdoor feitelijk niemand m~er 7ekn is van zijn haan. Dit heeft Jls g~n)lg
dat werknemers voortdurend op hun tenen moeten lopen om hun plaats in de maat-
schappelijke rangorde te behouden. liet resultaat hiervan is een grote werkdruk,
stress en veel ziekteverzuim. Een steeds groter aantal mensen kan de strijd niet meer
aan en valt buiten het arheidsbe>tel. In de periode 1980-1990 steeg het aantal ar-
beidsongeschikten maar liefst met 34%. Pieter van der .\1eçhé stelt in het openings-
artikel dat de tolerantie van de werkgevers ten aanzien van het functioneren van
medewerkers stteds kleiner wordt. :\'Iensclijke fouten worden steeds minder geac-
cepteerd en er is {'en sterke neiging werknemers Ilaar de WAO te laten afvloeien.
Hans Wamink wijst er in zijn artikel op Jat er tegenwoordig geen exçuus meer he-
,tJat voor wie niet meer mee kan komen. We leven in een mJJtschappij waarin ie-
dereen kansen hreft en als je die niet grijpt, is het je eigen schuld. Veçhten en scorell
is hedeJltenJage het motto.
Douwe van Houten belicht de slachtoffers van de vechtmaarsçhJppij. Deze uitval-
lers worden volgens hem gestigmatiseerd en gecriminaliseerd. omdat zij als profi.
reurs van Je welvaartsstaat worden afgesçhiklerd.
In het afsluitende artikel probeert .Jos de Beus oplossingen aan te dragen voor de ne-
gatieve effenen van de vechtmaats~'happij. Te denken valt hijvoorheeld aJn een ver-
lichting van de werkdruk door middd van een herverdeling van arheid en zorgta.
ken. Een andere oplossing zou kunnen 7.ijn om een volksverzekering tegen overma-
tige werkdruk in te voeren.

u kunt Rekenschap bestellen door f. 14,- over te maken naaf giro 582293 t.n.v.
Stichting Socrates o. vs..Rekensçhap september 1993". Een abonnement kost f. 50,-
(4 nummers) ~n kan worden aangevraagd door te schrijven naar Humanistisch Ver-
hond, Antwoordnummer 2181, 3500 VB Utrecht (een postzegel is niet nodig).
Wacht u S.V.p. met betJlen op Je al.çeptgiro.

Her Humanistisçh Verhond zal de discussie, zoals dC7.ein Rekenschap begonnen is,
voortzetten tijd~ns een ééndaJgse conferentie over de vechtmaatsçhappij. :'vlet de
term 'de vedJtJllaatschappij' wordt de maJtsçhappelijke situatie bedoeld, waarin
degenen die betaald werk verrichten voor steeds hogere eisen gesteld worden, ter-
wijl tegelijkertijd de positite van degenen die geen werk hebhen meer ~Jl meer onder
druk komt te staan. Bij de werkenden uit dit ziçh o.a. in werkstress, bij de niet-wer-
kenden in financiële achteruitgang of zelfs marginalisering. Tijden, de çonferentie
zullen uiteenlopende facetten van deze prohlem;ltiek worden hehandeld.
De conferentie vindt plaats op zaterdag 13 non~mber 1993 in Zaal Ouone, Krom-
me Nieuwe Gracht fi2 te Utreçht. TIjdstip: 9.30 uur tot 17.30 uur. De declnamekos-
ten bedragen f. 150,- (voor leden van het HV f. 125,- tn voor 'iruJenren aan de Uni-
versiteit voor Humanistiek f. 100,-). De prijs is inclusief documentatiemateriaJI,
lunch en reçeptie . .\ten kan ziçh uitsluir~nd opgeven door de deeln'lmekosren voor
4 oktober a.s. over te maken op giro 582293 t.n.\". Stiçhting Soçrares te Utrecht
o.v.v. 'çonferentie 13-11-93'. Eind oktober zullen de toegangskaarten, her program-
ma en het documentatiemateriaal aan de deelnemers worden toegezonden.
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door Marno Rijk, internist

(On)tijdige dood

Door reanÎmatie is het mogelijk om
iemand van een ontijdige dood te
redden, mJ.ar ook om een tijdige
dood te verhinderen, ReanimJ.tie is
ern groot goed ~'oor her jonge kind
dat levenluos uit het wener wordt
gehaald. 11aar kan n'n vloek zijn
voor de aan een slopende ziekte
lijdende patiëJlt, voor wie de dood
door et'n hartstilstand helll voor
\'enlere ellende en ontluistering
kan behoeden, Velen zullen zich in
e•...n dergelijke siruatil' zo'n sllrJie
dood wensen.
De kans dar die wens vervuld
\vordr kan aanzienlijk ,lfnelllen als
er sprake is van opnanll' in een ziekenhuis, waar het
bijzonder morilijk is om ongemerkt een hart- of
ademstilstand te krijgell. AI'i Ie J.I niet continu door
appJ.raruur wordt bewaakt, dJ.1l ht'b je op z'n minst
opll:nt'nde verplet'gkunJigen Olll je heen die de opdracht
hebben Olll bij iedere hart- of adel1lstil,tand cr - Il,tterlijk-
bovenop te springrn. Tenzij cr van tevoren em beleid is
afgesproken om nit't te reanimeren. \X'ant dat reanimeren
1I\ hcpaalde situilties onwenselijk is wordt wel degelijk
be'ieft. Het maken van niet-reanimatie afspraken (:\'R-
afspraken) is in vrijwel alle Nederlandse z_iekenhuizl'n een
geaccepteerd verschijnsel,
.\let het bestaan van :-.JR-afspraken hebben weinigen
mocÎte, maar wel md de manier waarop ze tot SLtnd
komelI. Er is t'en tijd gt~weöt dat meml'nlTl deze vooral
vertrouwden op de wijsht'id van de dokter, meur dl'
gedachte dat iemands voortbestaan afhangt van de
inlichten van één persoon wordt (Ioor velen
begrijpelijkerwijs als lt'er grielClig ervaren. De laatste
jareIl wordt dan ook gesproken OH'r de wenseliikheid vall
richtlijnen, dit' de wrgvuldigheid rond het maken veln :\'R-
afspraken moeten waarborgen.

Op zil:h is het vrccmd dat expliciet moet worden
afgesproken dat een bepaalde handeling /lit'l moet worden
verrio.:ht, Er is meer vuor Ie zeggen om de bc~lissing om wel
te reanimeren ml't de patiëllT te besprt'ken, re moriveren en
vast te leggt'n. De resultaten van reanimarie zijn namelijk
niet onverdl'c1d gunstig. liet rt'J.nimeren lukt sledHs in een
klein deel van de gevallen, waarbij l:i prm:enr alsnog in
het zil'kenhuis overlijdt en slechts 10 prOl:ellt levend het
ziekenhuis \.erla,j[ .. \kt andere woorden: tegenover ie-dere
patii.'nt bij Wil' van een succes gesproken mag worden
staan er twee tot drie bij wie reanimatie voor een langer
durend sterwIlzorgt. Ik toegc\"uegde dagen kunnen
uiteraard door de patiënt als zeer zinvol wordcn l'fvaren,
lllaar her kan ook z.ijn dat er na reanimatie slechts een
\'t'gt'taricf bestaan overhlijft, of dagen met vooral angst,
pijn eJl vudl're ontlui,tering.
In 1991 verscheen een discussienota van hl,t Centraal
BegcieidingsOrgaan voor inrerl:ollegialt' roetsing met
voorstellen voor richtlijnen. Twee lakt'JI vallen mij in dt'zc
nota op: in de eerste plaats dat niet dl' arts, maar de
patiënt zelf centr,lal wordt gesteld. In de tweede plaats de
\"eelheid aan dctails. Volgens de nota neemt de patii.'nr de
beslissing of hij al dan niet gereanimeerd wil worden na
VJ.1lz,ijn doktu alk, relevante informatie tc hebben

gekregt'n, zoals bijvoorbeeld het te
verwachten z.Îektebeioop.
Het lijkt vanzelfsprekend dar dt'
patiënt z,clf o\"er zijn leven beslist,
maar (br is het in de praktijk
allermin,[. Ik denk dat op dit
moment de meeste beslissingen tOT
niet reanimerl'n buiten lIIeul'weten
van dl' paTiënt worden genomen.
Dat heeft verschillende oorl_ak('n,
De toestand van de paTiënt kan
zod,mig zijn daT reanimatie geen
elJkele kans van slagen heeft. In
zo'n geval bestaat er voor dl'
patiënt feitelijk geen vrijheid van
keuze. Verder kan de patiënt niet

oekwa'lm z.ijn om een heslissing te nemen, omdat hij
dt'mellt, zwakzinnig oi H"l.Îek is. Vaak ook wordt een
patit'nr niet hij de beslissing betrokken, omdat een gesprek
hierover als te bedreigend wordt be~chouwd. Ik ben ervan
overtuigd dat deze vrees soms Terecht IS. ACCepTeren dat je
een fatale ziekTt' hebt is mee~Tal een moeizaam proct's. En
velen komt'n nooiT geheel aan ac<:eptatie [(1('. Het moeten
nadenken over de vraag of je nog gereanimeerd wilt
worden kan het la,Hste bt'etje hoop de bodem inslaan. Om
hier goed uit te komen is vaak veel tijd nodig. En die tijd is
lang nieT iedereen gegeven.
Het oovensl'lcIllde mJ.g gt'en reden zijn om toch lJit'Tbij
elke paTit'm, bij wie een NR-hdeid wordt overwogen,
oprecht te ondeTl.oeken of een gesprek hief(lI"cr mogelijk
is. Vaak gebeurt dit niet, omdat de arts z_elfbang is voor
w'n gesprek. Kiet iedere arts is in staat om dl' emoties dit'
in deze situ<lties kunnen loskomen tI' hanteren; hij of zij
kan een :-':R.bdeid opvatten als ceJl bewijs van eigen falen.
Impliciet wordt immers toegt'geven daT er geen kal\<;op
hcrsrd meer is. NR-afspraken worden op sommige
elfdelingcn vrijwel dagelijks gemaakt en dl' hiervoor
benodigde gesprekken zouden een niet onaanzienlijk acel
van de toch al zo beperkte tijd van de ,pecialisT opslokken.
Ik bewecr 'lllenninsr dat deze rt'dt'nen legitiem zijn, maar
heb wel het vermoeden dat ze vaak een rol spelt"n bij het
huitenspel houden van dl' patiënt,
\X'at zou er moeten gebeuren om hierin \'Crandering Te
brengen? Allereerst eeIl attitudeverandering bij dt' artsen,
die vakrr d,Hl tot nu heT geval is lijd en moeite mllen
moeten investeren in heTmoeilijke en bedreigende gesprek
met de p,nii.'lll. Her zou get'll kwaJ.d kunnen als artsen z_o
nodig door nascholing de hiervoor henodigde
\-'Iardigheden verder kunnen ontwikkelen, Op dl.' tweede
plaats kunnt'n richtlijnen bijdragen aan een grotere
zorgvuldigheid bij het maken van een I\"R-aispraak, maar
die richtlijlwn moeten mijns iru,ens nieT rc gedt'telillel'fd
zijn. De voorge~telde richtlijnelI doen in uitgebrt'idheld
niet ondn voor de zorgvul(ligheidseisen rOIJ(IIll't
wepclSSCll van euthanasie (waarmee niet reanimeren ten
onrechte wel op één lijn wordt gesteld], \X'dlicht wordr zo
voorkomen dat bij sommige patiënten op verkeerde
gronden of buiten eigen medeweten een :\'R-bcleid wordt
afgesproken. O\'CrreglemellTering z,al er echter zeker ook
toe leiden dat artsen kopsl:huw worden, zodaT in sommigl'
gevallen ten onrechte maar géén KR-afspraak wordt
gem:lakt. J),wrdoor wordt een tijdig sterven verhinderd en
dat is mensonwaardig,
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De mens wikt, de arts beschikt
Wie nadenkt over zijn In'en denkt onver-
mijdelijk ook na over zijn dood. Vd~n
hesluiten die gedachten op papier vast te
leggen, zodat medemensen ondubbelzin-
nig weten wal lij willen. ook op momen-
ten dat 7.îj dat zelf niet meer kenhJ.ar kun-
nen maken. Het gaat daarhij niet alleen
om testamenten en zakelijke overdrach-
ten, maar in toenemende maTC om do>:u-
menten op her mcdis~'h-cthische vlak; de
~.uthanasieverklaring, het donorcodicil.
de non-reanimatieverklaring. Zo kan de
manier waarop mensen sten'en in over-
eenstemming zijn met hun eigen wil - een
zclfbl.schikkingsrcchr dat humanisten
hoog in het vaandel voeren.
J\1aar de praktijk is \"aak anders. De
vrouw uit Rolde die haar arts tevergeefs
om euthanasie vroeg en daarom in hon-
gerstaking ging, bracht het altijd mogelij-
ke conflict tuswn de opvattingen van arts
en patiënt schrijnend in de publiciteit.
\X'ie uitdrukkelijk geen rranimatie wenst,
loopt volgens recent ondef7.oek een aan-
zienlijke kans dat de dokter aan die wens
voorhijgaat. Reanimeren - harrmassage
of beademing toepassen om de leven,-
geesten werr op tr wekken - wordt door
ver! art,en als een natuurlijkrr ingreep
beschouwd dan het respectrren van de
wens van de betrokkene om niet gerr:ll1i-
meerd te wordrn, om hehandeling ach-

~

~IJSTAND

terwq;e tl: hilen.
Veelal praten artsen ook niet met hun pa-
tiënten over hun besluit [Ot wel of niet re-
animeren, bijvoorheeld omdat ze de nei-
ging hehhm cr eerder een medisch dJn
l:en ethisch vraagstuk in tr zien. Iemand
kan nog zo zorgvuldig hesloten hebben
dat er niet aan hl:m 'gl:sleureld' mag wor-
dl:n, het is de arts die een beslissrnde rol
heeft in het al of niet gevolg geven aan die
wens. En aangezien het overgrote deel
\.an dl: reanimaties in t'ederland in zie-
kenhllizl'n geheort, verdil:nl:n de positie
en de opvattingen van de arts een nadere
be,chouwing.

~AI ligt een euthanasirverklaring op het
nachtkastje, al draagt de patiënt een non-
reanimatie penning of al verklaart een fa-
milielid dat de patiënt ern wilsheschik-
king heeft ondertekend, wij heginnen al-
tijd onmiddellijk met de hehandeling.
Een amhulancebemanning kan vaak de
vrijwilligheid van de verklaring en de
juisthrid van de handtekening on\'ol-
doende v:l'tstellen. Alleen in opdracht
van de aanwez.ige arts, die van trvorrn op
Je hoogte was van hd bestaan van de
verklaring, mag de hehandeling word('tJ
gestaakt." De hier als vanzelfsprekend-
heid geconstateerde almacht van de arts
veroorzaaktr onlangs grote heroering in

het hlad van de t'ederlandse Vereniging
voor Vrijwillige Euthanasie. Wat is het
nut van een non-reanimatirverklaring als
die w gemakkelijk door amhulanceper-
sonrrl terzijde kan worden geschoven,
vroegen de lezers zich af. [rmand die te-
gen lijn wil gereaninlt'erd wordr kan aan-
zien lijkr schade oplopen, wa,ln'oor nie-
mand aansprakelijk gl'steld kan worden.
\,'at betekent zelfbeschikkingsrecht nog
als dl' ;Hts altijd anders kan beslissen?
Artsen kunnen hesluiten om te reanime-
ren of om dat niet te doen. Beslissingen
om nid te rr:lllimeren - NR-bl'sluiten -
doen zich in de :'\ederlandse ziekenhui-
z.en jaarlijks meer dan 90.000 kl'er voor.
Dat is 6% van het tot,tal aamal opnamen
van anderhalf miljoen. In tweederde van
d;:lt aamal gaat de patiënt overigens toch
nog levend naar huis, omdat dl' verwach-
te crisissituatie zich niet heeft \"(){lrge-
da;ln. Per jaar overlijden in het zieken-
huis ongeveer 32.000 mensen, nadat er
besloten is om niet te reanimeren.
Tot voor kort was in Nederland \veinig
hekt"nd over de motieven van artsrn om
niet te reanimeren of om juist wrl rr re-
animeren trgen de wil van de betrokkene
in. Het proefschrift van Hans van Delden
'Beslissen om niet te reanimeren. Een me-
disch en ethi<;eh vraagstuk' heeft daarin
verandering grhracht. Van Delden werk.
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tr zrlf jaten op een intensive care af,kling
en maaktr daar vrrl mre. "JUist omdat je
als arts-assistent vcrantwoordelijkheid
draagt én dicht bij de patiënten sta,lt,
kreeg ik de behoefte de heslissingt."n uver
wel of niet reanimeren duidelijker te kun-
nen \.erantwoorden." In zijn proefschrift
zoekt Van Delden hel antwoord op de
vraag op wdke gronden een niet.reani-
meerbesluit mag worden gelJ()mt."n. Zijn
onderzoek onder 1!l7 specialisten die met
reanimatie te maken hebben leverde ver-
rassende gegevt."ns op.

Zo blijken artsen hun besluit om wel of
niet te reanimeren veel milllicr op grond
van zuiver medische argumenten te ne-
men dan zij uil' dt."nken. Zij zeggen ook
sterk rekening te houden met de wens
van de paliënt, maar blijken niet of nau-
welijks met hem of haar te overleggen.
Sh:hts 30% van de artsen betrekt zijn
patiënt,'n hij het bt."Sluit om niet te zullen
reanimt'n~n. Rt."kening houden met de
wens \.an de zieke blijkt ook gemakkelij-
ker als lle arts zi..:h in die wens kan inle-
vt."n. ~let de kosten van de 11Iedis..:he in-
greep wordt geen rrkening gehouden bij
de afweging van de arts. Veel belangrij-
ker V(lor dt' arts is zijn eigen beoordeling
van dl' 'kwalileit van het leven'. En hoe-
wel de gemiddelde arts meent dat leeftijd
geen rol spedt hij zijn lwslissing blijken
ouderen een grott."re kans op een NR.-be-
sluit te hebhen,
Iloewc1 dit wetens<.:happclijke onderzoek
niet helemaal representatief is \'oor de to-
ralt." artsenstand in Nederland, geeft het
to..:h wel indicaties ovt."r hel denken en
handelen van de ml'e,t hetrokken specia-
listen in ziekenhuizen. Frappant i, dat cr
zoveel tegenstellingen hestaan tussen wat
de arts denkl en wat hij in feite doet. Dat
maakt het voor iedereen die op een zeker
moment genoodzaakt is niet alleen zijn li-
chaam, maar ook \"()or een groot deell.ijn
ziel en l_"lligheid aan medisch deskundi-
gen toe te vertrouwen tot een hachelijk
avontuur. Tref ie een arts dil" bereid i~
naar je te luisteren oh.al je in handen van
een dokter die zonder meI je te overleg-
~en heslist over het belan~rijkste wat jr
heht: je leven. Kun je er van op aan dat de
dames en heren medici je schriftelijke
vt."rklaring respecteren, als je daartoe
mondelin~ niet meer in staal hent, of hen
je overj.\elewrd aan iemand die zo zijn ei-
gen opvattinj.\en heeft over wanneer het
medisch l.inynl is je in leven re laten en
wanneer niet.

Als de persoon van de ans werkelijk w'n
grorr rol SPl'e1t als uit het onderzoek van
Van Delden blijkt, ook al stelt die l.ijn pa-
tiënt voorop, begint het op een loterij te
lijken of je een 'j.\oede' arts treft. Aanj.\e-
l.ien artsen van de stelregel ':lltijd reani-
meren, tenzij' hlijken uit lt."gaan en zelfs
lil twijfelgevallen ,reeds reanimeren
wordt cr een zware wissel getrokken op
dl' vaardigheden van de betrokkene OlJl

zijn ans van hel tegendeel te overtuigen.

HUMAI\IST 'ieptemhcr 1993 8

Als iemand reanimatie wenst, gebeurt dat
bijna altijd, maar als hij dal zeer uitdruk-
kelijk niet wil hl'cft hij nog altijd een kans
van bijna 40% dat de arts toch rrani-
meert. Als iemand die niet gereanimeerd
wil worden hovendien jong is en geen
ernstige z.iekte heeft, is de kans dat zijn
wens wordt gehnnoreerd nog maar 31 %.
Wat artsen kennelijk Ie weinig heseffen is
&lt zij hun eigen mensheeld en levens-
overtuiging sterk laten mee'ipdcn in be-
slissitl~en die ze presenteren als medisch
objectief. Het is natuurlijk niet uit te slui-
ten dat een arts eigen opvattingen herft
over de l.in van leven en dood, maar het
gaat erom dat hij of zij zich daarvan be-
wust is, bereid is daar duidelijk over te
praten cn in voorkomendr gevallcn daar
ook verantwoording ol.er af re leggen.
Dat artsen zo weinig met hun pariënten
praten moet andetl.ijds niet al te zC(.'rvcr.
wonderen, Er is immer'i in de gehele ge-
zondheidszorg structurrd Ie weini~ tijd
om een contact op te bouwen dat verder
gaat d'ln vootsl.hrijven en slikken.

Dat veel pogingen tot reanimatie misluk-
ken maakt de hcslllitvoTlning eromheen
extra moeilijk. Nog get."n 14% van allr
reanimaties slaagt. Het gaat in het tma'll
in de Nederlandse ziekenhuilen om on-
geveer 20.000 reanimatiehehandelingen
pcr jaar, tiet succcs ~.an de behandeling
wordl bovcndien vaak afgemeten aan het
ontslag uit het ziekt'nhuis, "".aarhij de
verdere levensweg van de pariënt uit het
l.icht verdwijnt. Een geslaagde reanimatie
bctekent weliswaar dat het slachtoffer
weer kan ademcn cn dat zijn hart weer
klopt, maar omdat reanimatie dikwijls
mer veel technisch gt."wcld moet plaats-
vinden kunnen cr allerlei akelige gevol.
gen optreden, zoals j.\eheugenverlies, de-
pressie of ernstiger nellrolngisch" schade
bijvourbeeld als gcvolg van de coma die
na reanimatie kan optreden.
De nood,aak van een tweede reanimatie
komt ook nogal eens aan de orde, waar-
bij de kans op een succesvolle ingreep
verder daalt.
E"11geslaagde reanim<lti" is een overwin-
ning op de dood, maar een mislukte re-
animatie is een ramp vuur de ovrrleven-
de. En als je levensgeesten tegen je wil
zijn opgewekt is er in feite sprake van een
ernstige verstorin~ van het stervenspro.
ces.
De beslissing om wel of niet te reanime-
ren is daarm"e nict all""11 ecn beslissing
tussen leven en dood, maar ook russen
een al of nier aanvaardbaar leven en een
zekere dood.
Hoewel de kans op een geslaagde reani-
matie dus niet zo groot is, houden ,lttsen
daar geen rekening mre in hun afweging
om wel of niet tilt reanimatie over te
gaan.

In tegenstelling tot situaties waarm eu-
thanasie wordt overwogen is er bij reani.
maties nwk gcen tijd om de voor's en tr-
gen's te m.erwegcn op het mom"nt dat de

\'Taag l.ich voordoet. Een circu!ati"sril-
stand levert immers onherstelbare her-
sen,ch<tde op. Snelheid van handelen is
dus gebodcn. Vandaar dat het van groot
belang is dat mensen van wvoren hebben
nagedacht over wat er moet geheuren als
het hen overkomt. En aangezien het veel-
al onmogelijk zal zijn daar op het bewus-
te momcnt een hrldere en niet mis te ver-
stane uitspraak over te doen. zullen die
wensen op papier moeten sra,lIl en bij de
artsen look de huisarts) bekend moeten
l.ijn. En niet alleen bij artsen, ook bij vcr-
pleegkundigcn, Zij zijn immers vaak de
eersten die een stilstand van ademh:lling
of hart ontdekken en met reanimatie be-
ginnen. Als dat juist niet de bedoclil1~ is,
is het dus van cruciaal belang dat zij van
dar besluit op de hoogte zijn.
De IJ()IJ-reanim,nieverklaring is nog mJar
weinig hekend, tenzij als onderdeel van
een euthanasieverklaring. Het is ook niet
"envow.lig t" anticiperen op je ei~en
doud, zeker als je je gezond vuelt . .\-Iaar
het moment waarop je adem stokt of je
hart niet mt."er klopt kan \.oor iedereen
aanhreken, verwacht of onverwacht.
Ih,lr komt nog een prohlrem bij: op het
mumetl! dat de heslissing over wcl of niet
reanimeren moet ,,",'orden genomen kan
dat onmogdijk voor je zijn, omdat je in
eoma ligt, dement bent of anderszins
geestelijk onvoldoende functione"n om
dl' gevolg"ll van ""n h"slissing IC ov"r-
zien. In die gevallen word je als patiënt
als wilsonbekwaam beschouwd en zullen
artsen en familieleden er zonder jou uit
moeren zien te komen. Een wilsverkla-
ring op p'lpier biedt dan uitkomst. E"n
schriftelijke wilsverklaring heeft altijd
rechtsgeldigheid. Als ht."twetsvoorstel ge-
neeskundige ht."halldel ingsovereen komst
wordt a,lJ1genOItl,'Il, zal de positie vJ,n het
levenstestallleilt nog aan duidelijkheid
winnen.
loch kUllnen non.rranimatieverklarin-
gen tal van prohlrlllen ople\"eren, omd:lt
ze veel te ruim en vaag zijn geformuleerd.
\X'at \"Crst,lat iemand bijvoorheeld onder
waardig en onmenselijk? En zou de w"ns
van d" betrok kene ook wd bedoeld zijn
voor juist d"ze actuele situatie?

Artsen ,ouden net als andere mensen hun
medemensen moeten bejegenen als te res-
pecteren autonome indi\'iduen di" uitein-
ddijk lelf h"t beste weten wat goed voor
hen is, Dat betekellt niet dat de dokter
zonder merr doet wat de zieke wil, m:lar
dat er ruimt" is voor beider visie en afwe-
gingen, waarna dl' patiënt uiteindelijk hel
laatsre woord heeft.

Iris \X'assenaar

BeslissclI um /liet te reanimeren. Een me-
disch {'11{.thisch vra;1gstuk'. Asse/l (uitge-
verij V;1/1 GorCllIII) /993.



Kindertelefoon blijft nodig
[n 1992 i~de Kinuertrlefoon meer gebeld
dan ooit. Voor een gedt'eltt" is de sterke
stijging van het aantal telefoontjes door
jongeren een gevolg van de eind 1991
gcstarrc campagne 'On'{ sommige
geheimen moet je praten'. Deze
campagne, die een jaar gcJuunl heeft,
heeft vcel jongeren wel degelijk over een
drempel geholpen, want het aantal
gevoerde gesprekken over mishandeling,
sásueel mishruik cn/of aanranding en
H'rkrachring is in 1992 maaT liefst
\"crJuhhdd t.O.V. 1991, aklus het
Jaarverslag van de Kindertelefoon. Het
waren voornamelijk mei,jcs die hierover
belden. Jongens belden meer met Hagen
over de relatie met hun ouders/opvoeders
en de relatie hrner"ws.

Nederlandse bedrijven slechte betalers Amnesty pessimistisch

7%van de werknemers voert niet veel uit

Nederlandse hedrijven behoren tot de
sb:htstc bctalcr~ in Europa. Gemiddeld
worden in l'\ederland de rekeningen P,I,
51 dagen na her versturen van de
facturen betaald, trrwijl er op die
facturen altijd netjes gevraagd wordt om
binnen 28 llagen te bet;llen. In Italië
worden de rrkrningen door bedrijven
ook niet snel betaald, maar daar weet
men dat inmiddels: op rrkeningen van
Italiaanse bedrijven staat dat hetaling
hinnen 66 dagen verwacht wordt. De
vlot,te betalers van Europa lijn de
Finnen.
Gevraagd naar de reden van de te late
hetaling zegt 42 prol'ent van lil" in

F~n op de veertien werknemers voert op
z'n werk eigenlijk geen bliksem uit. Zij
vullen hun werktijd voorn'll11rlijk met
koffie drinken, naar huiten kijken,
kIrtsen en de krant lezen. Dat is de
opmerkelijke conc1u,ic van ern
onderzoek dat het Enlllomisch Instituut
voor het -'tidden- en Klcinhedri)f
onlangs in 120
hedrijven deed.
Hrhalve deze notoire
'naar-huiten-kijkers' is
cr ook nog een
categorie die vooral de
schijn weet op te
houden; ze doen net
alsof ze het razend
druk hehhetl, maar
eigenlijk komt er niets
noemensw;)ard, uit
hun handen. In het
onderzoek is de
beschuldigende vinger
nirt Z07.eer op de
wrrkncmers 7.elf
gerichT, maar op het

l'\ederland ondervraagde hedrijven dat
met opzet te doen. Toch blijkt dit gedrag
voor 64 procent van de hedrijven tot
financiële schade te leiden. Een manier
om deze schade te beperken i, dat een
bedrijf 7.elfook ue rekeningen te laat
voldoet. Zo wordt de cirkel \',1ll7.clf rond
en laten de betalingen alsmaar langer op
zich wachten. Tenzij er een EG-richtlijn
kOlnt die hedrijven wettelijk in staat stelt
rente te vr;)gen voor de te late betaling.
aldus Intrum Ju,titia, een groot Europees
mcassohureau, dat de
hetaling,gewoonten van bedrijven in 12
Europesr landen tegen het lil.ht hield.

management dat vaak niet tijdig genueg
ingrijpt ril \'astgelopen werknemers
maar bat aanmodderen totdat
omzetdalingen een reorganisatie
Iloodl.akrlijk maken. Beter zou zijn om
de 'schijnwerkers' al in een l'erder
,tadium intern of extern te herplaatsen.

In juli puhliceerde Amnesty lmernarional
haar J,urhoek 1992, waarin de
organisatie hcLus moet concluderell dat
voor regeringen uit de hele wereld
politieke belangen nog ,tccd, zwa;)rder
tellen u;)n mensenlevens. Hier hebben de
mooie woorden tijdens de
\X'ereldnlrlfrrentie !vlrnsenrechtcn nicts
aan verandcrd. 'Als de toespraken en het
slotdocument worden vergeleken met de
harde feiTen van politieke
onderdrukking, is duidelijk dat
regeringl'n nug zullen moeten hewijzen
dat de \X'erddconferrntie het lot van
talloze slachtoffers zal verbeteren. Het
werkelijke resulta,Jt z;)1moeten bliikell
uit daden,' aldus Amnesty. Zo vonden er
in 1992 maar liefst in 161 landen
mensenrechtschendingen plaats. Die
schendingen werden niet alleen duor
regeringen hcga;)n, maar ook
oppositicgrol'peringrn hehhen zich in
1992 veelvuldig schuldig gemaakt aan
het moedwillig en willekeurig doden en
martelen van mrnsen.

Vierde Emancipatieraad
stroopt haar mouwen op
-'Iet de in,t,lILuie van de vierde
Emancipatieraad eind april jongstleden
is de Emancipatietaad haar laatstc
periode ingegaan, want in 1997 moet de
'klus geklaard' zijo, wals het in politirkr
termrn verwoord pleegt te wordcn. De
negen raadsleden - want ook daarin is al
flink gesneden. in plaat, van dertien zijn
het er nu negen geworden - lullen in dl"
komende vier jaar dus heel wat werk
moeten vefZrtten. Zeker nu allenvegen
geconstatecrd wordt dat het
elllancipatieproces lijkt te stagneren en cr
nog steed~ geen verdeling van macht en
van betaald cn onhet3ald werk heeft
plaatsgevonden.
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Marina Warner:

De mythe is
vaak sterker
dan de waarheid

Mythen blijken vaak sterker dan de feitelijke waarheid. De mens
zit heel erg vast aan z'n vooroordelen. En clichés zijn een vorm van

onderdrukking geworden. Redenen genoeg voor de Engelse
schrijfster Marina Warner om zich met mythen bezig te houden
en er tegendraadse boeken over te schrijven. Omdat "tegen

verhalen alleen maar andere verhalen helpen".
Een gesprek over de mens die zelden realistisch ismaar

vaak wordt gedreven door mythen.

door Ingeborg van Teeseling

Oe Eng,t:he schrijfster en historica .\1;ui-
na WarneT (46) heeft in haar twinti~ pro-
dukti{'"\'c jaren meer ~cschrcvcn dan
menigeen in een heel leven. Drie zware,
historische studies en verder vcrsçhcidcnc
romans, kinderboeken, \'crhalcnbunJcls.
Dit jaar verscheen van haar in de Ncucr-
lantisc \'('rraling 'Indigo" en de verhalen-
bundel 'The mermaids in rhe basemellt'.
:\Iarina \'('arnet hlijkt een ouderwetse
imellecrurel in een feministisch jasje.
l~lIrnier, Ibdintcr, Kristen, hij dat >oort
vrouwen hoort ze thuis: wetenschappers
die de dJgeiijksc vragen en problcmt.>ll
olHlcrzockcn en op een literaire manicr
vormgeven. Net als Je anderen is ook
:-"Iarina \'\-'amer getekend door de tweede
feministische golf, zowel persoonlijk als
in haar werk. Zo schreef ze over ~rocm-
de \'Touwen als de maagd Maria en ]ean-
l1e d'Arc. hield 7.ezich bezig met Je posi-
Tie van dc vaJer en met het bedJ van
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MIJN LEUKSTESPROOKJE

Een goed voorbeeld van een 'fout' verhaal is
de waarde die mensen zijn gaan geven aan
militaire macht. AI die duizenden
vertellingen van dappere mannen die ten
strijde trekken en overwinnen, al die helden
zonder vrees of blaam. Er is een mythe van
gemaakt die voorbij gaat aan de
werkelijkheid van oorlog en geweld.

vrouwen in de kun~t. ~\'Iomenteel is ze
vooral #'ïnteresseerd in de sociall' kam
van de ~eschi~denis, d~ kam die h~eft te
maken met gewone mensen, Vooral al>
het gaat om stemmen die door de eeuwen
hl.'l.'n unhoorbaar zijn geblewn. :\larina
\'('ama: "Zo wl.'ten wij ook van alles
owr de politici, de koning~n, de g~ne.
r:uls van nu. f\taar dat zt'gt weinig over
waar jij en ik ons in ons dagelijks Icven
Illec bezighoudcn. Zo heeft hct dagritme
van prcsidetll Clinton nicts re maken met
hoe laat ik opsta, wanneer en ho~ v:uk ik
me was. waar ik mijn rijd mee vul, hoc ik
omga met mijn m,lI1en 7.00n, hoc wij hicr
7.inen te praten. Er is ecn groot vcrschil
tussen hl,t lewn van de machtigcn en het
normale Ievcn. Dat is nu zo, en dat gold
vroeger ook. Daarom hen ik zeer geinre.
resseerd in alles war ik kan vindl"n OVl"r
het dagelijks levt"n van gewonl" ml"nSl"n
vroeger. Plaatj~s, v~rhall"n, sprookjes,
autohiografid'n. Alles wat wij folklore
zijn gaan nocmen, maar wat dar natuur.
lijk niet is. Want het is meer dan dat, het
zegt alles ovcr de echte werkt"lilkheid.
Een voorheeld. Er is mOlnentet"1 hij Sains-
hllry's een vcrjaardagstaart te kuop, ,pe-
ciaal voor kleine meisjes. Wir mer roze
glalUur, waarop een b~d van rozen
gemaakt is, met under de marsepeinen
dekens een klein meisje, hlank met bnge
blonde haren. Doornroosje dus. E~n lief.
lijk plaarje, en comm~rci~d ~~n groot
succes. \X/am W,H 7_~gt h~t? Blank en
hlond is onschuld en zachtheid. zekcr als
je dar hl"dd versterkt met rode rozen en
~l"n roze ondergrond, Dat hehben men-
Sl'n nu eenmaal ooit afgesproken lijkt
het; hlond haar is beter dan zwart haar,
en een hlanke huid is beter dan een brui-
ne. Dat is een gegewn geworden, ecn
algenleen aanvaarde en gedeelde gedach.
te. De symboliek i, bekend: een prins op
een wit paard is iers waarvan we dromen.
AI, hij em z",,"arr paard herijdt. is hij
waarschijnlijk de duivel of in ieder geval
gevaarlijk. Dar zegr iets over oordelen en
vooroordel~n van e~1l cultuur .• "ker nog
dan kunst doet. De kunstenaar is [Och
~en individu, dil' weliswaar in de culruur
opereert, maar ook zijn best doet er een
beetje buiten te staan, n

~Vo()r m'n nieuwe hoek over sprookje,
v~rdiep ik me in de betekenis van symbo-
len en clichés. Zoals dat blonde hJJr. Het
is niet makkelijk 0111 achter de diepere
hl"t~kenis te komcn, maar ik heb wel een
paar ideeën, Blond sraar voor onschuld,
\'Oor jeugd. de tijd waarin h,ur vaak lich.
ter i, dan Iarer in het levcn. En het hOOf[
specifiek hij vrouwen, omdat een vrouw
iets puurs, hijna h~iligs moest zijn, [ets
van waarde. vandaar d~ connoratie van
hlond met goud. Goudhaartjl', Een
maagdelijk, niets eisend ~n in potenrie
vruchrbaar meisjc, \X'aarde\'ol ~igel1dom
dus. go~d voor mannen die met elkaar
moest~n onderhandelen over her ei!,:en-
dom>recht van land. Een mooie dochter
betekende Immers ecn got"de, rijke
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schoon7011n. ~~ntje met veel macht en
h~crares. Dat gold voor elk niveau, of je
nu prinses of boerl'ndoehtcr was,
Zo komt l'en cliché tor stand. een idee dar
wordt gczien als een universt"le, onaan.
tastbart" waarheid. En dat daardoor zich.

zelf overleeft en een yooroordeel wordt
waar men nier m~n bij stilstaat. Men
gaar er gewoon vanllit J.n het klopt, 'dat
h~r ~r wel ni~t voor niets zal zijn'. Een
sdf(lIl(illillg prophecy, die ik in mijn
romans probcer te doorbreken. Zo is in



Uit de inhoud van mythen, sprookjes en
roddel leer je wat de maatschappij om je
heen belangrijk vindt. Dat is natuurlijke een
gemengde boodschap, want ze vertellen niet
alleen de diepste waarheid maar ook de
ergste leugen, en je moet die twee maar net
kunnen scheiden.

'Indi~o' de~ene mer zwart haar en een
bruine huid de heldin - en dus nier her
mooie hlonde meisje. Een simpele omke-
ring, dil."ll."er Vl."rwart. Vel."llelers hebben
wel vijftig pagina's nodig om er.un te
wennen dat het zwarte meisje echt het
gOl."devl."rtegenwoordigt. Lang denken zc
nog d<tt ze weliswaar lief doet, maar dat
wel niet zal zijn. Bedrog lijkt bij zo'n
soort persoon te passen. "Wchlijken heel
erg vast te zitten in onze vooroordelen.
Clichés zijn een vorm van onderdrukking
geworden. Kleine meisjes spelcn meestal
met blanke, hlonde poppen en willen ook
zo zijn. Terwijl het ~rootste deel van de
wereldbevolkinl!, zwart is en dus een ide-
aal nastreeft dat nooit bereikt kan wor-
den. Hierdoor voelt men zich minder,
krijgt een lage dunk van zichzelf en komt
dus niet zo sm'l voor z.ichzelf op. Een spi.
raaI naar heneden, die moeilijk te door-
breken is. Het g;Ut dan in dit geval -
maar ook in andere gevallen - vooral om
vrou\\'en.
De enige manier om van dit vastgeroeste
idee af te komen is de fantasie, de fictie.
Tegen verhalen helpen alleen maar ande-
re verhalen. Daarom SÇhrijf ik die tegen-
draadse boeken. Het is mijn strijd tegen
de clichés en de vooroordelen.
Dat is (Jok mijn taak als schrijver. Ibsen
heeft eens gezegd dat je als s~'hrijver goed
moet kijken naar jezelf en anderen en
kunnen veroordelen wat je ziet. Alles zeg-
gen, ook pijnlijke dingen of geheimen.
Daarvoor hoef je niet veel mee te maken,
als je maar goed kijkt. De Briinre-zusrers,
cn ook Jane Austen, hadden huitenge-
woon saaie l~'vens, maar hun werk heeft
toch een grote universele kracht. Ze
beschikten over het schrijversoog, d<tt
naar binnen kan kijken en hegrijpt wat
het daar ziet.~

~1arina Warner is als dochter van een
devoot katholieke, van origine uit Trini-
dad afkomstige vader, zeer godsdienstig
opgevoed. Katholieke bgt'rt' school -
uiteraard z.onder de afleidende aanwezig-
heid van jongens - waar veel werd gene-
den en ~de evolutietheorie met de nodige
zorg werd bekeken ~. Daarna een strenge
kostschool, ~erund door nonnen, die hun
pupillen buitengewoon ~od\'rezend
grootbrachten.
Als historica heeft ze zich echter met
grote kracht tegen godsdienst en kerken
gekeerd. Religieuze systemen die gehoor-
zaamheid eisen, maken haar an~stig. \'\'at
niet wil zeggen dat ze atheïst is. Ze weet
het niet, maar wil ook niet uitsluiten dat
er een ho~ere macht hestaat. Alhoewel ze
geen idee heeft wat ze zich daarhij moet
voorstellen. :\larina Warner: ~God als
persoon die uit de losse pols een wereld
ges~'hapen heeft en hem daarna is verge-
ten. Dat is een idee dat me ei~enliik nog
het meest hevalt. liet jiddische heeld van
God, als l'en slordige macht die her feite.
lijk ook weinig kan schelen wat er met
ons gebeurt. Die allang weer met iets
anders hez.i~ is. Er is een mooie liddische

grap over. De engel Gabriël komt hij God
cu vertelt hem dat de mensen een bom
hehhen uitgevonden die de aarde kan
vernietigen. En Jat hij daar iets aan moet
doen. God kijkt op van waar hij mee
bezig was en zegt; "Aarde? Wat is dat
nou weer?~ Gabrid houdt aan: "I'\ou, u
weet wel, u heeft hem in zeven dagen
geschapen. De laatste da~ maakte u een
man en een \'rouw, gaf ze toegang tot het
I'aradij" en zei ze dat ze niet van de
appels mochten eren.~ "liet hegint me te
dagen~, zegt (~od, "\'ertd nog eens wat
meer". Gabriël gaat verJer: ~Toen ze dat
toch deden, heeft u gezegd dat ze verban-
nen waren uit het Paradijs en dat ze er
nooit nwer terug mochten komen."
Waarop God verbijsterd naar Gahriël
kijkt en zegl; ~lkdoel je dat zt' ook echt
zijn verlrokken?~ Het is natuurlijk een
grap nll't n'n diepere belekellis. \X'am zeg
nou zëlf, wat mot.t een melIS met een
christelijke God die een plan sehiint te
hehbeJl mei dit alles, met ons? Her klinkt

natuurlijk na'id. maar de vr;lag blijft
gerechtvaardigd wat voor klootzak dal is
als hij oll'ichuldige mensen laat lijden en
heulen doet overwinnen. Als je dan toch
een God moet hebben, kan het er hett'r
één zijn die dit alles niel met opzct laat
~ehelln.'n. Dan is hij wel een heet je een
sufferd. ll1,l;lr in ieder geval niet malici-
eus

Marina Warner kan z.ich het moment
waarop z.e \'an haar geloof viel, nog goed
herinneren. Ook dat had te maken met
wreedheid en lijden. Een jaar of zestien
was ze. op die kostschool meI nonnen.
~I Iet was Pasen en er werd gepreekt O\'er
de kruisiging van Jezus en de verlossing
van de mens. die daarvan het gevolg was.
Dat had me altijd al dwars gez.eten. Hoc
kan goed uit kwaad voortkomen, waar-
om was er een offer nodig om de wereld
te redden? Ik leef omdat iemand andl."rs
op een vreselijke manier is gestorven? De
wreedheid daarvan, het idee dat kwaad
zin kan hehhen. Iht heviel me toen ook
al niet. Hij wijz.e van uitwndering moch-
ten wc die da~ vr;lgen stellen. Op het
moment dat ik aan de heurt was, vroeg ik
waarom God de wereld niet had kunnen
verlossen zonder zijn UlOn te doden. Een
serieuze vraag van een toen nog devoot

katholiek. Er kwam geen antwoord en
dat hracht me hevig aan het twijfden.
Vragen leiden nu eenmaal tot meer vra-
gen en brengen uiteindelijk altijd de
zekerheid ,lan hel wankelen. In mijn
geval versndd door de tijd waarin ik leef-
de. De jaren z.estig, overal om me heen
brak de revolutie uit. Ik kreeg mijn eerste
vriendjc, besloot dat seks niet verkeerd
kon zijn omdat God het anders niet
gemaakt zou hebhen, wilde dat vervol-
gens niet opbiechten omdat ik het geen
zonde vond en werd dus niet meer toe~e-
laten tot de communie. Dat was het einde
van mijn relatie met de godsdienst.
Alhoewe1...het heeft altijd gevoeld al" el."n
groot verlies, een ~at, het verlies van eeJl
bodem onder miin bestaan. Maar ik heh
het natuurlijk niet echt losgelaten. In
mijn boeken gehruik ik \'1."e1bl."elden uit
de christelijke cultuur.~ Zo m;lakte ze een
uitgebreide studie naar ~Iaria. dat leidde
tot het bock 'De enige onder de vrouwen:
de mythe en cultus rond de maagd

Maria'. En ook haar boek over Jeanne
d'Arc hl,cft alles te maken met Jeannc's
diepe gods~eloof. .\1arina Warner;
~NalUurlijk ben ik stiekem nog steeds
hang dal ik in de hel kom. omdat ik nict
meer in God gc1oof. Soms denk ik wel
eens dat dat de reden voor is voor het
schrijven van al die hoeken. Het is een
manier van goedmaken. Alsof ik tegen
God zeg: 'Ik geloof dan wcIiswaar niet
meer in je, maar ik hou me wel dagelijks
met je hez.ig.'"

"Ik heb in m'n leven HlOralmet VTOuwen
te maken gehad. Geen broertjes, alleen
een zus, meisjesscholen en -universitei-
ten. werken voor een \"fouwenblad.
Daardoor weet ik veel over vrouwen.
Voordat de feministes het in de jaren
z.eventig ontdekten, wist ik allang dat het
tussen vrouwen niel altijd koek en ei is.
Daar schrijf ik in mijn romans (Jok v,lak
over: de donkere kanten van vrouwen,
hl."t geklets en geroddel. de zogenaamde
\'riendelijkheden, het gepesl en gesar.
Vrouwen zijn voor mij niet alleen slacht-
offers, maar nel zo vaak daders. Na hel
sehriiven over heiligen als 11aria en Jean-
ne d' Arc was ik er ontzettend aan toe om
over gewone vrouwen te schrijven. Vrou-
wen die rottige dingen uilhalen, onaardig
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De mens is zelden realistisch maar wordt
gedreven door mythen. We denken dat we
rationele en emotionele wezens zijn. Maar
dat is niet het hele verhaal. Fantasie neemt
een veel grotere plaats in dan we denken.

zijn en wreeu. :\laar lutllurlijk wel,
omuat het mensen zijn, alti ju met een
reden, NiC"mand dOC"tiets 'zomaar'.
Vrouwen zijn in onze cultuur ue hewa-
kers van ue binnenwereld, terwijl mal]-
nen de verantwoordelijkheid voor buiten
hehben. Vrouwen weten meer over C"mo-
tics, fantasie, wat is en wat 70U kunnen
zijn. Sprookjes worden daarom meer
voor kleine meisjes geschre\'en dan voor
jongetjes, Bij ren film als Bt',.lIfty ,md tiJ,'
He<lst zitten meestal aUl"en maar meisjes
in dl' zaal, tl' kijken hoc mannen lichtelijk
voor ,chut worden ~ezet en een 7.achte,
WHme, liefdl'volle, zorgende vrouw de
hoofdpersoon is, Jongetjes krijgen Peter
Pan voorgeschoteld, waarin de 'lost boys'
gelukkig samenll'vcn totdat cr een vrouw
tu,senkomt, die Le dan vervol~ens ook
uoou,chieten. Hele duidelijke hood-
schappen, naar heide sexen toe.

Á , .. /';1-1 A POOI? i-ON£SOME
t" COW80YAN.<? A £ONG AI

.:fYAY FJi"OMHO,#S ~'

:\Iaar vrouwen ziln nil't j{enetis(,;h
bepaald om te zo!-\cn en te zorgen en zich-
Lclf weg te cijferen. Dat is puur cultureel
hepaald. En op veel meer manieren dan
wc denken. Sprookjes, verhalen spden
hierin een rol, maar ook roddel. Door de
eeuwen heen was uat vaak het centrum
\',111de inforlll<ltievoorLÎenin~ voor grote
dden van de wereld. En dat ~cldt nog
wel. Zo poerst mijn werkster ook bij
andere mensen in de buurt, doet daM-
naast nog vrijwilligerswerk en is zo de
spin in het weh van de wijk, Als ik iets
over de buurt wil weten, vraag ik het aan
haar. Vrouwl'n hebben die futKtje altijd
al gehad. Ze houden de boel hij rlkaar,
zorj{en voor de verbanden, de connecties.
Ab dat je wordt voorgeleefd, weet je als
klein meisje ~enoel;; het is jouw uak om
verantwoordelijk te z.ijn voor memell.
En uit de inhoud van mythen. sprookjes
en roddel leer je wal dl' maat>chappij om
je heen belangrijk vinut. Dat is natuurlijk
een gemengde boods,hap, want ze vertel.
len niet alleen de diepste waarheid maar
ook de ergste ll'uj{en, en je moet die twer
maar net kunnen s<:heiden.
PJaro heeft het in zÎin 'Repuhliek' ook
over z'n verzrt tegen 'dichterlijke W,lar-
hl'den', leu~ens en illusies. Terwijl hij
tegelijk zijn hoop voor de toekomst ziet
in 'het wrtel1en van h('t juiste verhaal'.
Dat is trouwens il,ts waar veel mensen
het tegenwoordi~ ook over hebben. Ben
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Okri, Salman Rush{!ie, veel schrijvers
praten O\'er de noodzaak om je persoon-
lijke verhaal eerlijk te \wtellen. Ze gelo-
ven dat als je je eigen ges,hil'deni, lIlaar
goed kent, als je daar met een open hlik
naar kunt kijken en jezelf cr verantwoor-
delijk voor maakt, dat je dan in het nu
heter kunt lewn - en welli,ht z_elfs in de
toekomst. Zij wijten de problemen in de
wereld ,Uil het feit dat we onszelf de ver-
keerdl' verhalen verteld hebben, waar.
door we in een soort van 'junkcultullr'
terecht zijn gekomen. Een ,ultllUf die niet
echt is, niet werkelijk, die lijkt op een
hamburger van .\1<:Donalds. Alles hehal-
ve v1('es.
Een goed voorbeeld van zo'n 'fout ver-
haal' is d{. waarde die mensen zijn gaan
gewn aan militaire ma,ht. AI die duizen-
den vertellingen van d,'ppcre mannen die
ten strijde trekken en overwinnen, al die
heIdelI zonder \"Teesof blaam, al die spel-
letjes waarin figuurtjes worden opgehla-
LCIIell afges<:hoten. Er is een mythe van
~l'lllaakt die voorbij gaat aan de werke-
lijkheid van oorlog en ~eweld. Honger,
verkrachting, doden, gewonden, woning-
nood, vlu,htelingen, tr;l\lllla'S, Allemaal
ellende, die niets heeft te maken met el"n
geweldige ervaring. En zelfs niets mct
mcKht l"n ovcrwinning,
Een ander verhaal is dat owr de \"Teem-
deling, de outsider. Ook dat vind je O\'er-
al terll~, zowel in oude sprookjes als in
hedendaagse journalistiek. Onze angst
voor il'mand die anders is, die we niet
kunllen verstaan, die vreemde dingen
d{K,t - en miss..:hien wel jonge meisjes eet.
De buitenlander du" of op kleiner niveau
gewoon de buurmJn. Jcdereen die 'de

De mythe van
de eenzame cowboy

,\1arina Warner; 'De huidige helden in
striphoeken zijn allemaal afstamme-
lingl'n van een heroi'sçh ideaal wals
bijvoorbeeld de Griekse held Hercu-
les. De figuur \'an de eenzame cow-
ooy, dat is een enorm sterke nunnelij-
ke mythe. Iemand ;lIs ex-presidenr
Rea,l:an, die vervulde precies het idee
van de mythe \-an ue sterke held dil'
alles in z'n centje opkn'lpl. Terwijl hij
waarschijnlijk een veel ~Iechtere pre~i-
dent was dan C,lfter, wa~ hij toch
populairder, omd<lt hij wel en Carter
niet a,1Il het ideaalbeeld \"(,Idl'cd. '(Uit
HP 51'90).

an,ler' is. Nazisnll' is gefundeerd op dat
verhaal, dat verket'rd vertelde verhaal.
Op die manier kan fantasie dus huiten~e-
woon destructief zijn en is het belangrijk
dat wc stilstaan hij al die lll~enaamde
gegevenheden die we hehben meegekre-
gen. \X/at is het aan 'de ;lnder' waar we zo
b;Hlg voor zijn? En hoe teredlt is dat?
Vinuen we een militair n)l\f1icr echt
belangrijk ~enoeg om al die ellendige risi-
co's voor te loprn? Realiseren we ons wat
d;lt herekent? En als het nu een, onSll'lf
zou overkomen?
De fantasie, het verhaal vun mensen mOl't
worden veranderd. De mens is zrlden
realistis,h, maar wordt gedreven door
mythen. Foute ideeën over zichzelf, over
anderen, over de wereld. En Jat realise-
ren we ons niet. We denken dat wc ratio-
nl.1e en enlotionele wezens zijn .. 'laar dat
is niet hl'( hele verhaal. Fantasie neemt
een vl'd grorere plaats in dan wc drnken.
\'('at de mens nlOr 'de waarheid' houdt is
z'n mystificatie daarvan. En d,u komt
omdat de mens reageert vanuit alg{'mene
categorid'n. OE ander, DE \"fOUW,HF.T
kind, DE man. Als hel feminisme in de
afgelopen dertig jaar iéts heeft gepro-
beerd, is het wel het nader spt.'cificeren
van de categorie 'DE vrouw'. AI die boe-
ken hehhen allemaal dezelfde a,hler-
grond: hl,t 'lf"haffen van hl.t monoliti.
SdlC. Om van daaruit te konlCn tot een
l',hte ..:ategorie, nameliJk DE mens. We
zijn allemaal ongeveer hetzelfde,
ondank> alle wr"hillen en nuances, En
we moeten bet 1lll't elkaar zien te redden.
Dat is wat ik een helende mythe zou wil-
len noemen, Hl't verh'lal van de solidari-
teit t'n de eenheid. Een moeilijke zaak,
natuurlijk. \Vant hoe waarhorg je de
waarde \'an het indi\'idu, geef je ruimte
aan z'n identiteit !Onder de andrr tOt \-ij-
and te maken, zonder te polariseren? Een
filo~ofis,he, macH ook een literaire en een
politieke \'f,Jag Jie de kern raakt van elk
probleelll dat de mens - en de aarde als
gclll'e1 - momenteel hedr. Dus als ik me
bezig houu met sprookjes en mythen doe
ik dat niet vanuit een ivoren toren, maar
~ta ik midden in de wereld. En hesrrijd ik
het pessimisme op mifn manier,~

'I/ldigo' 1'<111 Marilla W'ama is I,etschl'.
111'11Ilij lIitg.'I'erij COl/tact ill Amsterdilm,
elJe>lills ['rijwd a/ h"ar ('erder(' !Joekel!.
'"["/ic mt'TlII<1ids in tIJ" b"s,'ment' komt uit
f,ij CIJ<1/!u<1ml WIJl/dus, Jm/)(Jrt('ur Ni/s-
SUl! ,md Lmllll. Voor/u/,ig zijll er geel!
plill!'Iel! I'uor eell I'ert.:llil!g.



Mensenrechten vrouwen dichterbij
De moed van Aziatische vrouwen om hun
ervaringen als 'troostmeisje' openbaar te
maken dwong de Japanse regering onlangs

tot erkenning van de gewelddadige
ronseling van meisjes voor prostitutie

tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dankzij de wereldwijde druk van

vrouwen heeft de onlangs gehouden
VN.Wereldconferentie Mensenrechten
aangedrongen op de aanstelling van een

Speciale Rapporteur bij de VN om
geweld tegen vrouwen te bestrijden.

Twee markante voorbeelden
hoe vrouwen zelf actie ondernemen
om de universele mensenrechten

ook voor hen te laten gelden.
De Koreaanse Siin Do was zestien jil3f

oud. toen zij in 19]8 met Je belofrc goed
betaald werk in een fabriek te krijgen
naar ChinJ werd overgehracht. Daar
werd ze vastgehouden in een hordeel
voor Japanse militairen, l'cn zogenaamd
'comfort station'. lier aamal soldaten dat
lt" als 'trno,tmcisjc' pCT dag te verwerken
krt~cg kon tot 30 oplopen. In het \Veck-
einde waren het cr echter wel 60; ze had
\'aak geen tijd om wat tt" rten of fUSt te
nemen. Wannccr zc als gevolg \'rlfi uitput-
ting cn de voortdurende pijn soldarco
weigerde, werd ze gcslagcn, ge,chopt cn
met hun wapens bl'urcigd.
Veel soldaten negeerden hel verplichte
gebruik van cunduums, Lodar SiiTl Do
zwanger w,'rli. -"len vond het onnodig
met haar eonditic rekening te houden en
zij beviel na L_CVl'nmaanden van l'en
dood kind. Later kreeg zij nog twee kin-
,koren die zij direct na dl' geboorte moest
afstaan, olmlal in dl' 'comfort station'
g,'cn kinderen mochten worden opge-
vued.
Deze situatic van st'ksuelt' sLwt'rnij duur-
de zt'ven j'l.u, tot de overgavc van Japan
in 1945. H<:t Japanse leger liet de 'com-
fort women' aan hun lot O\'er en het kost-
te Sinn Do een jaar om na,lr Korea terug
te keren. Daar vertelde 7Cdat 7e al die ja-
ren in ecn fabrick had gewerkt; alleen
haar moedcr kreeg de wa.uheid te horell.
Ze kwam t'r nit'l ;Khter hoeveel andere
vrullwt'n t'venct'ns tot prostitutie waren
gedwongen, omdat IC allemaal 7eiden in
een fabriek of I.iekenhuis gewerkt te heh-
ben.

Pas in 191111,bijna 45 jaar na de Tweede
Wereldourlog, wt'rd bekcnd op welke
wijze ALiatisehe \"Touwcn, maar ook een
aantal :;\Iederlands,' vrouwen dat in lndo-

nesii.' in kampen was gci'nterncerd, door
de Japanse bCL-ctter systcmati,ch seksueel
zijn misbruikt. In dat jaar It'gden 40 Ko-
reaansc vrouwcn. toen inmiddels tussen
de 60 en 70 jaar oud, voor h,"t ,","rst getui-
genissen over hun ervaringen af. Geschat
wordt dat circa tweehond,'rdduizend
vrouwen het slachtoffer zijn geworden
van deze seksude slavernij. S,.haamte
over hetgl'en hen overkomen was, de
angst niet meer in de familie of de ge-
meenschap geaccepteerd te worden ('n
het uitblijven van dl' crkenning d,\[ hier
sprake is van een grove ,chending van dt'
lllensenrechlen belemmerden deze 'l"{lm-
fort women' om met hun ervaringen naar
buitt'n tt' komen.
De woede over de ontkenning van Japan
dat ze tot prostitutie waren }Wdll'()lIl;e1/
hracht vrouwen enOl_' 0111 hun zwijgl'n te
doorbreken. Enkele van hl'n hegonnen
een rCl,:-htszaak om een herstelbetaling
van Japan te eisen. In augustus van dit
jaar heeft de Japanse Tl'gering eindelijk
erkend dat vrouwen tijdens de oorlog
seksueel misbruikt zijn en ook toq;ege-
ven dat de overheid hierbij betrokken
was.

De crkenning Jat sehUl'e1 g~weld tegen
vrouwen in oorlogstijd ~l'n ~rnstige
schending van de tIlelbenrechten is en als
een oorlogsmisdrijf Lwschollwd moet
worden is nieuw. VeeLil werd verkrach-
ting van vrouwen door mldatcn gt'zit'n
,lis een omermijdclijke bijkom,tighcid
van het oorlogsgeweld. Zowel de acties
van de Aziatische 'comfort women' als de
sytematischl' vcrkrachting van moslim-
vrouwen in voormalig Jucgoslavië als in-
'irrumem van 'etnische zuivering' hebben
wereld wild tot grote verontwaardiging
geleid. Dit heeft de eist'1l van vrouwen

,un dl" VN-Were1dconfe-
rentie Mensenrechten om
geweld tegen \'Touwen als
een schending van men-
senrcchten te erkennen
kracht hijgezet. Want
hoewel de Universele
Verklaring de rechten
\'all dc melis aan ieder -
ongeacht seht' - garan-
deert, toont dt' praktijk
van het dagelijks leven
aan dat voor vrouwcn
vaak andere maatstavcn
worden aangelegd. Cul-
turelc en religieuze rradi-
tic" de vanzelfspràend-
heid dat mannen dt, baa,
zijn l'n daarom hun
vrouw mogen 'corrige-
ren' legitimeren nog vcel
vormen van geweld tcgen
vrouwen. En daarbij gaat
het niet alleen om geweld

111 ooriogssituaries, maar ook om uitin-
gcn van geweld tegen vrouwen in vredes-
tijd, 7Oal, mutilatie, de moord op meis-
jesbabies, gedwongen sterilisatie, gcweld
in de privé-sfeer en vrouwenhandel.
Op een trihunaal tijdens de \X'ereldconfe-
remic legden J5 vrouwen vaak huive-
ringwekkende getuigenissen hiervan af.
Voor regeringsdelegaties ma,lkte dit tri-
bunaal heel concreet hoc overheden cn
internationalr organrn als de V:;\I falen in
de bescherming van de rechten van vrnu-
wcn. In het slotdocument van de (onfe-
rt'ntic werd daarom a'lllgedrongen op de
,wnstelling van een Spcriale Rapporteur
inzake geweld tegen \'Touwen.
Die intcntieverklaring is natuurlijk een
grote stimulans voor de strijd van vrou-
weil om hun rechten nageleefd te krijgen,
1Il,lar papier is geduldig. Vrouwen zullen
toch zelf met het document in de hand bij
hun regeringen hun rechten moeten opei-
sen. Tijdens de Vierde VI": \X'erc1dvrou-
wenconferentie. die in 1995 in China
plaatsvindt. z_almoeten blijken in hoever-
re de besluiten tot een concrete \'erbete-
ring \'an de memenrechten van vrouwen
hebben geleid.

Windc E\'Cnhuis

Wil/de Even/mis is werkzaam bij het HII-
manistisch Or>erle!:Mel/SellfeclJten cn
hctrokkell hij de illternationale camp<lg-
/Ie om mensenrechten l'all vrOl/lt'l'/I te
I,'ersterkell. Ook nam ::ijdeel <lallde VN
WereldcrJllferelllie A1ellsenreçhtc7I. Ge~
weid teRen vrouwen ill oorlOKssitlfaties
ell de erkenning van seksueel geweld als
legitieme grond l'oor asidverlenillK is de
knmellde ti,d eell belangri,k aand<ld,ts-
pllllt l'aI/het HO/vl.
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De mafiapraktijken liegen er niet om. En de banden
die de Cosa Nostra met diverse politici en

overheidsambtenaren heeft ook niet. In Italië
komen de laatste jaren steeds meer wandaden en

corruptieschandalen aan het licht, waardoor
duidelijk wordt hoezeer de mafia verworden is tot
een keiharde misdaadorganisatie, die de meest

vreselijke liquidaties niet schuwt.
Ook enkele ex-mafiosi doen een boekje open over
de ongeschreven regels en wetten van de Cosa

Nostra, zij het niet zonder ambivalentie. Want de
belangrijkste stelregel van de 'mannen van eer' is

dat men elkaar niet verraadt.

De
ongeschreven

regels en wetten van d
Lange tijd heeft men in Italië de ogen gl."-
sloten voor de steeds harder wunlende
mafiapraktijkcn en vooral voor de ban-
den die er tussen de politiek en Je Cosa
Nastra bestaan. Dat het zoveel iaar ge-
duurd heeft voordat men in Italië wilde
zien tOt welke wandaden de mafia În
staat is, is nier helema31 onhegrijpelijk.
Want niets is zo pijnlijk dan de conclusie
dat een overheid heeft nagelaten te doen
wat haar ft." doen staat: Je bescherming
van de burgers tegen het recht van de
sterkste. Een on~rheiddie zijn plichten
heeft verzaakt verdient felle kritiek, maar
het is nier helemJ.Jl terecht om alleen
hard Te oordelen. \X/am in een maat-
schappij kunnen elementen acrief zijn die
tot wandaden in staat zijn, waarvan een
weldenkend mens nauwelijks kan bevat-
ten dat ze plaatsvinden. Dan gdden er
andrre wetten, de wetten van de jungle.
De laatste jaren echter wordt steeds dui-
delijker hoe in bepaalde delen van Italië
de mafia het dagclijhe leven hedt be-
heerst, hoc bang de bevolking is en welke
banden cr zijn russen de publieke ambten
en de Cosa Nostra. Geregeld melden de
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media dat Italiaanse politici en over-
ht'idsdienaars in staat vall beschuldiging
worden gesteld vanwege corruptie en be.
trokkenheid hij moord. De moord op de
mafiabestrijders en frchters Giovanni
Fakone en Paoio Borsellino in 1992 heeft
de Italianen de ogen geopend. Tegelijker-
tijd - en dat is waarschijnlijk geen toeval-
zijn cr talrijke publikatics owr de mafia
verschenen.
Zo ook in Nederland. Onlangs zijn cr en-
kele hoeken gepubliceerd waarin de z.iel
van de mafia wordt hlootgelegd, De '\la-
rnkkaanse auteur Tahar (kn JellOUll koos
in z.ijn pral'htige hOt"k 'De blinde engel'
voor de literaire vorm om dl' ijzeren
greep van llr geurganiseerde misdaad op
Zuid-Italië IC beschrijven. De voormalige
correspondent van De Telegraaf in Ro-
me, Henri \'an der Zee, verhaalt in het
hundige werk 'In de greep van de OCto-
pus' over de mafia-terreur in Italië, ter-
wijl rwee oud mafia-leden in respectieve-
lilk 'Leven in de mafia. Het \'erhaal van
Anronino CalJerone' en 'De huurmour-
denaar. liet ware verhaal van Tuny I'ran-
kos' hun Cfvaringen via ghostwritets op

papier hebben laten vastleggen.
Het zijn vooral de 'overlopers' die het
justitieel apparaat van dienst ziln geweest
in diens opsporingsdrift naar de kern van
de mafia. Zowel in Italit' als in de Ver-
enigde Staten zijn met hun hulp enkele
hoofdfiguren opgepakt en mysterieuze
zaken opgelost. Zo werd door het ver-
haal van Ton)" Frankos de verdwijning
van de Amerikaanse vakbondsleider Jim-
my IIofb opgehelderd. Op basis van de
verkLuingen van Antonino CalderOlll'
werden maar liefst 160 arrestatiebevelen
uitgevaardigd. onder meer tegen de he.
langrijkstl' mafiahaas in Italië, Toto Rii.
na. Begin dit jaar werd 'het beest' Toto
Riina door een speciale eenheid van de
carabinieri gearresrcerd.
De verklaringen van Calderone geven
aan welk een hechfe org,mis,ltie de Cosa
~()stra (nog steeds) is. In dt."inleiding van
'l.evl'n in de mafia' stelt joufllalistc en
Italiëkenner !>'laflun van Royen dat ma-
fiaspel'ialist J>ino Arlacchi, die het ver-
haal van Caldcrone optàende. altijd
twijfelde aan het idee dat de mafia een
strak georganiseerd orgaan was. Zo ver-



door Simone Jacobus

Foto's: Ad van Denderen

De Cosa Nostra is een gesloten
gemeenschap bestaande uit 'mannen
van eer', waaraan elk gevoel voor
romantiek, zoals die nog weleens op
het witte doek te zien is, ontbreekt.

:osa Nostra
telt Arlacchi Tegen Van Roren: MIkdacht
altijd dat het gewone leven van de mafio-
si waarbij ze elkaar ontmoeien op fami-
liefeesten en bruiloften voldoende was.
(... ) Het was onthutsend. Ill'r bestaan
van da_c formele. hiërachische stru..:tuur
van de Cosa Nostra heeft ren ded van
mijn oude opvattingen op zijn kop ge-
Z.Cf. "

Oe Cosa :-Jostra - hcstaandr uit 'mannen
van et:r" - is een geslmrn gemeens,:hap
mer ongeschreven regels en wetten, waat-
aan dk gevoel voor romantiek, zoals die
nog weleens op het witte doek re zien is,
ontbwckt. De codes zijn strikt. Zo wordt
het aanstellen van een familiehuofd via
verkiezing bepaald. Je weet als mafialid
prel:ics wie je wel en wie je gren informa-
tie mag verstrekken. Je houdt je niet be-
zig met prostitutie. je pleegt gt'en moor-
dt'n in her territorium van een ander en je
houdr de vrouw buiten de I.aken (hoewel
zij voelt dat er iets ,Uil d" hand is). T,,-
v"ns \.ermijd k ruzies met anJ"r" 'man-
n"n van "cr'. Caldrrone merkt op: MWat
ren mooie principrs. En wat ben ik (... )

vaak hedrogen uitgekomen: geen respect
voor de regels, dubhel spd, bedrog,
moord door misbruik van het vertrou-
wen van degenen die wel in deze regels
geloofden. "
De broer van Calderone, de mafiabaas
Pippo, heeft in dl' jaren lCventig zelfs ge-
poogd de regels van de Cosa Nostra op
schrift tr stellen, opdat ondrrlingr pro-
blrmrn rn riv'lliteit tus,en de vrrschillrn-
de 'familirs' gesust louden worden. Zon-
der succes. De machtsstrijd was niet meer
te stoppen, hergt>t'n velen onder wie Pip-
po het leven kostte.
Arlacchi beschouwt het document van de
broer van AnlOnino Calderone als een
soort grondwet van de misdaadorganisa-
tie. lIet document betekent ren breuk
[Ussen de vroegere plartelandsmafia,
waarbij de organisatie uit een los ver-
hand van families hestond, en de tegen.
woordige 'gecentraliseerde mafiast3at'.
Een staat binnen de staat. \'\'as de COS,l

Nostra in d" bt'gindagen nog onschuldig
( maar wat heet onschuldig) door óch
mrt afpersing, smokkel en diefstal h"/.ig
te houden, vandaag de dag concentreert

de mafia 7.ich op de drugshandel en de
harde misdaad.

War Iwóelt een mens om zich hij de mafia
aan te sluiten? Henri van der Zee citeert
in 'In de greep van de Octopus' de Itali-
aame journalist Giorgio 80eca die meent
dat een jongen in de zuidelijke provincies
van Italië drie keu/.es ht"eft. Hij kan ma-
fioso worden, de politiek ingaan of adn).
caat van een mafiaha;ts worden. Toch
duiden de cijfers op andere mogelijkhe-
den. Volgens sch;tttingen telt de mafia op
Sicilië in totaal 15.000 leden, wat nog
geen één procent is van d" Siciliaanse be-
\'olking. De rcst van de Sicilianen \'Cr-
dient zijn brood dus op cen andere wijze.
Voor Antonino Calderone was het van-
zelfsprekend dat hij dt"el ging uitmaken
van 'het genootschap van t"er' in Canta-
nia op Sicilië. Calderones moeder stamt
uit n'n mafiageslachr. zijn oom was de
grondlegger van de eerste mafia familie in
Cantania en zijn oudere broer Pippo was
al volop in de mafia geintegrt"erd toen
Antonino toetrad. Die roerreding werd
officieel bekrachtil;d met een inwijdings-
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ceremonie. "Ik kwam in een nieuwe we-
reld, vol bijzondere mensen die bereid
waren hun leven te wagen om hUil kame-
raden te helpen, onrecht te wreken, met
een macht die je je niet kon voorstellen.
(... ) Uiteindelijk kwam ik tot de cons!llsie
dat de el"hte-Cosa i'ostra iets heel anders
is dan wat me- hij die gelegenhl'id werd
gepresentl'erd. "
Hoewel Calderone vol overgave in het
geheime genootschap opereerde had hij
persoonlijke bezwaren tegen het plegen
van een Illoord. Door <.:ollega's is hij altijd
beschuldigd dat hij nooit a<.:tief aan een
s<.:hietpartij heeft deeigenolllen. "Ik pro-
heerde lIle inderdaad altijd te drukken al>

er iemand f;t'dood moest worden." Des-
ondanks is Calderone Iwtrokkl'n gl'wt'est
bij 7.even moorden, waarvan de moord
op vier jongetjes hem nog steeds parten
speelt. Een ambitieu7.e kameraad h;td vier
straatjon~em opgt'pakt en in cen stal op-
gesloten. Ondanks protesten van Calde-
rone bt'sloot de man dl' kinderen te wur-
gen. Calderone memoreert: ~Jk ben tij-
dens dl' executie in mijn auto blijven 7.Ît-
ten, met de raampjes dicht om niets te
horen. (... ) :-':u zou iemand mt' kunnen
vraf;en: zijn cr wel rechters dic een oor-
deel over ons kunnen vellen, Zou het niet
heel rechtvaardig en prij7enswaardig zijn
als iemand me, zo,lra ik een voet buitl;'n
de deur van dt'ze kamer zet, overhoop
schit't? iJoe kon ik nog langer bij dat ver-
maledijde genootschap blijven? Toch ben
ik cr nog een aantal jaren bij f;eblcvetl.
"-let deze wond, dele steen in mijn maag,
dil' cr nog steeds zit en er altijd lal blij\.en
zitten. "
Calderone bl.tuigt zijn spijt en is bijna op
een naieve manier teleurgesteld in de Co-
sa Nostra, in het ontbreken van onderlin-
ge solidariteit rus,en de 'soldaten'. Iloe
anders is het verhaal van de Amerikaan
Donaid Frankos, alias Ton}" The Greek.
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die afstandelijk en wnder enig spoor van
mededogen in 'De huurmoordenaar' zijn
misdaden opbie<.:hr. Geld was het oog-
merk van Fr:mkw;' handelelI. Opgevoed
door l'en tirannieke ,tidvadcr ontvlucht-
te hij het ouderlijk hui, door zil.h aan te
melden bij de marine. Alras helandde hij
in de onderwereld \'an ;'\ew York, Drugs-
handel (en \'crslavlllg), dure auto's,
n'Khtdubs, overvallen, afpl'fsingen en
veel hoeren hepaalden de leefwereld van
Frankos. [n opdracht van mafiabazen al>
John Gotti pleegde hij onrelhare moor-
den, die meestal op identieke wijle wer-
den uitgevoerd. Voordat Frankos aan de
sL}g ging vermomde hij li<.:h, zo&\t hij

nimmer al, moordenaar gddemificeerd
kon worden. De moord \'ond nooit
plaats in een puhlieke gelegenheid. D,1t
was te riskant . .\leestJ.1 ontvoerden Fran-
kos en zijn handlangers het slachtoffer
om deze daarn,1 in l'ell huis te vennoOf-
den, Vefl'olgens \\wd het lijk in stukken
gezaagd en werden de stoffelijke resten in
plastic zakken verpakt. De pla,tie Lakken
werden op l'en afgelegen plek hegraven.
Ofs.:hooll zijn gangster1el'en hem rijk-
dom en aanzien br,Kht hekent Frankns:
"Het enige waar ik niet hOllderd procent
dol op was. was het moorden, hoewel ik
in alle eerlijkheid ook niet kan zep,gen d,1I
ik het verafschuwde. Ik moordde omdat
mensen graag mer gerespecteerde moor-
denaars omgingen. En de reputatie die ik
krt'eg, opende I'eel d~uren voor me. I\laar
ik was niet het r}"pt. dat een kick van
moorden kreeg," Ileel af en toe klinkt cr
een spoor van twijfel in het relaas van
Frankl), door. \~'anlleer FBI-verklikker
Louie ,\loia door Frankos en dil'ns vrien-
den WOr(!t omgebral'ht, peinst TOll}"The
Greek: ~Soms kan ik :'.\oia nog horen
schreeuwen. Ik kan je wel zcggt.t1 JM ik
mezelf niet ,},udig vind wanncer ik me die
nacht herinner." 0:ormaliter is hij minder

berouwvol. "De ma,Hschappij legt dat ik
berouw moet hebben over de moorden
die ik heb f;epleegd, maar ik ben er niet
zeker van of ik dat heb. Zelfs indien ik de
twijfclachti!{e kwalireiten van degenen
die ik heb vermoord negeer, blijf her een
feit dar ik me/.e1f als eell soldaat zag en
mijn slachtoffers als Je vijand. Binnen
zo'n comext kan er van spijr ~een sprake
Zl]n. Inderdaad, de wetten van de jung-
I,.

Resl de ,'raag welke mmieven mannen
als Frankos t'n Calderone hadden om
verklikker te word~l1. liet antwoord 1';

simpel. Ze zaten in het nauw. Franko,
sleet een groot deel van 7.ijn tijd in diverse
strafinrichtingen (met trots vermeldt hij
dat niemand meer gevangenissen van
binnenuir kelll dan hij), m:ur hij werd al-
tijd veroordeeld voor andl're vergrijpen,
:-':ooit voor moord. Totdar hij gepakt
werd n)()r een moord die hij lIiel ge-
pleegd had, liet mnnis luidde 25 jaar. En
toen vormde Frankos plotseling een be-
dreiging voor de :-':ew Yorkse mafia top,
Ilij wist te veel l'n was nil.t mt'er 7.cker
van 7.'n leven. De gangster werd verklik-
ker in de hoop dar ht'm strafvrrminde-
ring zou worden toegekend.
Een cruciaal gegeven is den Calderone en
frankos de voornaamste stdregel ran de
mafia hebben geschonden. Ze hebben
hun maten verraden. Frankos, niet al tl'
gepikeerd over de door hem gepleegde
moorden, koestert gemengde gevodens
over zijn verraad. "Ik walgdt' van het
idee Olll een \"Cfklikker te zijn." i lij ver-
blijft mor zijn eigen veiligheid al vijf iaar
in de Isolatiecel en heeft vooralsnog geen
strafvermindering gekregen. Calderone
en zijn familie bevinden zich inmiddels
op een onbekend onderduikadres, ])e7.e
Siciliaan is weliswaar tot het inzicht ge-
komen dat dl' Cosa Nostra el'n verderfe-
lijke organisatie is, maar ook hij geeft
blijk van een 7,ekere ambivalentie. I lij
maakt nog stel'ds het onderscheid tllsst'n
de goede oude tiid, toen alles gemoelielijk
t'n overzichtelijk was, en de huidige ma-
fia dic door een niets onziende inhalig-
heid wordt gekenmerkt. [n een emorio-
neel bt'toog roept Calderonc de 'mannen
van eer' op om de strijd tc staken om ver-
volgt'ns te c()llduderen dat zij eig~nliik
~mannen zonder eer" zijn.

'l.(,llen il/ de Mafia. Het 1'('Thaalt'<l1I tlll-
tUllil/o Caldeml/e' door I'ino Ar/acchi
mei een inleiding lIan AlariOlIIJ,lII Royell,
Amstcrd<llll (Nijgb & Vall /)illll<lr) 1993,
l"iis f 36,90.
'De Jlllllrmourd('lIaar. Hel w<lre l,erhaal
I'<IJITrJllY Frankos' door \Ylilliam Hoff-
111<1/1 & I.ake Headln', Amslerdam (I.ui.
tingh-,\'ijllwf) 1993, pri,s f 34.90.
'1/1 de greep I'all de Octo/Jus, De mafia-
terreur ill Italië' door Hellri l'all der ZIT.
Den /Iaag (/lZZTijli) J 993, priis f 27,.50.
'De blillde ('Jlgel' door Tahûr Ben Jel-
hU/1/, 8r('(/a (De (;('us-l\riloJk) 199.1.
prilS f 34 •.50.



Gilde draagt
steentje bij aan

ouderenemancipatie
Gilde Amsterdam is inmiddels uitgegroeid tot een fenomeen.

Bijna 10jaar geleden ontstaan op initiatief van een groepje actieve
ouderen, die van mening waren dat de kennis en levenservaring

van ouderen mee moet tellen in de maatschappij, is het in meer dan
100plaatsen in ons land nagevolgd. Maar ook in het buitenland zijn
reeds vele gelijksoortige projecten ontstaan. In het Europees Jaar

van de Ouderen is Gilde Amsterdam zelfs uitgeroepen tot
voorbeeldproject op het gebied van de ouderenemancipatie.

Waar oprechte boosheid al niet toe kan leiden.

door Mirre Bots

Foto's: Chris Pennarrs

Want kwaadheid was de motor achter
het onsraan van dit initiatief in 1984.
Kwaadheid over het feit dat ouderen in
onze maatschappij soms wel zo'n dertig
jaar lang aan de kam moeten staan tOn
niet meer geacht worden een zinvolle bij-
drage aan de maatschappij te leveren.
WOUI vall Doornik, initiatiefnemer van
Gilde en dircctt'ur vall Gilde Amsterdam.
kan zich er nog over opwinden. "Het is
toch uiterst tragisch te noemen dat in 01\-

ze cultuur een groot deel van een mensen-
leven niet meer meetelt. De laatste jaren
stoppen veel mensen al op SS-jarige leef-
tijd met werken, en dat aantal neemt al-
leen maar toe, maar de kans om in de 80
te worden is vrij groot. Dat houdt in dat
eenderde deel van een mensenleven gro-
tendeels onbenut wordr gelaten of nog
slechts als marginaal wordt ~ezien, want
er zijn in onze maatschappij geen taken
voor ouderen ontwikkeld. Ouderen wor-
den \'ooral bekeken als mensen die het al-
lemaal al gehad hehben en die vooral
maar moeten genieten van het leven.
Maar alleen genieten wat er te genieten
valt is een vorm van hedonisme. Veel ou-
deren vinden daar helemaal geen hevredi-
ging in. Die willen iets doen met de ken-
nis en levenservaring die ze hebben opge-
daan en daadwerkelijk hun steentje aan
de samenleving bijdragen."
Ook in de reclame wordt fiks ingespeeld
op het idee dat ouderen nu eindelijk eens
kunnen g:lan genieten van hun weh'er-
diende rust. Maar dan wel snelle en ei-
gentijdse ouderen. die hun heil vooral
schijnen te moeten zoeken in de ver-
strooiende hoek. .\ta:lr alleen verstrooi-

HUMANISTseptember 1993 19



Ouderen kunnen qua snelheid en stijl van
leven niet wedijveren met jongeren. Daar
moet je ze ook niet op aanspreken. Je moet
eigen taken voor ouderen ontwikkelen.

in~ kan een mens snel ~aan ~'ervelen, le-
ker als hij of zij no~ zo'n 25 jaar voor de
boeg heeft.
Wout van Doornik: ~Ouderen kunnen
op bepaalde punten, zoals snelheid en
sdjl van len~n, niet wedijveren met jonge-
ren. Daar moet je ze ook niet op aanspre-
ken. Om de levensfase van 55 tot ze~ 85
jaar op waarde te schatten, /.UI je de la-
ken mneten Ocnadrukken die daarbij ho-
ren. En dan kom je al gauw uit op kennis
en ervaring die mensen in hun leven heb-
ben opgedaan, waarover jongeretl vaak
nog niet beschikken. Je kunt deze over-
dragen en hesehikhaar stellen aan ande-
ren. De jongeren moeten het doen, maar
Ie kunnen gebruik maken van de know-
how van ouderen, Dat is simpel gezegd
de filo>ofie achter Gilde."

En zo ont>tond het idee van de Gilde
Gids. Een giJs waarin ~emiddeld zo'n
300 ouderen belangeloos en in een infor-
mele sfeer bereid zijn rot het geven van
advielen, begeleidin~, informatie of le-
zingen. En daarbij gaat het om een lccr
uiteenlopend s<:ala aan onderwerpen cn
vaardighl'den. Je kunt het zo gek niet be-
denken of de adviseurs - want zo worden
de ouderen die hun kennis ter heschik-
king stellen genoemd - hieden het aan:
van het leren boek hinden en vreemde ta.
len spreken tot het opgraven van oude
munten, spreken in Ill't openbaar en
schaken met de wmputer. De Gilde Gids
blijkt een gouden greep te zijn geweest,
want zowel individuen als gmepen weten
in groten getale dl' weg ernaar te vinden.
En dan kan hl,t gaan om l'en allm:hroon
die l'en eigen winkeltje wil beginnen of
Nedl'rlands wil leren, een buurthuis dat
een luodgietersadvie~ wil, n'n hoo~leraar
die iemand wil inkrviewen voor zijn on-
derzoek of een groepje jongeren dat in
Polen een kindertehuis gaat schilderen en
hiervoor een huisscbilder als ad\'iseUT
meevraagt. \X/out van Doornik: "liet is
inderdaad zo dat i('d('r('en, zowel jong als
oud, allochtoon of aurU<.:htuon, houg- of
laa~-opgeleid, mensen met een mulle
Ocurs of met ('en welgevulde portemon.
na ie, huurthuizen en Rotarycluh" de weg
naar ons we('t te vinden. Omdat ,om mi-
gen ,elfs wel wat meer wilden dan een
advies ('n ons regelmatig de vraag bereik-
te of z(' niet substantider van iemands
dictISten gebruik kunden maken, organi-
saties zo<:hten bijvoorheeld een klusjes-
man of ('en bestuurslid, zijn we een jaar
of vier geleden met een ander project ge-
start, de Senior-Vrijwilligers Service.
.'vlensen die hun sporen op een bepaald
gebied verdiend hebben bemiddelen wij
naar vacatures, waaf\'oor speciaal oude-
re vrijwilligers gezo<:ht worden. \X/ant
sommige ouderen gaven ook te kennen
dat I.e meer wilden dan sle<:hts een advies
geven. Ze hadden behuefte aan mn"r
structuur in hun dagen en wilden wel l'en
paar dagdelen per weck a<:tief zijn.~
Voorheelden van functies waarvoor ou-
deren hij uitst('k ges<:hikt kunnen zlln,
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zijn gastvrouw in l'en bejaardentehuis of
eell organisatie die uit allemaal jonge
mensen bestaat, maar die een oudere
penningmeester zoeken, omdat ze zelf de
nodige ervaring missen. Zo zijn cr ook
een paar b,sers en elektriciens gaan wer-
ken hij een EXpl'rimentele \'(.Ierkplaats in
Amsterdam-Noord, die opgez('t is om
randgroepjongeren weer binnen de maM-
s<:happii te halen, De bedoeling is um hen
aan enk('l(' vakken te laten ruiken, waar-
door 7,e misschien alsnog naar 'O<:hool
gaan om het e<:ht te ler('n.
Wout van Doornik: "De goodwill voor
onze projecten onder jongeren is groot,
dat valt me elke keer weer op. Dat geeft
eens te meer aan dat je ouderen niet apart
moet zetten of als een speóale categorie
behandelen. Oud worden wc allemaal.
Het is een len'nsfase waar ieder van ons
vanzelf in terechtkomt. I-Ioe kilk je cr te-
gen aan en wat doe je erm('e? Daar gaat
het Oln."

De 74-jarige Epko Wcert is een van dl'
ouderen die al jaren actief hetrokken is
bij (;ilde Amst('fdam, Ilil geeft wwcl el-
ke maandagochtend Engelse conversatie-
les voor gevorderden als regelmatig nlOr
allerlei dllbs en organisMies een lelin~ en
diapresentatie over zijn rol als student in
het verzet. "Dat laat~te doe ik nog niet
zolang en ik wilde het aanvankelijk ook
niet, omdat ik er niet 1.0 graag mee te
koop loop . .'vlaar na aandringen van de
kam van mensen die bij Gilde werkten,
zij hebben mc evenals het wrwt'imuseum
behoorlijk al.hwr de vodden gezeten om
me zover te krijgen, ben ik onder de noe.
mer Vertcld V('fledcn over mijn ervarin-
gen in het verzet gaan venellen. Omdat
cr ook nog wat foto's van Cas Oorthuy'
in omloop waren waarop ik als verzets-
medewerker stond kOIl ik er een levendig
v('rhaal van maken. Nu ik hl't eenmaal
wat langer doe, ben ik het eigenlijk heel
leuk gaan vinden. Vooral ook omdat ik
merk dat veel jongeren toch in dat verle-
den gci'nteresseerd ziln. En ik ben een ac-
tief mens, die van uitdagingen houdt. Ho-
vendien kom ik graag onder dl' mensen.
Ik ga \.aak '<; ochtends de deur uit en weet
nid wanneer ik 's avonds weer thuiskom,
dat kan soms diep in dl" nacht zijn. ~ On-
der dl' mensen komt Epko \'Veert inder-
daad genoeg, wam behalve dat hii zijllle-
zing en diapresentatie voor de meest uit-
eenlopende groepen houdt, van het Am-
sterdam,(' studemeneorps tot onlangs
nog in een krakerscafé, is hij ook nog

rondleider bij .\lee 'In ,\Iokum. Dit is
eveneens een proj('et van Gilde Amster-
dam, waarin oudere Amsterdammers aan
belaugstcllellden hun stad !aten zien. Ep-
ko Weert: "Dat is het eerste wat ik voor
Gilde de('d, Toen ik hierover in de krant
las, voelde ik me mct('en aangesproken,
want ik ben 7-{'erwrknocht aan Amster-
dam. Ik en.aar het echt al, mijn stad,
waar ik 50 jaar van m'n leven heb door-
gl'hra •..ht cn die ik op mijn duimpje ken,
maar waar toch altijd w('cr iets nieuws
aan te ontdekken valt, Daarnaast heb ik
vanuit mijn vroeg('re werk bij l'en imer-
nationaal verzekeringsbedrijf altijd veel
buitenlandse contacten geheld en veel aan
Nederland-promutie gedaan. Dus de stap
om aan Amsterdam.promotie tl' gaan
doen was maar klein. Ik vind het dank-
haar werk om mensen een gezellige daj.\
te bezorgen, zeker mensen die niet alleen
naar Amsterdam durven te komen, om-
dat le zm.ed negatieve dingen over Am-
stl'rJam gehoord hebben, Door ze mee te
nemen kun je dat ontzenuwen, al zijn er
natuurlijk wel negatiev(' aspecten, en la.
ten lien hoc mooi de stad eigenlijk i,. En
zelf leer ik cr ook van. Ik krijg steeds
meer eerbied voor wat mijn voorvaderen
allemaal in Amstenbm gepresteerd heb-
ben.~
Van :-'-1eein .'vlokum maken jaarlijks wel
zo'n 20.000 memen gebruik en blijkbaar
ziln ('r ook veel oudere Amsterdammers
die van hun ,tad houden en doe aan an-
deren willen laten zien, want er is zelfs
een wachtlijst voor ('v('ntuele gegadigden
voor de functie van rondleider.

~lce In :-'-10kum is dus evenal, de Gilde
Gids en dl' Senior-Vrijwilligers Service
e('tl suc<:esformule gebleken. Hoewel
\'(.'out van Doornik niet wil ontkennen
dat de diverse projecten van Gilde Am-
st('rdam een sw.:<:eszijn, weet hij dit ook
aardig t(' relativeren. "De tijd was ('r
hlijkhaar rijp voor. Wij hebhen dan wel
to('vallig als eersten het idee ontwikkeld
en vormgegevcn, maar dat het op lo.n
grote schaal nagevolgd wordt wil ook
zeggen dat er in de meutsehappij een gro-
te behoefte bestaat om ouderen actief t('
laten opereren. Ik ben er natuurlijk wel
tfOts op, maar ik ben tU<.:hvooral iemand
die ahH'er twee stappen verder denkt en
bezig is met wat we nog meer kU1\lwn bl"
denken. Daarnaast moet ik toch ook wel
zeggen dat ik enigs/.Îns teleurgesteld hen
in het aamalouderen dat bijvoorbeeld
aan de (iilde Gids meewerkt. Dl' aamal-



Het is uiterst tragisch te noemen dat in onze
cultuur een groot deel van een mensenleven
niet meer meetelt. Eenderde deel van een
mensenleven wordt grotendeels onbenut
gelaten of slechts als marginaal gezien.

len l.ijn achtergebleven bij wat ik ver-
wachtte. liet zijn er nu gemiddeld w'n
300, maar in een stad als Amsterdam
hadden het er evengoed .~oooof zelfs
30.000 kunnen lijn. ,"'iaar ja, hierbij
moet je natuurlijk wel bedenken dat niet
iedrrren ern achtergrond heeft waarover
veel over te dragen is. Als je een heel le-
ven lang alleen maar papieren in mappen
gestopt hebt, kun je daar anderen niet zo-
veel over vertellen.~ Vandaar dat hij
voortdurend op i~.tsnieuws aan hd brol.'.
d~'n is. Het volfwnd~' project staat dan
ook alweer op stapt'l. Zo gaat in oktolwr

Wegwijs, een advieshure,lu \-uur oude-
ren, \'an start. Het i, b~.dodd voor men-
sen ouder dan 50 jaar, dit' nieuwe belig-
h~'den willen gaan ,1anpakken. Het kan
gaan om bezigheden op het gebied van
b~.taald en onhetaald werk, educatie, be-
rol'psopleidingen en opfriscursussen,
sport en beweging of hobby en vrije tijd.
\X'out van Doornik: ~W'e willl'n geen rijen
folder, hebhen staan en leggen IIlrvrouw
of mt'nt't'r, kijkt u hier maar een, in . .\-lis-
schi~'n is dit wat u ZOl"kLN~"e, we willen
een uitgebreid gesprek VOl"ren met de
lIlenscn die bij uns kOn1l"n, waarin wc

hen vragen wat Ie nu rcht willen. '\1is-
schien hehben ze hun helI" levrn al rt'n br-
paalde wt'ns gehad, maar hier nooit ,1an
toegegeven. Of omdat het niet hoorde in
hun milieu of opvoeding of omdat l.e
nooit het idee hebben IIlregekregen dat ze
iiberh'lupt iets te willen hebben. \'Ve zet-
ten hun mogelijkhedt'n en wensen op een
rijtje en verwijl_en hen vervolgens door
naar cen aantal clubs, zoals de Raad voor
dt' Spurt cn de Raad vour de Beroepskeu-
zt', die hen met hun specifieke vraag ver-
dn kunnen helpen. :-.latuurlijk vergt het
voert:n van een dergelijk gesprek wel wat

meer professionele kennis, maar we heb-
ben geen enkel prohlerm om gepensio-
neerde memrn aan te trekken, die hier in
hun vroegere beroep de nodige ervaring
mee hehben opged,un. M

Een volgend project, dat nog in de kin-
derschornen st;;lat, is zijn idee om alloch-
tonell op een informele manier :-.leder-
lands te leren spreken. \X'O\lt \';;In Door-
nik: ~We doen dit al, maar de vra,lg hirr-
n,l<1fis hehoorlijk groot. \X'ekunnen hier
lang niet altijd aan voldorn. Ik wil er dan
ook t'en apart projen van maken, waarin
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de nadruk komt te liggen op het laten
ontmoeten van verschillende culturen
fOnd dl' huiskamertafd. Op rrn zakrlijkr
noemer, namrlijk dat mensen Nrdrrlands
willeu lereu, ha,ll je ze binnen, maar wan-
neer je met een klein groepje hij iemand
in z'n huiskamer zit gebeurt er niltuurlijk
mt'er. Dan leer ie e1bwr ook op een ;;Inde-
re manier kennen ril respectrren, M

\X'ant zo laU het volgens hem moetrll
zijn, dat de generaties en cu1turenlich ge-
makkelijk onder elkaar mengelI en dar ze
niet ap,lrt worden door al die vervloekte
regeltje, vau de lIuatschappij. Eli dan
ma'lkt hij zich weer opnieuw kwaad.
"liet is toch te gek om los te lopen dat
een journalist die eeu vaste baan heeft of
een psycho-analytica, die zich eerst jaren
en jaren gesprdalisrerd moet hebben om
dat heroep te kunnen uitoefenen, er na
hun 651.' verplicht mee op moeten hou-
den. Terwijl 1.1.' dan nog heel goed tot dat
werk in staat zijn en soms l.elfs op hun
he,[ zijn. Freud hegon ook pa, op z'n SSr
jaar met z.ijn eer,tr theoretische schrijf-
sels over ht't onhewuste. !-Iier hij Gilde
loopt ook l'en m;;lll rond, die tor z'n 651.'
een meubelzaak hedt gehad. Daarna is
hij met een yoga-opleiding hegonnen. Nu
op z'n 7ge heeft hij alweer elf j;;lar erva.
ring als yoga leraar, die hij maar weer wat
graag aan anderen overdraagt. Dat is nu
ten voeten uit hoc het ~'olgens mij kan.
Als we er maar erlls vanuit zouden ga;;lll
dat ouderrn niet alleen recht hrbben op
participatie, maar ook de \"Crantwoorde-
lijkhrid tot participatie. Iedereen heeft
plichten in de ma;ttschappij hehah'e
ouderen. Iht is toch krankzinnig.~
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De Zuid-Afrikaanse schrijfster
Jeanne Goosen is in ons land
nauwelijks bekend. In Zuid-

Afrika behoorde zij jarenlang
tot de dissidente schrijvers. De
poëziebundels die zij in de jaren
'70 publiceerde werden in Zuid.
Afrika verboden. Haar eerste

roman 'Ons is nie almal 50 nie',
die in 1990verscheen en die
onlangs in het Nederlands is

vertaald, werd door publiek en
pers echter met enthousiasme

ontvangen en met diverse
literaire prijzen bekroond.

Blijkbaar wist ze daarin iets te
verwoorden dat voor veel

blanke Afrikaanders herkenbaar
was.

Een gesprek met een schrijfster,
die met pijn terugkijkt op de
apartheid en die de huidige

ontwikkelingen kritisch volgt.

'Ons is nie almal 50 nie'

door Ria Lavrijsen
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In Je rOJlUIl s~'hctst Gooscn via Je nog
OT\';chulJigc ogen van het meisje Gerri het
rustige ('n ogenschijnlijk harmonieuze fa-
milielcn"n \'<1n een Zuid-Afrikaans calvi-
nistisch arhcidc-rsgf.'7-in. Vader Pid, ast-
map,Jtiënt, houdt als spuurwcgarbeidt'{
llwt mocÎte het houfd bUH'J\ water. De
wat zuinige o:n gefrustreerde Piet blijkt
van alles tegen 'kaffers', kleurlingen, ka-
tholieken en communisten te hebhen.
t-.locu{'r !Joris. een wat vrolijker type,
heeft cr geen prohlemen mee dat haar
dochtertje met g(.'"kkurdc buurkindenjes
speelt en ha,lf gl.''Voel voor rechtvaardig-
hcid legt h,ur Jen cOllllllunisten ergens
misschien toch ook een heet je gelijk heb-
Iwn. De lezer vangt een glimp op van lil'
valllelfsprekendlwid van het alk'daagse
t'Kismc waarmee meisjes als Gcni in de
bekrompen jaren vijftig opgroeiden.
Dl' ,chrijfster lelf ziet haar boek 'Ons is
nie almal so nie' als een hekemenis. "Ik

",,'ilde laten zien hoe een kind als Gcrti al
op jonge leeftijd een !Otale indoctrinatie
ondçrgaar. Zwanen l.ijn geen memen,
dat was het idee waar je mee opgroeide.
fk Geni's van toen. Jen i, de generatie
die nu een grote sprong moet maken naar
n'n nieuw Zuid-Afrika. Probeer ie die
verwarring maar eens voor te stellen."
In het boek legt v;;lder Piet voortdurend
vernederende dingen oller zwanen.
\X'oorden als 'kaffers' en 'hotnots' rollen
met groot gemak over l.ijn lippen. Jeanne
(~o()';en hekent tijdem het schrijven grole
moeite gehad te hebben om dit soort
woorden op te s..:hrijven. ~~temen als
Pier kennen wij Afrikaanders allemaal.
Streng chrisrelijk waren ze en ze vonden
oprechl dat de hokken en schapen gc-
sdwiJcn mocsrcn worden, dat stond tcn-
slotte in de Bijbcl. Het is een heel emotio-
neel pmee'i voor me geweest om op een
eerlijke manier te schrijven over mensen



Ik vraag me elke dag af: heb ik wel genoeg
moeite gedaan? Heb ik ook geen voordeel
gehad van de apartheid?

Ik geloof dat wij blanke Afrikaanders al die
jaren in psychologisch opzicht in een
gevangenis hebben geleefd.

met wie ook ik hen opgegroeid. Soms
was ik hang voor het hoà, want door die
racistische uitlatingen van Piet zouden
sommige mensen het als een conservatief
en propagandistisch hoek kunnen he-
schouwen. Dit hoek wu in de jaren vijf-
tig gc1e7.t'1Izijn als een pleidooi voor de
apartheid. Ik wi,t dat ik met vuur speel-
de. AI gooide ik mijn hele loopbaan te
grahhel, dit verhaal moest eruit. Ik heb
hl.'t hoek geschreven nog vóör de beroem-
dl.' speech van De Klerk waarin hij de af-
schaffing van de apartheid aankondigt cn
voór de vrijlating van !\.tandc1a. Ik wist
niet of het gepubliceerd zou kunnen wor-
den, maar ik was van plan om in leder ge-
val de confrontatic met mijn uitgever niet
uit de weg te gaan. ~
Tocn het boek cr eenmaal was, bleek het
goed ontvangen te worden. !vlellsen bel-
den Jeanne Coosen zelfs 's nachts huilend
op. "Ze waren opgelucht dat iemand ein-
delijk bereid was de waarheid toe te ge-
ven. Ze konden nu eindelijk vertellen dat
hun vader of oom net zo'n racistische
man als Piet was geweest. :'-lenscn had-
den behoefte om te praten, om te erken-
nen dat er foutl.'l1 waren gemaakt. De titel
van de roman is 'Ons is nie almal <;() nie'
maar ik heh eigenlijk willen z.ej.\gen: wij
waren allemaal zo."
Zelf is jeanne Goo,en in een eenvoudig
middenklassegezin in de huurt van Kaap-
stad opgegroeid. Haar ouder, waren,
hoewel niet erg politiek bewust, gelukkig
geen voorstanders \'an dl.' apartheidspoli-
tiek. "Mijn moeder heeft altijd erg mee-
geleefd met de zwarte hevolking. Zij kon
zjch niet verenigen met de apartheid, d,H
vond z.e onrechtvaardig, m,lar ze vond
wel dat je de regering mOl.'st !:whoorz.a-
men. Je mOl.'t jl.' voorstellen, van kinds af
aan groeidl.' jl.'op met \'rees. Je wl.'rd hang
gl.'maakt ml.'t vl.'rhalen over zwarten die je
dood wuden steken en land van je wil-
den afnemen. Je leerde dat de zwanen
harharen waren. :'-lijn ouders hehhen
zich nooit met de apartheid kunnen \'er.
zoenen, maar hadden wel het gevoel dat
ze er niet echt iets tegen konden doen. Ze
wilden niet uitgestoten worden. ~

Goosens werk is te beschouwen als een
poging om in het reine te komen met het
racistische denkl.'n waarmee vrijwel alle
hlanke Afrikaandl.'r, z.ijn opgegroeid.
Een dit jaar \'erschenen eenakter van
haar hand, 'n Koffer in die Kas, dat in ju-
li op het theaterfestival van Grahams-
town in première ging, blijkt vooral hij
de Afrikaanders heel wat emoties op te
roepen . .sommige mensen hehben moeite
met de ruwe taal, andl.'ren zien, tot tra-
nen toe bewogen, hun eigen onmacht
verheeld. Het stuk gaat over een blanke
vrouw die 's avonds laat in haar apparte-
ment een zwarte inhreker aantreft. llij
proheert zich te verstoppen in haar kle-
renkast, de kast valt om en de z.warte
man zit opgesloten. De vrouw schenkt
een whisky in en hegint el.'n lang nachte-
lijk gesprl.'k. Langzaam wordt ze dron-

ken. Nooit heeft ze zkh met de apartheid
kunnen verzoenen, zegt ze, Tllaar ze geeft
nu toe dat zc bang is voor deze zwarte
man. Dc man in de kast reageert niet, uit
de kast is slecbts een luidruchtig zwijgen
voelbaar. Ze praat, schreeuwt en pro-
beert wanhopig contact mer hem te krij-
gen. "Jij terroriseer my met jou stilte",
zegt Je vrouw. "Praat, kaffer, praat." Als
zij op het eind, naakt en kwetsbaar, de in-
breker vrijlaat, loopt hij weg zonder iets
te zeggen. De HOUW, roept hem smekend
achterna terug te komen.
"Die vrouw verwoordr de vrees van een
aanzienlijk deel van de blanke Afrikaan-
der gemeensch,lp", zegt Jeanne (;oosen.
"Zij wil die zwarte man wel vrijlaten,
maar is niet in staat om zich van het ra-
cistische denken te ontdoen. Door die
man niets te laten zeggen, wil ik laten
zien dat er nooit echte communicatie mo-

gelijk was. Die vrouw probeert wanhopig
om coman te maken, maar de mail wei-
gert om mer haar te praten. Die stilte, dat
i, iets wat OIJS gek maakt."

Na vl.'ertig jaar apartheid en Cl'nsuur IS

het voor dissidente schrijvers als jl.'anne
Gomen eindelijk mogelijk te schrij\'('n
wat z.ewillen. Maar Jeanne Coosen vindt
dat men op dit moment in Zuid-Afrika
nog helemaal niet weet boe men die vrij-
heid moet hanteren. "Wij weten hele-
maal niet wat vrijheid is. Ten koste van
de zwartl.' bevolking hehben wij, blanke
Afrikaanders, materiële rijkdom verwor-
ven, maar ik geloof dat we al die jaren in
psychologisch opzjcht in een gevangenis
hebhen geleefd. lier zal heel Lmg duren
voordat her weer goed komt mer ons. Wij
denken nog ,tecds in termen van zij en
wij, we wonen nog stel.'d, niet in dez.e1fde
wijken. In dez.l.' overgangsperiode wor-
den elke dag tientallen mensen \'er-
moord. Is dat vrijheid~ In de toekomst
zal nog moeten hlijken hoe de nieuwe re-
gering, waM het ANC een belangrijke
srem in zal hehhen, met de vrijheid om-
gaat. Ik zou bijvoorheeld heel graag van
het ANC horen wat haar culturele heleid
voor de toekom,r wordt. Ik heb venrou-

wen in het ANC als ze zeggen dat ze geen
censuur in zullen stellen. Maar fa<;eisml.'
kan heel gemakkl.'lijk door el.'n nieuwe
vorm van totalitair denken worden ver-
vangen. Het ANC z.al moeten garanderen
dat cultuur niet als een politiek wapen
gebruikt zal worden. Doen ze dar niet
dan maken z.e dezelfde fout die de Afri-
kaanders gemaakt hehhen. Die stelden
ook de culruur en dl.' kunst in dienst van
een politiek ideaal."

"Dat er anno 1':l':l3 in Zuid-Afrika Z.owel
bij conservatieven als hij progressieve li-
heralen achter her huis nog sreeds 'be-
diendehokkl" hestaan, waar zwarte
diensthoden wonen, is tragisch l.'n erg.
Woorden z.ijn nauwelijks toerl.'ikend om
te zeggen hoe diep me dat raakt. We ho-
rl.'n nu dingen die in naam van het Afri-
kaanderdom zijn gedaan, waarvan we

niets wisten. Dat lijkt op de siutatie van
de TweeJe Wereldoorlog: 'Wir haben cs
nicht gewusst', maar dat kan niet als ex-
cuus gelden. Wij hadden hier inderdaad
geen persvrijheid, wij konden niks veran-
deren. Toch vraag ik me elke dag af: heb
ik wel genoeg moeite gedaan? f leb ook ik
geen voordeel gehad van de apartheid? Ik
hen altijt-{ gewoon als journalist blijven
werken om de kost te verdienen. Mis-
schien gaat iemand me op fomen uit het
verleden betrappen omdat ik niet genoeg
heh gedaan tegen de apartheid. Ik weet
van hlanken, z.elfs in mijn eigen vrienden-
kring, die open en bloot in een geweldda-
dige situatie stappen. Alsof er een doods-
hegeerte is, alsof dat de enige manier is
waarop je kunt boeren voor alle fouten
van de Afrikaanders.'

01lS is "ic almal so lIie, Amsterdam (Am-
ber) 1')'}3,priisj 2Y,')(}.

'De Verbeelding' val! de HOS zal op
maal/dag 13 september gewi;d zii" aiJlJ
de Zuid-Afrikaanse schriifster Jealllle
GanselI. Radin 5, 14.30 - 1.5.00 I/ur.
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Hotel De Einder
Bl.'gin juli kwam cr ccn sIroom publiciteit op gang
duor plannen van Je afdeling Alkmaar voor een fo~
rumbijeenkomslover hulp bij lelfdoding. Daarin
speelde het idee vall het hotel De Einder als instel-
linl-:voor hulp bij zclfdmling een prtJmint;lltc rol. Ot:
media. die last hadden van de komkumnwnijd,
sprongen m;)ssaal op dit onderwerp en OVl.:fstc!ptcn
de afdeling communicatie van het eenlTaal bureau
in Utrecht met Hagen over achtergronden, ocw ccg-
redenen en uitwerkingen vall een ',clfrnoordhotcl'.
Dom de golf publiciteit - ook radio en tclc\'isic
stortlcn ,.ich (fOP - kregen veel mensen het idee dal
hel HV daadwerkelijk lOt de instelling van een hotel
De Einder had hesloten. Bij hel centraal bureau

kwamen daarop \'Cel reacties binnen van ~'oor- en tegenslanders,
maar ook van hulpvragers in acute nood.
Hel Hoofdbestuur gaf een persverklaring Uil, die hieronder is af-
gedrukt, en nam eonta..:t op met de afdeling Alkm,lar. Binnen-
kort zal het Iloofdbestuur alle afdelingen in bet land herichlm
over de IC volgen ••••.eg bij het bekend maken van plannen en ini-
lialieven, zeker als die gaan over complexe en uiter\t gC\'oeli)o;e
zaken als hellhema hulp bij zelfdoding.

Persverklaring (6 juli 1993)

Thema Jong/Oud
Op zaterdag 16 oktober
wordt voor ~roepsbe~eleidcrs
en or~anisatoren een intro-
duktiedag \'crzorgd over het
thenUl jong/oud ~.an hel pro-
jeCl Samen Leven. Er is lij-
dens die dag zowel aandacht
voor theorie als praktijk. Een
uitgebreide informatiemap
met tal van su~gesties voor
aClh'iteiten in de gemeen-
schappcn is nu gereed.
Dc deelnamekoslen voor deze
d.lg bedragcn f. 15,. (m'er te
maken op ~iro 197930 o.v.v.
inlfodall: jong/oud), dit is in-
du~ief themamap,luneh, kof-
fie en thee. U kunt zich schrif-
telijk aanmelden bij Ariane
de Brauw, Postbus 114,3500
AC Utrecht. Meer informatie
(l~'er het thema is te verkrij-
gen bij Dick Metselaar (Iel.
030-.11814$).

Lezing in Groningen
Op 12 septemher organiseert
Hct HV in Groningen een le-
zing door Pieler van Veenen,
secretaris van het HO'\.-1, o\'er
de Wereldconferentie Men-
senrechten die juni jJ. in We-
nen plaatsvond. Az-Îatische en
Islamitische regeringen stel-
den de universaliteit \'an
mcnsenrechten ter discussie
en ondernamen pogingen om
dc HJenemende internationale
bemoeienis met de mensen-
rechlsituatie in hun landen af
te wijzen. i\lensenrechten- en
\'rOUw enorga n isa tiesorg.1 ni-
saties vÎnden de internationa-
le erkenning \'an mensenrech.
ten jui~t van levembelang.
De lezing begint om 10.]0
uur en vindt plaats in Huma-
nistieh Centrum, W.A. 5chol-
tensuaat 2 te Groningen.

Het Humanistisch Verhond kwam vandaag in hel IIÎeuws met
het herieht dal er, via een open hare di\cus\ie, naar de oprichting
wordt gestreefd \'an een 'slerfhuis', een inslelling waar mensen
tereehl zouden kunnen die lOt zelfdoding hebben bes101en.
Dit herichl is afkomstig van enkele leden van de afdeling Alk-
maar van hel Humani\lÎsch Verbond. Het Hoofdbestuur van het
Humanislisch Verhond betreurt de oll\'erhoedse wijze waaop dit
initiatief is genomen.
Anders dan in interviews is gesu~ereerd kan er niel vanuit de
humanistische heginselen rechtstreeks lot een dergelijke praktijk
worden besloten. Het heSlUur staat echter niel afwijzend tegen-
over het ~'oeren van een dis..:ussie over dit onderwerp, maar een
standpunl in do,e kwestie is in dit sudium nog niet aan de orde.

Afdeling Communicatie IfV

Homo-lesbische
werkgroep
opgeheven
De Homo-l.esbische Werk-
groep van het HV heeft op 2.'
mei jl. besloten de werkgroep
als zodanig op Ie heffen. Na
14 norerende jaren leek nu de
tijd rijp om te SlOppen, Ener-
zijds omdat op de prioritei-
tenlijst van hel HV emancipa-
tiebeleid niet meer als kernac-
tiviteit \'oorkomt, anderzijds
omdat hel de werkgroep aan
menskrachl ontbreekt. liet
feit dal de HtW niel meer be-
staat, wil niet lL-ggen dat cr
geen untmoetingsweekenden
meer georganiseerd zullen
worden. In samenwerking
mei Slichling Driekanl uil
Varkenbur~ aId Geul zal het
eerslvolgende weekend op
15-17 oktober als vanouds
doorgang vinden.
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Discussie-cyclus
'Een schitterend
ongeluk'
Het HV \\'cst-Brabant wil in
oktober en november op de
dinsdagavond een discussie-
cyclus organiseren over de te-
levisieserie ~'an Wim Kaper
'Een schinerend ongeluk'. Ui-
teraard kan dit niet uitput-
tend gebeuren, maar wcl kun-
nen een aantal stellingen in
normale mensenlaai mei el-
kaar besproken ••••.orden en
een hoeiende discussie ople-
veren. Kosten \'IlOr de lOtale
cyclus (incl. koffie/thee): f
10,00. i\len kan z.ich nlOr de-
z.e cyclus opgeven hij Adri
Leeuw (lel. 01652-16091) of
Bram Besselink (Iel. 01620-
5_'il82).

(Ingezonden mededeling)

."LOS
•• VAST
Stichting LosVast
uit zich sedert 3 Maart 1970
middels woord en geschrifte
over allerlei facetten rond
hel 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
éénpcrsoonshuishouden.

MENTALITEIT en
PRAKTIJK van

ALLEEN ZIJN
ALLEEN VOELEN
ALLEEN WONEN
ALLEEN REIZEN

Inl. over brochures
en voordrachten:
Ernpcl~.dijk 14
5235 AE Den Bosch
tel. 073-421323, 9-10.30 uur
fax 073-4 10388, dag /IIJCIIl



Inaugurele rede Govert den Hartogh Kiezen 'Skepsis' in Alkmaar
Vanaf maandag 6 september
j.\aa1 het Gouds Humallistisch
Café weer van start. Iedere
eeste maandagavond van de
maand in ~ebouw Trefcen-
trum COC, Spieringstraat
1 BA in het Goudse centrum.
Dit seil.()en wordt een aamal
avonden gepraat o\'er het tbe-
ma 'kiel.en'. Op 6 september
wordt begonnen met politie-
ke keuzes. Later in het sei-
l.nell komen o.a. nog per-
soonlijke en ethische keuzes
(bij~'. in de gezondheidszorlt)
aan hod. Voor meer informa-
tie kunt u hellen met Marry
Memchaarl, tel. 01820-
23778.

Op ~'fÎjda~ 24 september zal
dr. C.A. den HarlOgh zijn in-
augurele rede houden al~ hij-
zonder hoogleraar ~'anwcgc
de humanistische stichting
Socratcs hij de UnÎversiteit
van Amslcrdam. Den Har-
logh heeft als leeropdracht:
ethische aspecten ~'an de gc-
zondhcids:1Org in rdatie lIle!

de humanislische Icvcns- en
wereldheschouwing. De ora-
tie is openhaar en zal plaats-
vinden in de Aula \'an de UnÎ-
versileil van AmstcrJ.lm, Sin-
gel 4 t I (hoek Spui, te berei-
ken met tram I, 2 en 5). Aan-
vang: 15.00 uur. Na afloop is
cr een receplie.

Ouder worden

Op 30 scptemher zal mc-
HOUW H. van Lohuil.en, be-
stuurslid van de stichtin~
Skepsis, een lezinlt houden
o\er geloven in paramonnale
verschijnselen. Twijfelen als
onderzoekende houding staat
hierin cemraal. Zij wil in
haar lezing proberen om
voor- en te~enstanders mid-
delen aan te reiken die stimu.
leren tot kritisch meedenken
O\'er paranormaal geduide
verschijnselen. Plaats: buurt-
huis De Watertoren, Van Te-
ijlingenstraat 20, Alkmaar.
Aanvan~: 20.00 uur. Voor
meer informatie: secretariaat
afdeling Alkmaar en Omstre-
ken, tel. 072-124108.

Van der Staay tot bijzonder hoogleraar benoemd
Vanaf scplcmbcr a.s. za] cr
ook Hoger Onderwijs voor
Ouderen (HOVO) in Ulrccht
zijn, hcdodd nJOf mensen
van \'ijftig jaar en ouder. De
UnÎv'crsitcit ,'oor Humanis-
tiek verzorgt een cursus in de
maanden scptemher t/m de-
cemhcr 199.~ met als ritcl'da-
~c1ijks lewn en ouder wor-
den'. De cursussen vinde.l
plaats op Hiida~midd.lg van
14.00 -16.00 uur. Voor meer
informatie: mevr. dr. C. Mo-
lenhcr~, tel. 030-3674.H.

,\'1et ingang van 1 september
19'>3 is door het beswur van
de stichting Socrates drs. A.J.
van der Staay benoemd tot
bijl.(lIIder hoogleraar op het
gebied van 'Kunst ell samell-
leving in hum.mistisch pcr-
spectief, in het bijzonder de
geschiedenis en actuele vor-
men \'an cultuurkritiek en
cultuurpolitick'. Deze bijzon-
dere leerstoel is gcsitueerd in
de faculteit der Historische en
Kunstwetenschappen \'an de
Erasmus Universiteit in Rot-
terdam. Hiermee wordt de
achtste bijzondere leerstoel
vanwege de stichting Socrates
hezet.
Drs. Van der Staay werd in
t 933 J,:chnrell re Eindhoven.

Hij studeerde socinlogie aan
de Universiteit van Utrecht
(doctoraalexamen in 1960).
Van 1961 tot 1968 was hij
hoofd van de onderzoeksaf-
delillg sociaal-culturele zakelI
bij het ministerie van CKM
(thans \VVC). Daarna was
hij tol 1979 direL'teur \'an de
Rolterdamse Kunst Stichting.
Gedurende dit directeurschap
vUIlden cr onder andere de
oprichting van film in[erna-
tional en I'oetry International
plaats. Van der Staay werd
meermalen onderscheiden
voor zijn bijdragen aan de
internationalisering ~'an de
cultuur in RO!lerdam.
Sinds 1979 is Van l-lcr Staa)'
directeur van het Sociaal en

Cultureell'ianbureau ill Rijs-
wijk, onder meer uitgever
van hel veel geciteerde Soci-
aal en Cul!uree! Rappurt.
Naast dit directeurschap
bekleedde ell bekleedt Adri-
aan van der Staa)' diverse
funL'ties in nationale en inter-
nationale organisaties op
sociaal-cultureclj.\ehied,
onder andere bij de Unesco.
Van der Staay heeft daar-
naast lalrijke publikaties op
zijn naam slaan. Met zijn
recente uiteenzeuin~ 'Een
kleine kuosuheorie'IC\'erde
hij een bclanj.\rijke hijdra~e
aan de actuele discussie 1I\'er
adv'isering en kwaliteitshe-
oordclin~ in de kunstwereld.

Introductiecursussen Cursus Humanisme in Gouda en Woerden
In de ~emeenschappen/afde-
lin~en Amsterdam. Leiden,
Delft, Den HaaglZoelCrmeer
en Groningen worden hin-
nenkort introductiecursussen
gehouden voor Hijwilligers
Ilumanistische f)ienstwrle-
ning. Deze afdelingen hebben
\'rijwilligers nodig voor infor-

matievcrstrekkillg, gespreks-
ondersteunilIg, contacthe-
zoek, puhliciteit ell activitei-
teil. Bent u j.\eïmeresseerd in
vrijwillij.\erswerk, dan kunt u
de introductiecursus \'olj.\en.
Voor illformatie kunt u hellen
naar Ruud van Sijl, tel. mo-
318145.

Omdat de vorige cursussen
'Humanisme' een succes wa-
ren organiseert het HV Mid-
den-Holland dit najaar weer
twee cursussen voor iedereen
die wat meer wil weten over
achter~ronden, geschiedenis
en inhoud van het humanis-
me, De cursussen worden 's

avonds gegev'en, ell wel 111

Gouda op 30 sept., 7 en 14
okt. en in \'1/oerden op 4, 11
en 18 november. Kosten (ind.
cursusboek en koffie/[hcc)
\'oor leden f 25,00 en nJOr
niet-leden f 30,00. Voor meer
informatie: Jaap HooJ,:ern)rst
01829-2730.
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DOt.umelHaire uver Afdding 4 van .\-Iaria
Roepaan, eell instdling VOOfzwakzinni.
genzorg in het !'oordlimhurgst. Otter-
sumo Op de7.e afdeling worden ~waar li-
chameli[k en geestelijk gehandicapten
verpleegd.
Comrtnrnil"atie nil't de bewuners is wel
dl'gdijk mogelijk, al /-ijn zij vaak niet in
sraat om nwer dan een 'a'- of 'j"-klank
voort te hrengen of om slechts hun wenk-
hrauw miniem te hewegen. Het hli;kt
\"IlOr dt. hegeleiders echter voldoendl." om
te hegrijpen wat de hewoners willen.
Zelfs telefonische contacten met ouders
zijn mugelijk.
Programmamaakster Arjanne l.aan, die
de afdeling een maand he7.0cht, toom dar
ook met ern ~ware handicap een waar-
devol leven mogelijk is.

Woensdag 15 wpremher. 22.20 uur, ~e-
derland I

Toen de hlanke Anette Heullis in 1988
onderdak vond bij de familie van haat
/-warte minnaar Jerry Tsie in het wWO'>-

hip Kutlanong van het conservarieve
Zuidafrikaanse mijnstadje Odendaalsrus
waren de reacties voorspelhaar. lier hlan-
ke ded van de hevolking sprak van een
drama dar ni •..t geaccepteerd kon worden.
De ZW3rte inwoners vaJl het fOwnship
roemden Anene en Jeny. Uiteindeli;k
vlut"hne het tweetal naar het thuisland
Huputharswana.
Drie jaar later maakte filmster Karin Jun-
ger met haar man Walther llaaswijk en
hun zoontje een reis door Zuid-Afrika en
volgde de sporen van Anetre en Jl'rry. Tij-
dens de~e reÎs legden /-ij de reacties van
hlank en 7wart op deze hijn3 onnlOgelij-
kc relatie vast. IJun rei~ eindigt in Boput-
hatswan,l, w<lar zij de twee hoofdrolspe-
lers in dit liddl:sdrama ontmoetten.
DeH. doculllentaire i~ eerder uitge70nden
in scpremher '';11.

Afdeling 4

Mixed Feelings
Vrijdag 2';1 scptemher, 22.55 uur, :-':eder-
land 1

Frank l'illl A(deiinX 4

De Amcrikaamt' hoogler'lH ]inguï'mck
en filosufie l"oarn Chornsky, verbonden
aan Je .\Iassaçhusctts Instinltc of Tcch-
lloiogy. j, hehalve grondlegger van een
revolutionaire nieuwe theorie binnen de
raalwctt'nschap ook een luÎs in de pds
V,lIl dl" Amerikaan~e inrernationale poli-
riek, dit' hij met argu,>ogen \'ulgt. Boven-
dien is hij eell van Amerika\ meest voor-
aamtaande, invloedrijke en controversië-
le intellectuelen.
De Canadese documt.ntaire ,\lamt{l.lctu-
ring Coltsent, die dl." Nederlandse titel
'Nucllll ChOJmky en de ,\1cdia' l1l'eft
lIleegt.kregen, portretteert u.a. duor mid-
del van vele archiefbeelden deze intelh:-
tut.el en dan vooral zijn worsteling met
de media. waartegenover hij nch als geen
an{icr kritisch opstelt. Zijn hoodschap
3,1Il de wereld is simpel: doorzil." de door
de media gecn'ëerde werkelijkht.id dit, al-
tijJ n.n \'erwkendc werkelijkheid is.
In zijn kruistu..:ht tegen de alma..:ht van
de zogenaamde ûKCl/(lJ-settinR media (de
paar machtigste media die met hun keu-
7es van het nieuws in feite hepalen welke
onderwerpen \"IlOrde hele wereld helang-
rijk worden gt.l'(lIldell) berijdt Chul\1~ky
n .•rschillende stokpaardie~: The :-\e\\'
'lork Times en Chomsky's propaganda-
model. het 'media-\"er'i..:hil' [Us<;cn Oost-
Timor en CamhodJa, de 7a,lk-Fauri'ison
(Chomsky verdedigt het recht van •.ie~e
FranSlnan op vrije meningsuiting, ouk al

hewn.rdt. hij dat in de
Tweede \'('ereldoorlog geen
p~kamers zijn gebruikt),
en de dehatten die hij met
vden (onder wie hits 1101-
kestt:in) v'oerde. Daarnaast
is Chomsky de gids langs
verschillendl. 'alternatieve'
media, die het publiek niet
murw cn pas~ief maken.
De makers Pcter Winto-
nick en ;\t-uk Achhar heh-
hen ma,lr liefst vijf iaar de
tijd grnomen voor de pro-
duktie van deze documen-
tair •.'. Na de pre,entatie in
'92 begon de film een ware
triomftocht langs filmfesti-
val,. die resulteerde in nu
al acht prij7.en. Zo is de
documentaire onderschei-
den als Ikste Politieke
Documentair<. op het [n-
ternati(lIlal Film Festival
van Chicago en kreeg zij de
publil'ksprijs op het Syd-
ney International Film fes-
tival.

Noam Chomsky en de
Media
Donderdag 9 septemher, 21.54 uur, Ne-
derland 1

TELEVISIE
Voor een dynamisch medi-
um als radio nu eenmaal is,
is het niet altijd even gemak-
kelijk om vroegtijdig alle in-
formatie over de program-
ma's van de komende
maand tc gven. Daarom vef-
wijzen wij de lui.,tcraar naaf
pagina 264 van Teletekst.
Op dC7.Cpagina kunt u lezen
wie de gasten zijn van het in-
rcrvicwprogramma Boven
het D,ll, en wat de inhoud is
van het lift.>rairc programma
De VcrlwdJing en Het
Voordeel van de Twijfc!.

RADIO

Enkele dagen na de uitreiking van de Zil-
veren Reissmicrofoon herhaalt de Ilum,l-
nistische Omroep Stichting hrt hoorspel
van doe ondersc!Jeidl'n radiodrama,erie.
Kees Vbanderen, die unlangs deze he-
langrijkste onderscheiding van de ::\"eder-
landse radiocritici in ontvang,t nam, en
Rudie van ;\-Irurs hehhen naar aanleiding
van het fl'it dat veertig jJar geleden Zee-
land donr •.ic watersnoodramp werd get-
troffen een hoor~pt."1Cl!erll drieddige do-
cultlentain' over deze gebt.urtcnis ge-
maakt. Het hoorspel, dat nu wordt her-
haald, IS geoaserrd op de ervarinj.!;en VJn
Rudil' van ;\1curs. die de ramp als kind
heeft meegemaakt.

De Ramp
Het Vuordeel v'all de Twijfel

ltlaandag 4 oktoher, 13.10 uur. Radio 5
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'"-Horizontaal:
3 Klaag geru,t, maar gireer! (5)
4 Kwam de oprichter van het HV uit
Tsjechië? (5)

8 De schillen en de dozen. (9)
10 ,\.Iusicm die een ontsnappingmwgc-

lijkht:id hedacht. (7)
12 ,"'uliblc boom. (2)
14 Is vast vandaag, maar morgen? (10)
15 Man met 'ideeën', (5)
19 Gelijkgezind familielid. (12)
21 Plant in het water. (5)

Verticaal

21 Tussen dele en 31 staan wetten in en
praktische bezwaren. (5)

24 Is (tol)vrij. (8)
26 In één adem genoemd met normen.

(7}
29 !'wfed uit Samos. (4)
30 Oud ijzer is ook goed. (4)
31 Geen woorden. (5)
32 Op die manier (zonder T) wordt hd

een dwaze j';cwoontc. (5)
33 .\loct aan elk begin voorafgaan. (9)

Goede grond; begint net als humanis- Oplossing Cryptogram nr. 617
me. (5)

2 Visite die op springen staat. (7) B
3 Op menig terras werd zijn cxistcntÎa- V L A A :\1 5
lisme bcsproketl. (6) E B E L 0

5 Hebhen niet alleen de sterksten. (5) 5 C H A R R E L K I'
6 Ledikant of hUffiJni,r? (9) 11 A 0 0 W
7 Zouden zij nooit eens gaan liggen? .'vi A N T E L 0 R G A N I S A T E

(14) G D A A " T
9 Plankenkoorts. (9) G E V A " G E " W A G E N
11 En dan is er koffie. (6) B N G E H G R
13 Valt gewoon uit de lucht. (11) HO 11 0 G E E N A 5 } E L
16 Brengt een watervaL (8) L T N N N Cl
17 .\lorgcn. (9) W E E N G A Cl
18 Commercieel componist. (6) HE E " W E G W I
20 Toespraak met vcrstand. (4) R E H A A R D
23 .\toet (niet tc) slim zijn. (6) K A R T E L G A
25 Belofte is ook goed. (3) A R D E K E N
27 Gis hier naar advies. (4) T E L P A T R Cl Cl N 5
28 Vragen om moeilijkheden. (5) P "
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De derde special gaat helemaal over Lusl. Zevemig pagina's over
één van de prettigste ervaringen die een mens kan overkomen.

In het nummer over Kijken komen enkele hcrocpskijkcrs aan het
woord. Zij hebben oog "oor iels dal anderen over het hoofd
l-Îen. Door heel goed waar Ie nemen, voegen zij iets extra's toe.
Hoe doen zij dal, en: kun je dal ook leren? Aan hel woord
aCleurlschilder Jeroen Krabhé, fOlOgrafe Laura Samsom Rous en
regisseur Eric Ooslhoel.;. Daarnaast in deze Humanisl bijdragen
van o.a. Kees Fens, PierreJansell, Yvonne Kroonenberg, Ronaid
Ranhes en Koos van Zomeren.

Hel speciale nummer over Hel Sterwn & De Dood is al voor
veel mensen een 0psleker geweesl. Arlikelen o\'Cr: troOSI dat
•.•lIecn bestaat als degene die lijdt hel 1.0 ervaart, over rouw dat
iedereen op z'n eigen manier doet, o\'er de huddie die zegt niet
meer Ie vechtcn h.'gell het doodvonnis maar probeerl het lt.'ed te
venachten. En o\.er een uitvaarl op z'n humanistisch ('Er is
zoveel goeds om op terug te kijken 'J.Met een sprookje van Koos
Meinderls 0111 kinderen de dood te verklaren (leuk om voor te
lezen!). En mis de vele carloons en columns niet.

U kunt deze drie speciale themanummers bestellen door fiS,"
(f 10," plus f 5, -poni) over te maken op giro 58 van de
Humanistische Pers Ie Utrecht onder vermelding van' 3 x
themaHumanisl'. Di, aanbod gcldt1.OIang de (beperkte)
voorraad strekt. Wacht dus niel te lang met bestellen!

Waarom is Susie Orbach
van mcning dat veel vrouwen bang zijn
voor hun lusten? En waarom denken mannen het
volgens Rik van Lunsen allemaal alle welen? \Vaarom vindt
Willeke Bezemer pralen over lusl in een relatie zo belangrijk
maar hebben ze volgens Astrid ROf,.-merin Suriname zo weinig
woorden nodig? Een zwoellhemanummer waarin grenzen
worden verkend, mogelijkheden afgetast en meningen gevonnd.

j

STERVEN
De dubbeldikke winternummers van de
Humanist hebben io de loop der jaren ccn
speciale faam opgebouwd. In toenemende
mate is \"oor deze themanummers (Jok
huiten de "3stt lezers grote belangstelling.
Voor alle nieuwe Ieler" die dele speciale
nummers van de Humanist hebben gemist

én \'oor alle lelers die hun exemplaar /-\' l'
hebben uitgeleend en nooit meer
terugkregen. dil bijlOndcrc aanbod. U
krijgt van ons :zo lang de (beperkte)
voorraad strekt '.oor één tientje (plus.
porti) drie van de beste themanummers
van de HUffi;lnisl in de hus. Hij c1kaa~
meer dan 200 pagina's over de
onderwerpen Kijken, Lust en Sterven &
Oe Dood.

KIJKEN,
LUST EN

DRIE HUMANISTEN
VOOR EEN TIENTJE
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