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Tussen dwang en drang
De ene mens stort zich vol overgave in her leven,
de ander kiest voor een veilig en overzichtelijk
bestaan. Psychoanalytica Geftie Bögcls legt
nadrukkelijk verbanden met ervaringen in de
vroege kindertijd. 'De keerzijde van de passie is de
obsessie .•

PAGINA 10
Crime passionnel
De term 'crime passionnel' is met een roman-
tisch waas omgeven. Maar hoc kijkt de rech-
tcr aan regen een moord uit hartstocht of lief-
desverdriet? In België en frankrijk kan het
reden tot srrafvermindering zijn, maar in
Nederland geldt: moord is moord, of her
motief nu passie is of geldelijk gc\vin.

PAG I N A 6

Portretten
Passie kan van een gezicht afstralen.
Fotografe Sabinc Albers legde het vast.

PAGINA 35

31

22

PA G I rolA

PAGlrolA

'Zij stak in het donker haar hand
uit, liefkoosde zijn buik, zijn heupen
en zijn bijna kale onderhuik.' Een
kleine bloemlezing over passie uit de
wereldliteratuur.

Literatuur van natte
buiken

De trein naar Kyoto
Ben À1arrhews loodste vorige winter een groep
activisten en wetenschappers met de trein vanuit
Europa naar Japan voor een VN-conferentie over
het broeikaseffect. Er gÎng veel mis onderweg.
Over de moeizame gang van passie naar praktijk.

54PA G I rolA

'Ik loop graag op het
randje'
In november kreeg rhearcrmaakster
Anncmarie Prins de Alben van
Dalsumprijs voor haar 'grensverleg-
gende experimenten' en 'voortrek-
kersrol' op het gebied van toneel. AI
bijna een halve eeuw werkt ze even
hard als hartstochtelijk. 'Ik hen nu
eenmaal iemand met een bepaalde
portie adrenaline, plus een overdosis
nieuwsgierigheid. '
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Leven naast een passie

46PAGINA

Liever toewijding dan twijfel
\'('aarom hechten wc meer waarde aan blinde gedreven-
heid en onstuimig enthousiasme dan aan bcdachtzaam-
heid cn twijfel? Psycholoog en essayist Jaap van
Heerden laat zijn licht schijnen over het mechanisme
van de passie.15

27PAGINA

PAGINA

Woord, vlees, oog
'Ik vergelijk mijn passies graag met
een driespan. Hoewel ik koppige
pogingen doe een goede menner re
zijn, is her wch vaker her driespan
dar mfî voontrckr.' Een kort verhaal
van schrijfster "'1anon Uphoff.

Wie ecn relatie aangaat met ccn gepassioneerd
iemand, zal onvermijdelijk moeten concurreren met
diens hartstocht. ~lorella Louisa en :v1ary HcÎncf
over leven naast een passie. 'Ik begrijp cr niets van,
maar zo is hij nou eenmaal.'

I

Henny maakte me vrouw

Een leven zonder verlangens

en verder

De assie van:
De voetbalsupporter
De vogelaar
De organisator
De flamencodanser
De chef-kok
De auroliefhebber

58PAGINA

Vijftien jaar geleden raakte Saskia van
Loenen besmet met het Doe ~\'1aar-
virus. Haar passie voor de muziek, de
bandleden en de roze.groene Doe
!\laar~hebbedingetjes ontwrichtten
haar leven danig. 'Zie je nou wel! We
passen bij elkaar!'

Boeddhisten proberen hun passies uit te doven.
Passies roepen alleen maar ontevredenheid en onrust
op, vinden zij. Hoc aantrekkelijk is een leven zonder
verlangens?

PAGINA 42 Cartoon
Denken & Doen
Nieuws en brieven
Colofon/Cryptogram

53
64
71
74
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Passie In de rechtspraak

Londen 1931:
Vrouw staat
terecht voor

crime passionnel

Verlatingsangst en jaloezie kunnen zo hevig toeslaan dat iemand ertoe komt

zijn geliefde te doden. Zo'n klassieke crime passionnel is in Frankrijk nog

altijd reden tot strafvermindering. In Nederland denken we daar anders over.

Moord is moord, of het motief nu passie is of geldelijk gewin. Over de bcrech-

ting van misdaden uit hartstocht.
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350 partnerdodingen in dertig jaar
naar voren. Nu is niet bij elke part-
nermoord sprake van een crime pas-
sion nel. Ook echtgenoten die worden
gedood om een hoge levensverzeke-
ring te kunnen incasseren, zijn in het
cijfer opgenomen.
Opvallende uitkomst van het proef-
schrift, hoewel in overeenstemming
met de algemene moordcijfers, is dat
plegers van de passionele partner-
moord bijna altijd mannen zijn.
Vrouwen die overgaan tor het doden
van hun partner hebben vaak een
lange geschiedenis van geestelijke en
lichamelijke mishandeling achter de
rug. Men spreekt in die gevallen van
het batte red wife syudrome en niet
van een crime passionnel. Die ter •••
alleen van toepassing wanneer een
moord plaatsvindt uit jaloezie (~
partner gaat vreemd of men denk
dat) 0 lit vr s v~1 n te wo~e
el: atie beëindi

n is dus4';
r de isdaad

te rijden op zoek naar z'n ex-vrien-
din. Volkomen in de war en over-
stuur door de chaos, rook en brand
die z'n rit door een woonwijk veroor-
zaakte, had hij de shovel uiteindelijk
aan de kant gezet. De materiële scha-
de bedroeg miljoenen, maar wonder
boven wonder liep niemand lichame-
lijk letsel op.
Dit soort verhalen doet het goed aan
de borreltafel: in de steek gelaten
geliefde geeft zich, overmand door
emoties, over aan irrationeel gedrag
dat in sommige gevallen een dodelijke
afloop heeft. Er is zelfs een naam
voor verzonnen, de 'crime passion-
nel'. Uit deze Franse, met een roman-
tisch waas omgeven term, klinkt iets
verontschuldigends. Alsof een mis-
daad minder erg is als deze uit harts-
tocht wordt gepleegd dan wanneer
bijvoorbeeld financiële motieven
eraan ten grondslag liggen.

Liefdesverdriet
Het shovel-verhaal zal uiteindelijk, , ,-
als de schrik uit de benen is verdwe-
nen (en de verzekering heeft uitbe- •••••
taald), zelfs gedupeerde buurrbewo- om

~ ners aan her lachen krijgen. Zo er~ ti

< was het gebeurde uiteindelijk niet.
o "De man had liefdesverdriet, heeft
~
Q een knop bij zichzelf omgedraaid en
< niet meer teruggezet", zoals cen poli-
O; tiewoordvoerder de zaak wist te ver- Romantiek
: klaren. Het had iedereen kunnen Ook nu spreekt de term crime •.

overkomen. !vlaar vaak heeft eCI'uitl , .!iOllnei nog erg tot de verbceld~ •• '
o passie gepleegde misdaad m' '(Jit de romantiek waarmee de wod~-.
o
~ gelukkig einde dan de H~ ~zijn omgeven spreekt bijna sym-

zaak. ;êtt.ic voor de dader. De Nederlandse
Begin dit jaar werden k~nt nt, passionele misdaad of lief-
regelmatig opgeschrikt do Ha en ~delict, klinkt stukken zakelijker.
over mannen die hun vro ~~ t zal dan ook weinig verbazing

I • ,.
hun kinderen, gedood hadden uJ... :wekken dat men in het Franse (en
angst door hen te worden verlaten. Belgische) strafrecht heel anders mer
Buurtbewoners wisten vaak te mel- de moord uit harstocht omgaat dan
den dat het om een rustige, vriendclij- in Nederland. In het land van
ke man ging 'van wie je nooit last l'amour en la pass ion kan, evenals in
had' en van wie ze zo'n ~a14_feker België, passie een reden tot strafver-
niet verwachtten. Dat • ".alistie- mindering en zelfs vrijspraak van
ke belangstelling voo; ~er- moord zijn.
dodingen na enige ti]di ., wil Het Nederlandse strafrecht daarente-.,. ..
niet zeggen dat het hier dnl'eën tijde- gen erkent de crime passionnel niet.
lijk en plaatselijk fenomeen gaat. Uit Dit valt terug te voeren op het ver-
een proefschrift van 1990 dat de des- schil in mensbeeld dat zich in
tijds aan het Pieter Baan Centrum Frankrijk en België enerzijds en
verbonden forenslsch-psycholoo~ AlP.. Nederland anderzijds heeft onrwlk-
de Boer schreef, kwam het ca" r '; keld. In de eerste twee landen is deze ••.. ~...•
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Injuli 1991 werd Heemskerk opge-
schrikt door een shovel die tijdens
een nachtelijke tocht een aantal

straten veranderde in een slagveld.
Deze vier merer brede, 95 ton wegen-
de schepwagen verpletterde op z'n
weg meer dan vijftig auto's onder de
twee meter hoge wielen, reed straat-
lantaarns omver en joeg heel wat
mensen de stuipen op het lijf voordat
het gevaarte met een brandende auto
in de bek tot stilstand kwam. De
bestuurder, die in het dagelijks leven
met shovels werkte, was die avond
z'n werkterrein bij de Hoogovens
opgegaan om daarna, met shovel,
d\'•.'ars door het hek naar Heemskerk
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voor een groot deel gevormd door
het katholicisme, waarin boetedoe-
ning een belangrijke rol speelt. Wie
berouw toont, de spijt oprecht voelt,
kan vergeven worden. De waarOIn-
vraag doet dan niet meer ter zake.
Nederland is historisch gezien prote-
stants. J\.kn gaat hier veel meer uit
van de eigen verantwoordelijkheid
die de mens voor z'n daden draagt.
Dat wil niet zeggen dat vergeving niet
m"g.c)ijk is, maar het uirgangspunr

_.'cc demenswordtbekekenis
, .::Hcr rationele motief dar aan
~g g en grondslag ligt en waarmee
het verklaard kan worden, de waar-
om-vraag dus, blîjft belangrijk - ook
al toont de dader beroU\.v. ,Dit,..~r.-
schil in opvatting komt r
naar voren in de manier",v -r,.
naaf misdaad wordt gekertefh': :
Hartstocht is een emotioneel motief.
Iemand die 'door emoties is over-
mand' kan geen rationele afwegingen
maken. De waarom-vraag is dan niet
meer relevant. Daar botsen passie en
de Nederlandse manier van naar mis-
dadigers kijken, waarin het 'maar
waarom dan?' zich blijft opdringen.
AI in 1938 werd het in de studie Het
passioneele misdrijf in Nederland
door H.S. Philips belachelijk
genoemd om te spreken van liefdes-
delicten, des crimes d'amour, omdat
passionele misdrijven volgens zijn
bevindingen vaak uit louter egoïsti-
sche motieven worden gepleegd. Ook
De Boer stoort zich aan de veront.
schuldiging die uit de termen crime
passionnel en crime d'amour klinkt
en maant ertoe de termen 'tot het rijk
van de muze' te rekenen en er vooral
geen 'aparte juridische betekenis aan
toe te kennen'. De Franse psychiater
Lagache daarentegen, die de crime
passionnel onderzocht, sprak in dit
verband over de speciale wijze waar-
op de ene mens de ander lief kan
hebben, l'amour captati(. Alweer een
term waarin vergoelijking doorklinkt.

Partnerkeuze
Nederlandse studies rond het feno-
meen passionele misdrijven draaien
veelal rond de vraag wie tot dergelijk
gedrag overgaan en waarom. Waar
komt het vandaan, wat zijn de ach-
terliggende redenen? De Boer schreef
naar aanleiding van zijn proefschrift
over partnerdoding een artikel over

de bijbehorende motieven en kwam
daarin tot de conclusie dat mannen
die in een vlaag van hartstocht hun
vrouw doden over het algemeen emo-
tioneel slechts gedeeltelijk ontwikkel-
de mensen zijn, die zich nooit goed
van hun ouders hebben losgemaakt.
De verwachtingen die deze van hun
kind hebben, zorgen ook wanneer
deze allang volwassen is nog voor
ernstige interne conflicten en bepalen
voor een groot deel de partnerkeuze.
Deze is dan vaak het volledige tegen-
deel van de ouders, of lijkt erg op
hen zodat het conflict alsnog stilletjes
uitgevochten kan worden.
Zolang de partner in deze rolverde-
ling meegaat, is er geen groot gevaar,
hoewel niet echt van een gezonde
relatie kan worden gesproken. De
echte problemen ontstaan pas bij
grote veranderingen. Bijvoorbeeld een
partner die er genoeg van heeft en wil
scheiden of een andere relatie aan-
gaat. Dit soort rechtstreekse bedrei-
gingen van het precaire evenwicht dat
de toekomstige dader voor zichzelf
heeft gecreëerd, kunnen tot extreme
reacties leiden.
Wilszwakheid is een term die in stu-
dies rond dit onderwerp veel naar
voren komt. Een casus die De Boer
ter illustratie gebruikt, handelt over
een man die niet aan de verwachtin-
gen van zijn streng religieuze ouders

Overmacht: een psychi-
sche drang waaraan
redelijkerwijs geen

weerstand kan worden
geboden

kan voldoen. Zij zien een arts in hem,
hij begint inderdaad aan een medi-
sche studie maar maakt die nooit af.
De man wordt architect en gaat
tekenles geven op een middelbare
school, waarmee hij voor zijn ouders
een mislukkeling is. Op deze school
ontmoet de man een leerlinge die uit-
eindelijk zijn tweede vrouw wordt
(de eerste ontmoette hij tijdens z'n
studie medicijnen, deze werd gek van
zijn bezirsdrang en vroeg een schei-
ding aan). De man controleert zijn
vrouw voortdurend, leest haar dag-
boeken en stelt intellectuele eisen aan

haar \••..aar ze niet aan kan voldoen.
Voortdurend pepert hij haar in dat zij
alles wat ze is aan hem te danken
heeft, dat hij haar 'gemaakt' heeft.
Het gaat van kwaad tot erger met de
man die steeds meer gaat drinken
(waar hij zijn vrouw de schuld van
geeft), onder psychiatrische behande-
ling komt te staan en in rap tempo de
ene vrees na de andere angst ontwik-
kelt. Uiteindelijk besluit ook deze
vrouw een echtscheiding aan te vra-
gen. Wanneer zij aanstalten maakt
hem te verlaten, wurgt hij haar.
Als deze man voor een Nederlandse
rechter verschijnt met een betoog over
de hartstocht die hem beving toen het
hem duidelijk werd dat zijn vrouw
hem wilde verlaten, zal dit hoogstens
tot opgetrokken wenkbrau\ven bij die
rechter leiden. Die hecht waarschijn-
lijk meer waarde aan het psychiatri-
sche rapport dat over de dader is
samengesteld dan aan romantische
termen als hartstocht en passie.
Hoewel deze wel in de overwegingen
meegenomen kunnen worden.

Overmacht
In hun bepaling van wat een passen~
de en geboden straf is, hebben
Nederlandse rechters een betrekkelijk
grote vrijheid. Vonnissen worden
bepaald op grond van de verschillen-
de omstandigheden die de rechter
hiervoor in aanmerking neemt. Deze
kunnen per uitspraak verschillen,
maar een aantal komt zeer regelmatig
terug, zoals de mate van schuld, de
ernst van het feit, de aanwezigheid
van een strafblad, persoonlijke
omstandigheden (waaronder de
draagkracht van de beklaagde) en de
kans op herhaling.
De grond die het meest aan harts-
tocht raakt, is overmacht: een psychi-
sche drang waaraan redelijkerwijs
geen weerstand kan worden geboden.
Of passie hieronder valt kan de rech-
ter zelf uitmaken. Mocht deze dit al
doen, dan zal het altijd één van de
dingen zijn die in de bepaling van de
strafmaat is meegewogen en niet
allesbepalend voor het uiteindelijke
vonl1lS.
Een andere mogelijkheid is dat de
rechter door optelling van de ver-
schillende omstandigheden die tot de
daad hebben geleid, besluit tot tijde-
lijke ontoerekeningsvatbaarheid.
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J\1aar de kans dat dit in een moord-
zaak ror vrijspraak leidt is nihil.
Waarschijnlijker is dar de beschuldig-
de onder psychiatrische behandeling
wordt gesteld om iers aan zijn emo-
tionele stoornissen te doen en alsnog
een straf moet uitzitten.

Bloederig
De rationele zakelijkheid waarmee
het Nederlands strafrecht naar passie
kijkt, klinkt in meer facetten van de
Nederlandse volksaard door. Net
zoals de historische omwikkeling van
de Franse cultuur bepalend is voor de
manier waarop er recht wordt
gesproken. Elke rechtgeaarde
Fransman en -vrouw zingr op 14 juli

uit volle overtuiging en hartstochr de
bloederige Marseillaise, terwijl cr in
Nederland moeire moet worden
gedaan om vijftig mensen te vinden
die verder komen dan de eerste twee
regels van het Wilhelmus.
Er zijn vele voorbeelden te vinden die
de hier heersende opvattingen duide-
lijk kunnen maken, maar de mooisre
omschrijving van onze volksaard is
die van Willem Elsschor. Slechts twee
regels had hij nodig in de vaak re pas
en te onpas geciteerde regels van zijn
gedicht Het Huwelijk, waarin een
man droomt over het vermoorden
van zIJn vrouw:
"Maar doodslaan deed hij niet,
want tussen droom en daad

staan wetten in de weg en prakti-
sche bezwaren"

Waarmee de plek van passie in
Nederland in een klap duidelijk is
gemaakt. •Bronnen:
Boer, A.P. de 'Partnerdoding: een
forensisch-psychiatrisch onderzoek't
1990.
Boer, A.P. de 'Motieven bij partner-
doding' in Justitiële Verkenn;,zgen,
1991.
Creeff, E. de 'Liefde en liefdesdelie-
te,,', 1951.
Philips, H.S. 'Het passioneeIe misdrIjf
in Nederland', 1938.

Moord in
Amsterdam
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De psychologie van passie

De ene mens stort zich vol overgave in het leven, de ander houdt zich bij voor-

keur verre van grote passies en kiest voor een veilig en overzichtelijk bestaan.

Psychoanalytica Gertie Bögels vindt dat niet louter een kwestie van aanleg,

zoals vaak wordt beweerd, maar legt nadrukkelijk verbanden met ervaringen

in de vroege kindertijd. Een gesprek over de noodzaak van passie en de angst

voor overgave.

Tussen dwang

AIs meisje van elf las psycho-
analytica Genie Bögels voor
het eerst iets over Freud. Eén

zinnetje trof haar in het bijzonder:
dat er zoiets bestond als het onbewus-
te, dat als drijfveer soms belangrijker
voor het handelen was dan wat
iemand bewust had bedacht. Eenmaal
in aanraking gekomen met het
gedachtegoed van Freud, verdiepte
haar belangstelling zÎch alleen maar.
De wijze waarop ze over haar vak
praat, de droge humor en anekdotes
waarmee ze haar verhaal lardeert en
haar fascinatie voor de vroegkinderlij-
ke ontwikkeling, getuigen van grote
bevlogenheid en gedrevenheid. "Het
is zowel emotioneel als intellectueel
buitengewoon boeiend. In de psycho-
analyse gaat het om de samenhang
tussen de levenservaring, persoonlijke
relaties en emotionele omwikkeling
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van een mens. Er zit een grote wetma-
tigheid in en tegelijkertijd een enorme
individuele variatie."
Gertie Bögels ziet passie als een nor-
maal aspect van de persoonlijkheid.
Daarmee bedoelt ze de levenslust en
vitaliteit van mensen, de drang om te
leven. Er is voor haar geen wezenlijk
verschil tussen de grote, creatieve pas~
sies van de beeldend kunstenaar of
musicus en de toewijding van de
loodgieter die het lek dicht of de

Iemand die zevenen-
twintig keer van nul tot
honderd moet tellen,
poogt de passie in de
diepvries te krijgen

leraar die voor de klas staat. Het gaat
er primair om dat mensen hun werk
of hobby met liefde doen, ruimte
geven aan hun creativiteit, relaties
durven aangaan, plezier hebben in
hun leven.
Passie als positieve en bindende
kracht.

Dat de ene mens zich totaal verliest
in werk of hobby terwijl een ander
z'n werk of hobby weliswaar met
voldoening maar ook met de nodige
relativering beoefent, heeft te maken
met iemands vroegste ervaringen als
kind. "'Iemand die een passie ontwik-
kelt voor flamencodansen, heeft der-
gelijke muziek met grote waarschijn-
lijkheid al heel jong in z'n bast opge-
nomen. Het sluit aan bij hele vroege
percepties van muziek, ritmiek,
klankkleuren. Terwijl muziek uit



Psychoanalytica Gertie Bögels: 'Passieen obsessie draaien op dezelfde motor'

China of Japan, daar moeten wij
westerlingen ons voor inspannen,
daar worden we meestal niet gepas~
sioneerd van."

Obsessie
De keerzijde van de passie is de
obsessie, een problematiek waar
Genie Bögels in haar praktijk regel-
matig mee te maken krijgt. Gaat het
bij passie vooral om drang, de inner-
lijke noodzaak om je creatief te uiten,
bij obsessie gaat het veel meer om
dwang, het gevoel alsof iets van bui~
tenaf is opgelegd. Ondanks dit ver-
schil draaien zowel passie als obsessie
op dezelfde motor, die van vitaliteit
en levenskracht. Genie Bögels: "Bij
een obsessie heeft die moror een slip~
pende drijfriem. Het is niet meer
mogelijk om vooruit te komen. Er is
in dat geval niet alleen stagnatie op

het terrein van de dwang of obsessie,
er is een stagnatie van de gehele per-
soonlijkheid. "

Bij een aandoening als anorexia ner-
vosa bijvoorbeeld is niet alleen het
eetgedrag verstoord, maar ook de
relaties en interacties met mensen, het
werk, de seksualiteit.
Over alles hangt het niet-Iustvolle,
niks is meer leuk. Het eten is de
obsessie, het meest zichtbare symp-
toom, maar het is slechts het topje
van de ijsberg.
Bij mensen die lijden aan dwanghan-
delingen of obsessies speelt een grote
angst voor overgave, voor zich laten
meeslepen. Er is angst voor de heftig-
heid van gevoel, die op de loer ligt.
Iemand die een wasdwang heeft of
zevenentwintig keer achter elkaar van
nul tot honderd en terug moet tellen,

poogt op die manier de passie in de
diepvries te krijgen.

Mensen met een depressie hebben een
ander probleem, bij hen ontbreekt
ogenschijnlijk de passie. Bij ernstige
vormen van depressie klagen mensen
vaak over een gevoel van leegte, niets
meer kunnen voelen, waar tegelijker-
tijd een enorme angst of dreiging
vanuit kan gaan. Negatieve passie,
als het ware. Maar depressies kunnen
zich ook minder opvallend manifeste-
ren. Bij kinderen die chronisch luste-
loos of verveeld zijn en zich door
niks aangesproken voelen, of die juist
in extreme vorm uit hun dak gaan,
een kick moeten opwekken met
drank of pillen. Genie Bögels:
"1vlensen formuleren het probleem
meestal niet als: 'Ik heb te weinig
passie!' Ze zeggen bijvoorbeeld: 'Ik •••.
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weet niet wat er aan de hand is. Ik
functioneer wel goed maar ik heb
geen plezier meer in de dingen die ik
doe. Ik heb een relatie, maar ik voel
er geen binding mee.' Dat kan een
klacht zijn waarvan je denkt: dat
heeft te maken met passie, het gemis
van passIe."

Achterlijk
De dieperliggende oorzaken van neu-
roses, obsessies en depressies die lei-
den tor een gebrek aan levenslust, lig-
gen volgens Gertie Bögels vaak in
vroege jeugdervaringen. Ze geeft een
voorbeeld van een kind dat aan de
drugs raakte, terwijl haar broertjes en
zusjes probleemloos opgroeiden. Bij
na vraag bleek het meisje in de eerste
maanden van haar leven lange tijd in
het ziekenhuis te hebben gelegen.
Haar moeder vertelde dat zij na
thuiskomst een heel ander kind was,
erg teruggetrokken, de moeder had
veel minder contact met haar. Gertie
Bögels: "Er is al zoveel bekend over
ziekenhuisdepressies bij jonge kinde-
ren en toch wordt er nog steeds nau-
welijks rekening mee gehouden. De

Herbeleven zonder uit
te leven: dat geeft

innerlijke ruimte voor
passie

band tussen de moeder of vader en
het kind, het belang van hechting, is
geen overweging bij een operatie of
ingreep. Technisch zijn we reuzeknap,
maar emotioneel-psychologisch zijn
we nog achterlijk. Doen we de meest
verschrikkelijke dingen. En het kind
is allang opgehouden met huilen
omdat het toch niks uithaalt."
Gertie Bögels plaatst ook ferme kant-
tekeningen bij allerlei prenataal
onderzoek dat de laatste jaren zo
populair is geworden. Als voorbeeld
noemt ze de echoscopie, tegenwoor~
dig bijna routine bij het onderzoek
van zwangere vrouwen. In de medi-
sche wereld wordt er vanuit gegaan
dat de foetus - net als volwassenen -
de hoge ronen van de geluidsgolven
niet kan horen. Observaties van ana-
lytica Alessandra Piontelli laten ech-
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ter de sterke indruk na dat de foetus
wel degelijk iets merkt van de ulrra-
sound. Piontelli beschrijft hoe een
baby tijdens een echoscopie steeds .
onrustiger wordt en allerlei pogingen
lijkt te ondernemen om aan de prik-
kels te ontsnappen door met zijn
armen zijn hoofd af te schermen, zijn
oren te bedekken en zijn gezicht te
verbergen. Gertie BögeIs: "Als je zo'n
verslag leest met het idee dat de foe-
tus die hoge tonen hoort, dan denk
je: \••..aar zijn \••..ij in godsnaam mee
bezig? We zijn zo enthousiast over
onze medische uitvindingen, maar
hoe de baby dat geluid beleeft en
\••..elke gevolgen dat heeft voor de ont-
wikkeling, daar maakt niemand zich
druk over."

Ook in de opvoeding kunnen ouders
en andere volwassenen zaken derma-
te verkeerd aanpakken dat mensen in
hun latere leven last krijgen van
gebrek aan passie, gebrek aan levens~
lust. Gertie Bögels: "Ik zag laatst in
de bus een kind van zo'n anderhalf
jaar in een kinderwagentje. Zijn ene
hand had-ie in z'n mond, met zijn
andere hand wees hij naar iets waar~
door hij heel gefascineerd was, een of
andere reclame. De moeder keek naar
haar kind, reageerde totaal niet op
het wijzen, maar haalde alleen zijn
handje uit zijn mond. Het kind begon
ogenblikkelijk te dreinsen. Daar word
je dan niet vrolijk van. Een vreugde-
volle exploratie van de wereld gaat
zo verloren. Dit is een klein voorval,
maar er zijn rissen voorbeelden te
geven van hoe de vitale belangstelling
van een kind voor zijn omgeving
wordt gefrustreerd. Volwassenen zijn
er lang niet altijd bedreven in om te
zien dat daar een heel intensieve
vraag om uitwisseling ligt van een
kind. Dat hele scala van interactie,
beschikbaarheid, aandacht. Het gaat
erom dat je als ouder oog en oor hebt
voor wat een kind inbrengt."

Op de sofa
Door in analyse te gaan, kunnen
mensen weer in contact komen met
hun levenslust en vitaliteit, al preten-
deert Gertie Bögels niet dat psycho-
analyse de enige manier is om men-
sen te helpen. "Depressieve mensen
reageren soms goed op medicatie en
bij een aantal dwangneuroses kan

gedragstherapie ook goed aanslaan.
In een analyse ga je op zoek naar de
dieperliggende achtergronden van een
probleem en ga je bij ernstige klach-
ten altijd terug naar iemands vroegste
herinneringen en ervaringen."
Kinderen, jongeren of volwassenen
die in analyse zijn, komen vier tot vijf
keer per week voor een sessie van
drie kwartier. Met kinderen werkt de
behandelaar in de speIkamer, met
allerlei speelgoed en spelletjes.
Volwassenen zitten of liggen op de
klassieke sofa. "Liggen is vaak plezie-
riger, omdat je je als patiënt en
behandelaar beter kan concentreren
op wat zich in je afspeelt. Je kan je er
makkelijker aan overgeven en door
het ontbreken van het oogcontact ben
je minder bezig met wat de ander
ervan vindt. Het vrije associëren kan
zo beter op gang komen."
Als passie in de behandeling een
belangrijk aandachtspunt is, komen
er allerlei 'vergeten' gevoelens naar
boven. Dat gebeurt niet op een ratio-
nele manier, het gaat om het beleven
van ervaringen die vroeger te angstig
of te bedreigend waren of waar geen
plaats voor was. Gertie Bögcls:
"Herbe!even zonder uit te leven. Dat
blijkt meer innerlijke ruimte te geven
voor passie."
Ook overgave speelt een grote rol in
een analyse, wat zeker voor mensen
met dwangneuroses of obsessies een
angstaanjagende gebeurtenis is.
Degene die op de bank ligt moet zich
kunnen overgeven aan wat zich bij
hem aandient aan emoties, lichamelij-
ke gevoelens, fantasieën, dromen. Die
moet zich daarvoor durven openstel-
len, gaan aanvoelen wat dat betekent.
Dat heeft tijd nodig, vertelt Gertie
Bögels. "Er komen altijd gedachten
of gevoelens op waarvan men denkt:
dat vertel ik nog in geen honderd
jaar. Het kan zijn dat iemand daar zo
bang voor is, dat hij dat wegstopt
onder oppervlakkig geklets. Iemand
die zich met prietpraat dichtmetselt.
Bang voor die overgave, om die din-
gen bloot te geven. De kunst is om te
proberen iemand te laten ervaren dat
het niet zo beangstigend hoeft te
zijn."

Vrijheid
Het moment dat bij mensen de
levenslust weer terugkomt, dat ze



weer plezier krijgen in hun teven, is
heel duidelijk te merken. Genie
Bögels had bijvoorbeeld een jongetje
van acht jaar in behandeling dat op
school erg werd gepest. In het begin
van de analyse was hij een schijnbaar
lief, gedwee en zachtaardig jongetje.
Toen hij zich een beetje op zijn
gemak begon te voelen, begon hij
haar voorzichtig te pesten. Naarmate
hij zich meer op zijn gemak voelde en
meer de ruimte kreeg, ging hij haar
steeds meer pesten en treiteren. "In
zo'n situatie zeg ik niet: 'Dat mag
niet!' Bij een kinderanalyse doe je
geen pedagogische ingrepen, je pro-
beert een kind juist de vrijheid te
laten."

Daarna kwam cr een fase waarin het
jongetje haar vreselijk probeerde in te
maken met allerlei spelletjes. Tege-
lijkertijd hoorde zij via zijn moeder
dat hij op school veel minder werd
gepest. Genie Bögels: "Hij kreeg
langzamerhand door wat voor gehei~
me manieren hij had om anderen te
pesten. Dat dat hele stille en lieve ook
nare kanten heeft. Als een kind tegen
je aanloopt en je doet helemaal niks
terug, dan is dat ook gemeen. \Vant
het is de bedoeling dat je iets terug-
doet, anders is het niet leuk. Dat
hegon hij in de gaten te krijgen. Dan
zie je dat zo'n jongetje dat eerst als
een mak schaap in een hoekje zit,
zich begint te verweren. Hij gaat

bewegen, voetballen, voelt zich meer
thuis in zijn vel. Hij wordt gelukkiger,
kan je zeggen. Hij is meer zichzelf
geworden. ~1eer gepassioneerd." •

'Hoe de baby dat geluid
beleeft en welke gevolgen
dat heeft voor de ontwikke-
ling, daar maakt niemand
zich druk over'
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De voetbalsupporter:

'DE WC-ROLLEN VLOGEN

OVER HETVELD'
Frank Backx (17) staat er mee op en gaat er mee naar bed: NAC! Dat de
Bredase voetbalclub de laatste tijd bedroevend slecht speelt. kan hem
niet deren: voor hem blijven ze de beste. 'Een echte supporter steunt
zijn club in goede én slechte tijden.'

Leonie van den Schoor

Na e~ wedstrijd heeft Frank bijna geen stem meer over. Zodra het elftal het
veld op"komt, begint hij met de andere supporters de spelers één voor één
minutenlang toe te juichen. "De keeper bijvoorbeeld. Johnnie Káááárelsééééé!
We blijven net zolang doorzingen totdat hij opkijkt of zwaait. Daarna zingen
we de volgende toe. Erwin van der Lóóóóóy! Kijken naar de wedstrijd? Daar
hebben we geen tijd voor. We moeten zingen of in een paal klimmen. Ja, als het
rustig is, dan kijk ik even."
's Ochtends staat hij tien minuten eerder op om het sportkatern door te speuren
en na school kijkt hij twee tot drie keer op teletekst. "Want je weet maar nooit
wanneer er nieuws is over NAC. Het vertrek van een trainer bijvoorbeeld, of de
komst van een nieuwe speler." In zijn kast hangen elf NAC-shirtjes. Op school
draagt hij ze nauwelijks, maar als hij thuis komt, trekt hij er meteen eentje aan.
"Mijn huiswerk doe ik altijd in een NAC-shirt." Zijn kamer is in de clubkleuren
zwart-geel gedompeld: een NAC-dekbed,NAC-Iampjes,NAC-bekers,foto's, sjaal-
tjes, posters. De mooiste trofeeën zijn een wedstrijdbal die hij een keer heeft
gevangen, een steen van het oude NAC-stadion en een shirt waarin Dick van
Burik nog heeft gespeeldtegen Ajax.
~ AC-virusgreep Frank Backxal op jonge leeftijd. Jarengeleden had zijn

~~ oom een paar kaartjes over en mocht Frank mee naar een wedstrijd. Dat was'-.:::J g in de goede tijden van de club, met wekelijks zo'n twaalfduizend man op de
~ ribune. "De sfeer was tof. Iedereen stond te springen, spandoeken werden uit-

g Id, confetti gestrooid en de wc-rollen vlogen over het veld. Ik was gelijk ver-
cht."

Thuis maakte hij iedereen gek met zijn enthousiasme voor NAC. Totdat hij ieder-
een had aangestoken en voor zijn verjaardag een seizoenkaart kreeg. Nu slaat hij
geen enkele wedstrijd meer over, of het nu uit of thuis is. Gewapend met geel-
zwarte pet, sjaal, shirt en soms een vlag moedigt hij de NAC-ers aan. "Meestal ga
ik met een groepje van een man of vijf: mijn twee broers en wat vrienden.
Anderhalf uur voor de wedstrijd zitten we op de tribune. Als je later komt, heb je
geen goede plek meer."
Wint NAC, dan is het feest in de bus terug naar huis. Hebben ze verloren, dan is
dat flink balen en wordt Frank chagrijnig. "Ach, met een potje bier is dat zo weer
vergeten. Voor mij gaat het in de eerste plaats om de gezelligheid, in de tweede
plaats om de wedstrijd. Op de tribune hangt een aparte sfeer, net carnaval:
zoveel mensen bij elkaar, veel lol maken en drinken. Natuurlijk ben ik fanatiek,
dat is juist het mooie van supporteren. Soms lopen de emoties hoog op, als de
scheidsrechter een paar keer tegen fluit bijvoorbeeld. Dan joelen en schelden we.
Ik probeer me altijd in te houden, zal nooit roepen 'kankerwijf', maar van binnen
denk ik wel 'klootzak'."

-
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Woord, vlees, oog
Kort verhaal van Manon Uphoff

Ikvergelijk mijn passies graag met een driespan. Hoewel
ik koppige pogingen doe een goede menner te zijn, is het
toch vaker het driespan dat mij voorttrekt.

Mijn eerste passie betreft de taal. Een herinnering: ik sta
onder het tafelkleed van onze ronde eettafel. Veel ouder
dan drie jaar (de leeftijd waarop volgens deskundigen de
taalontwikkeling begint) kan ik niet zijn. Terwijl ik kijk
naar de gekouste en bebroekte benen, naar de gepoetste en

ongepoetste schoenen en speel met de draadjes en kwastjes
van het kleed, vang ik flarden van het gesprek op. Ik besef
dat ik een deel van wat er door de mensen aan tafel wordt
gezegd, versta en begrijp. Vrijwel onmiddellijk wil ik Teage.
ren. Mijn mond gaat open, maar er komen geen woorden
uit. Ik heb nog geen macht over de taal. Er hapert van alles
aan de verbinding tussen gedachte en woord. Ik wil wel,
maar ik kàn dus niets zeggen. De kast waar de woorden
liggen, blijft gesloten. Ik rammel aan het slot, maar krijg ••.

winter 1998/1999 15 HUMANIST



hem niet open. Ik denk dat het mijn oudste herinnering is
en dat hier mijn passie voor de taal, voor ~ct woord
begonnen is.
In een groot aantal oude boeken van mijn ouders en in ten
minste één oud bijbeltje staan aantekeningen die ik heb
gemaakt toen ik een jaar of zes, zeven was. Neergeschreven
met de dikke blauwe inkt van een vulpen. Soms onderste-
boven of in spiegelschrift. In letters met opzettelijk lange
lussen: '0 geheimen. 0 taal. Dit is het eerste woord'.
Nu vertedert het me: de grimmigheid waarmee ik probeer-
de me een toegang te verschaffen tot wat een grandioze
tuin der lusten is gebleken. Bijbels opgevoed waren het (en
zijn het vaak nog) de bijbelteksten, de metaforen en para-
bels, die in mij het verlangen opriepen ook te vertellen en
te verzinnen. Toen ik de taal dan eindelijk een beetje tot
mijn beschikking had, maakte ze me soms wanhopig. Er
waren dagen dat ik de taal wilde vermorzelen en verplette-
ren. Dat ik haar op wilde rollen en in mijn jas wilde ste-
ken. Er waren dagen dat ik haar van anderen wilde stelen.
Wilde schaken als een geliefde.
~1aar er waren ook dagen dat ik alleen haar lof wilde zin-
gen.

ingezonden mededeling

• - .._:--=-=---_. _._---_::- _ .._~- _:~-=,
~ORIENTATIEREIZEN :
I In 1999 organiseert het Instituut voor Internationale I
I Excursies weer een beperkt aantal reizen naar onder- I
I staande landen. Het zijn zorgvuldig voorbereide reizen I

waarbij een brede kennismakuing met land. volk en I
cultuur vooropstaat. I

Zuid.lndia
Een tweetal 23-daagse reis opgezet in samenwerking
met lokale instanties.

Indonesië
Reizen over de Sunda-eilanden, Trans-Sulawesi en Bali.
Java en Sumatra. Maatreizen vanaf 4 personen.

Midden-Oosten
Combinatiereizen Syrië/Jordanië en Libanon/Syrië en
B-daagse reizen naar Jordanië.

Israël
In voor- en najaar 14-daagse rondreizen, combinatie-
tochten Israël/SinailJordanië en een B-daagse stand-
plaatsreis Jeruzalem.

•••.!!~......".,..==ANVR (I".':,J

Informatie kunt u aanvragen bij: ~: ~
Instituut voor Internationale Excursies

L~s=.:.~~8~~~e:::..:.N~.:..t:O~.~~.~..J

HUMANIST 16 winter 1998/1999

Ikstam uit een groot gezin waarin het vertellen altijd een
belangrijke rol speelde. W/e overtroefden elkaar aan tafel.
Vochten om het woord. Roofden dit van elkaar. Hielden

het als een stuk gevogelte russen de tanden, terwijl de veren
door de kamer warrelden. Zet ons alle dertien bij elkaar en
nodig een gast aan tafel. Hij zal teil onder gaan in die ka-
kofonie van stemmen en meningen, van gelijk en beter
weten.
Zolang als ik me kan herinneren hebben mijn ouders (mijn
vader een fervent katholiek, een man die priester wilde
worden maar uiteindelijk boog voor zijn passie: de erotiek;
mijn moeder, een sterk sociaal bewogen atheïste, altijd op
één lijn met de underdog) gevochten om het gelijk, om een
definitief antwoord op de vraag naar de plaats van God en
of het het Goddelijke is dat moest worden geëerd of het
menselijke (dat mijn moeder naar voren gebracht zag door
Jezus). Ze vochten als kat en hond en hoewel het pleit naar
mijn weten nooit volledig werd beslecht, werd hun (aal
gloed voller en rijker en hoorde ik in hun woorden de pas-
sie, de hanswc!u.
Later nam ik die discussie over en voerde ik hem intern.
Serieus èn als ernstig spel. In de vorm van een bloedige
strijd, met eigen lichaam en geest als inzet. Toen als schrijf-
ster, met als inzet de personages.
Een paar elementen uit die discussie:

- lvader) 'In den beginne was het woord. De scheppende
kracht van het woord gaar aan ons ontstaan vooraf .

- Het \'mord roept het lichaam op.
- Als dit waar is, als de macht die het woord heeft zo groot

is dat ze hemel en aarde kan scheppen, dan doet de vraag
of God al dan niet bestaat en of Zijn bestaan al dan niet
te bewijzen is, er eigenlijk niet toe.

- God is dood, zeggen ze. Jawel! ~bar wat als wij Hem
oproepen vanuit het woord, zoals Hij dat ook met ons
gedaan heeft?'

- [moederj 'Is het niet zo dat mensen die met behulp van
dc taal willen bewi;zen dat God bestaat, of niet bestaat,
dit alleen kunnen doen omdat ze in de kracht van de taal
geloven? En in een directe, strakke lijn tussen denken en
woord? ~1aar er is vaak ruimte tusscn het woord en dat.
gene waarnaar je vcrwijst en het is gemakkelijk je te ver-
gissen in wat er allemaal in die ruimtes gcvonden kan
worden.'

Volgens mijn vader stond de Engel hoger dan de
mens, wam de Engel was hevrijd van de gevangenis
van het lichaam (dat maar veranderde en maar wat

deed, dat bewoog, verlangde, wenste, ziek was, dat zijn
eigen ritme had. Soms gulzig was en begerig, dat kon stin-
ken cn pijn kon doen).
Ik was het lang met hem eens. Het leek de ultieme vrijheid:
een stelsel van vrije gedachten zijn. Onkwetsbaar zonder
die huidkleurige zak met ingewanden. Op een dag wilde ik
af van mijn lichaam. Omdat een mens de lat hoog Jlloet
leggen, rekendc ik het tot mijn ambitie om Jezus te worden
en de Engel te laten voor wat hij of zij was. Daar lag ik in
bed. Ik was een jaar of tien en bad tot God. Ik smeckte
hem in mij te geloven met dezelfde kracht als waarmee ik
in Hem geloofde.



"Een teken, lieve Heer", vroeg ik. "Geef me een teken." Er
kwam geen reactie. Ik legde mijn vingertoppen tegen de
wonden in het houten beeldje van Jezus en vroeg me af hoe
Jezus tot de ontdekking was gekomen dat hij de zoon V~1I1

God was. ~tisschien wist hij het omdat de and('fen het
geweten hadden? Zoals de herders. Die hadden niet getwij-
feld, zelfs niet toen Hij nog maar een baby was en cr nog
geen spoortje van het latere lijden zichtbaar was.
Ik kwam tot de conclusie dat ik niet alleen kon vertrouwen
op mijn eigen overtuiging, maar dat mijn taak eruit
bestond andere twijfelaars o\"Cr Je strel'p te trekken. Ik zou
geest worden. [k zou mijn lichaam breken. (Hoe dat wist
ik niet precies. Sowieso zag ik nogal op tegen het lijden.)
Jaren later - toen ik door mijn weigerachtige houding ten
aanzien van genot en eten tot op het bot vermagerd \\'as,
en cr over mijn hele lichaam beschermend haar groeide -
vroeg ik me voor het eerst af of het waar was waar mijn
vader in geloofde. Jat pas in het vernietigde menselijke
lichaam het goddelijke zichtbaar werd. Dat het menselijke
gebroken moest worden ter ere van het goddelijke, en stel-
de ik mezelf de vraag of dit echt noodzakelijk was.

Toen ontstond mijn medelijden met het vlees. Toen
groeide mijn liefde en passie voor het lichaam. Dit
levende, bewegende, groeiende, kwetsbare, verganke-

"Een teken, lieve Heer", vroeg ik.
"Geef me een teken."
Er kwam geen reactie

lijke deel. Ik begreep niet meer waarom de idee van het
lichaamloze wezen me ooit zo enorm had aangesproken.
\'Q'at bleef cr nou helemaal over van de geest als je het
lichaam uitwiste? Waar liet je de passie voor dat lichaam?
\X'aar moest je dan heen met het verlangen naar fysiek con-
tact met een geliefde? Naar fysiek contact met je kind?
Waar liet je de zintuiglijke belevingen en wat moest je met
alle herinneringen aan het lichaam? Een kind dat zijn beer-
tje kwijtraakt is toch niet gelukkig te maken met het idee
van de blijvende geest van deze beer? Niet voor niets zoekt
het de geruststelling van de lijfelijke aanwezigheid. Die kal-
meert en roept op tot liefde.
Of werd met de geest die bovell het lichamelijke uitstijgt, de
geest bedoeld die wel herinneringen kOIl bevatten aan de
(eÎgen) lichamelijkheid? •••
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Het zijn misschien kinderlijke vragen, maar neem nou
gewoon eens de fysieke afstand tussen twee geliefden. Hoe
overleeft de liefde een langdurige verwijdering als niet ook
de binding met, het verlangen naar, het denken aan en de
voorstelling van het concrete van de afwezige een rol mag
spelen? Het feit dat wij mensen ruimte én tijd innemen,
coördinaten zijn op de tijd-ruimte-as, dat we waarneem-
baar zijn om al dat hooggewaardeerde 'geestelijke' tot
stand te brengen, was toch niet onbelangrijk? Was het niet
onze aanwezigheid die ons onsterfelijk maakte, het simpe-
le, maar onuitwisbare feit dat wij tijd innemen en ruimte?

Dus misschien ging het lichaam toch aan het woord voor-
af?

Dan was het geen wonder dat Jezus - hoewel zoon van de
Grootmeester van de Taal - een lichaam nodig had om ons
de aard van het menselijke te tonen.

Hoe dan ook: Jezus worden of een Engel zijn is allang
mijn ideaal niet meer. Ik schreef ooit een verhaal -
het ligt nog ergens in een Ia - over een Engel die

ronddwaalt over de wereld. Ik kwam hem tegen toen ik
door het raam naar buiten wilde klimmen. De Engel was
dun, fragiel, transparant. Ik bekeek hem aandachtig. Ik
strekte mijn vingers naar hem uit, maar raakte niets. Toen
begon de Engel te huilen.
'Waarom huil je?' vroeg ik.
'Ik zoek een lichaam', zei de Engel.
<Waarom zoek je naar een lichaam?'
'Hoe zou ik moeten liefhebben zonder', zei de Engel, en
verdween.
En mijn derde passie? Die betreft het visueel waarneemba-
re. De afbeelding. Het zichtbare. Ik ben een aanbidder van

Mijn oog is een mes; een scalpel; een
onbewogen, registrerende camera,

maar ook: een zacht strelende vinger

het zichtbare en voortdurend mer mezelf in tegenspraak. Ik
verlang naar de taal. Weg met het lichaam. Ik verlang naar
het lichaam. Weg met de taal. Ik verlang naar contact.
Raak me aan. Ik verlang naar de volmaakte ondoordring-
baarheid. Blijf van me af. Ik zoek de buitenkant: de afbeel-
ding. Ik wil er wel en niet door naar binnen dringen.
De anatomische les van dokter Tulp was een van mijn
favoriete schilderijen. Ik haalde het boek met een reproduc-
tie ervan vrijwel dagelijks uit de kast, drukte mijn vingers
tegen de plaat en verwachtte iets anders te voelen dan
papier. De voorstellingen op de achterkant: tot poeder uit-
eenvallende droogbloemen, gehalveerde citroenen en een
patrijs, vond ik ergerniswekkend. Omgeven door artsen gaf
de bleke man op tafel zijn inwendige op een zoveel eerlij-
ker manier prijs. Kijk, met een metalen knijpertje toonde
Tulp de omstanders de verschillende spieren: de ronde
vooroverkantelaar, de lange strekker VQ11 de handwortel
naar de spaakbeenzi;de, de oppervlakkige vingerbuiger.
Door het kant van zijn manchetten viel het licht op de rug
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van zijn handen.
Foto's, film, schilderijen, tekeningen, alles wat mijn oog
ziet, maar wat ik niet voel, niet ruik, niet proef, wat ik met
grote afstand door middel van camera en lens 'bekijken'
kan, heeft mijn passie. Ik tast met mijn oog en eigen me
toe. Ik glijd langs afbeeldingen. Ik kijk tv en neem wreedhe-
den en lijden waar, maar ik ben niet aanwezig. Ik bevind
me op afstand. Ik ben machteloos. Ik kan niets doen. Ik



ben de volmaakt onschuldige. Ik ben de ooggeruige. De
afwisseling van schoonheid en wreedheid voedt mijn fasci-
natie. Mijn oog is een mes; een scalpel; een onbewogen,
registrerende camera, maar ook: een zacht strelende vinger.
Ik zou liegen als ik niet toegaf dat dit me soms de illusie
van onschendbaarheid verleent. AI kijkend ben ik vaak op
grote fysieke afstand, bijna onthecht aan mijn lichaam. Ik
waardeer het. Ik geniet. Ik word geamuseerd.

Beziggehouden door wat ik waarneem. Volledig in beslag
genomen.

Dit is mijn driespan, maar ik zou liegen als ik zei dat het
zich werkelijk gehoorzaam in één richting laat leiden . •
Manon Uphoff is schrijfster
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ingezonden mededeling

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid

Bij een overlijden moet er snel heel veel
geregeld worden. Dat gaal veel gemakkelijker
als u zelf al maatregelen heeft genomen. Maar
veel mensen vinden het moeilijk of onaange-
naam om zulke maatregelen te treffen.

Het Steunfonds Humanisme heeft betrouw-
bare, ervaren mensen die u kunnen helpen.
Als uw executeur-testamentair bespreken ze
met u hoe uw laatste wil er uit moet komen
te zien. En uiteindelijk dragen ze ook nog zorg
voor punctuele uitvoering.

Het Steunfonds Humanisme is opgericht door
het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch
Verbond strijdt voor e>enhumane, tolerante
samenleving_ Vraag gerust me>erinformatie,
telefonisch op nummer (020) 521 90 00 of
met de onderstaande bon.

STEUNFONDS
Humanisme

JA ik wil meer informatie over een executeur-testamentair van het Steunfonds Humanisme.

naam

adres

pc I plaats

telefoon

H
Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam

r-.--_:---~-----~-:~:~----,

Reissom vanaf FI 2390,- pp.

INTERNATIONALE SCHOOL

VOOR WIJSBEGEERTE

creatief en inspirerend
denkwerk!

Vraag vrijblijvend het programma aan:
15VW,Dodeweg 8, 3832 RD Leusden,
tel. 033-4227200 I fax 033-4650541

• De kunst van het vragenstellen
• Lees cursus Levinas
• Descartes in Nederland
• Friedrich Nietzsche
• Levensverhalen en moderniteit

Er is een uitgebreide Nederlandse staf die de reis zal
begeleiden.

Een boeiende reis aan boord van het comfortabele
ms Columbus die begint in de haven van Amsterdam.
De volgende havens zullen worden aangedaan: Kopen-
hagen, Gdansk, Klaipeda (Litouwen), Riga, Tallinn, 5t
Petersburg, Stockholm en Lubeck.

Per schip van Amsterdam naar acht steden aan de Oostzee
Reisdata: 2 . 14juni 1999

Onderweg kunt u deelnemen aan excursies en aan
boord zijn lezingen waarbij een scala van onderwerpen
aan de orde komt: de Hanze, kunst. cultuur en de
hedendaagse ontwikkelingen in de Baltische staten,

JHIANZIERIEKS

i~~t~'1!';
~~S~R~ I

Instituut voor Internationale Excursies I
Postbus 54 • 1860 AB Bergen NH - tel 072-5812600 I

4:; ;n~m,n_~ __~,"""" II
c'. _ 'ot' .••••••••••••••• I I I • I ••••••••• _~
~nl' •••_. .•••••••••••• -. t.f7=57._""'" .,.=>oo_H .•••• '1 ~~",:-n""'" , - ... I
~- , .. _. a •••••• ~~~~~~~ .•. ~~ .•. ~.~ .•. ~. • /"L: :_~_~~~ __: .J
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De vogelaar:

Leonie van den Schoor

'.
••

•

•

>
>>

Volgende week gaat ze naar Oman, op zoek naar de krabplevier. "AI drie jaar pro-
beer ik die vogel te zien te krijgen, maar hij ontsnapt me steeds. Toen ik in de
Verenigde Arabische Emiraten was, broedde hij er nota bene. Ik ben er speciaal een
dag langer voor gebleven, maar heb hem niet gezien. Dat is niet te pruimen."
Sinds ze twintig jaar geleden geïnfecteerd werd door het vogelaar-virus, heeft Corrie
Bakelsde halve wereld afgereisd op zoek naar vogels. Namibië, Antarctica, Siberië,
(osta Rica, de Galapagos Eilanden en Argentinië, om maar wat te noemen. Maar ze
zoekt het niet alleen ver van huis. Regelmatig stapt ze 's ochtends vroeg in haar
auto, gewapend met een thermosfles koffie en een stapeltje bruine boterhammen
met kaas. Haar favoriete plek: de waterleidingduinen bij Zandvoort. Haar belang-
rijkste attribuut: een sterke verrekijker. "Een kijker is onmisbaar voor een vogelaar,
want je wilt altijd méér zien: heeft hij een wit of rood oogringetje? Ik móet weten
wat het is,andersben ik hoogst ongelukkig." In I\aar aktentas zit standaardeen klei-
ne kijker, zodat ze tussen twee vergaderingen door kan gaan vogelen. "Vorige win-
ter was ik in Amersfoort voor een zakenlunch die uitliep tot half vier, terwijl ik met
mezelf had afgesproken dat ik op tijd zou vertrekken. Ik zei 'heren, er zit een zee-
arend in de Flevopolder, ik ga nû weg:
Als ik ga vogelen, ben ik heel intens bezig. Mijn oren vliegen alle kanten uit en zijn
gespitst op elk geluid. Als er iets beweegt, heb ik geen rust voordat ik het gezien
heb. Ik ga er helemaal in op, vergeet de tijd. Meestal vogel ik in mijn eentje, want
voor anderen ben je op zo'n moment alleen maar een hoogst irritant medemens."
Ze droomt nog wel eens van die verrassende ontmoeting met de kwartel oning i
Polen. "Die is bijzonder moeilijk te zien te krijgen. 's Avonds in het donke hebbe
we hem met een geluidsband gelokt. We stonden met zaklantaarns in t ho
gras, met zwermen muggen om ons heen. Opeens zagen we wat gras almpj s
bewegen en even later dook hij op nog geen veertig centimeter van mijn ars
Ik schrok van zijn harde gekrijs. Daar stond hij opeens in volle glorie, ~e
hem duidelijk zien. Fantastisch, dan ga je zó opgewonden naar huis.:'''' . ~,
Corrie houdt van het onverwachte van het vogelen, maar ook van het esthetisc
Vogels zijn gewoon mooi om naar te kijken. In- ëWgustus was ze bij het
Noordhollandse Balgzand om de jaarlijkse trek van de zwarte stern naar Afrika te
zien. "Het gebeurt bij zonsondergang:wolken vogelsdie langsvliegen,alle koppen
dezelfde kant uit, water dat opflikkert. Dat is zó mooi, daar ga ik elk jaar speciaal
naar toe. En als het voo~bijis denk ik 'nu moet ik weer een jaar wa~"

,)
~

-
< • •
- •
: •

AI raakt ze verkleumd tot op het bot, vogelaar Corrie Bakels (55) gaat niet
naar huis voordat ze iets gezien heeft. Als ze een tijdje niet heeft kunnen
vogelen, krijgt ze de kriebels, 'Dan zit ik te draaien op mijn stoel, hoor
buiten wat piepen en denk: wat doe ik hier, ik moet dáár zijn: 0'..•.•

IN DE FLEVOPOLDER, 11<GA NU WE

'HEREN, ER ZIT EEN ZEE-AREND
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Vorige winter loodste Ben Matthews een groep activisten en wetenschappers

met de trein vanuit Europa naar Japan voor een VN-conferentie over het

broeikaseffect. Er ging veel mis onderweg. Aan Ben's doel lag dat niet, dat was

duidelijk genoeg. Maar omdat je een schone aarde niet in je eentje kunt reali-

seren, zul je met anderen moeten communiceren - en dat is meestal niet het

fort van bezeten mensen. Over de moeizame gang van passie naar praktijk.
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Van passie naar praktijk

trein naar Kyoto

Ben: 'Vindt u het goed als ik even rondloop en wat vragen stel?'

Mijn eerste contact met Ben
Matthews was ecn e-mail.
Een maand later belde ik

hem op. Een vriendelijke, opgewekte
stem. Nog een maand later ontmoet-
tcn we elkaar in Berlijn. Ben bleek
klein van stuk te zijn en had een
baard. Als hij praatte - en dat deed
hij graag en veel - bewoog zijn
lichaam alle kamen op. Zodra je iets
terug wilde zeggen, stond hij alweer
een paar meter verderop tegen
iemand anders te praten.
In Berlijn hadden zich zestien West-
Europese wetenschappers en activis-
tcn verzameld, om onder leiding van
Ben per trein af te reizen naar Kyoto.
Bijna niemand kende Ben persoonlijk,
de contacten waren via internet
gelegd. Tijdens de reis, die twee en
een halve week in beslag zou nemen,
zouden ook Oost-Europeanen,
Russen en Chinezen op de trein stap-
pen, zodat het gezelschap zou uit-
groeien tot 36 deelnemers. Op de
trein warcn workshops gepland, de
groep zou een gemeenschappelijke
verklaring voor Kyoto opstellen en in
Siberië en China zouden bijeenkom-
sten plaatsvinden met plaatselijke
wetenschappers. Ook het programma
was grotendeels via internet georgani-
seerd.
Twee dagen later, in Moskou, stond
Ben de Russische pers te woord. "Ik
ben biochemicus", zei hij. "Ik onder-
zoek de invloed van de oceanen op
het klimaat. In mijn laboratorium
heb ik een tank met algen, en ik meet
iedere dag hoeveel kooldioxide ze
opnemen. Als wetenschapper kan ik
u verzekeren dat er nog veel is dat we
niet weten over de biochemische pro.
cessen die het klimaat reguleren. Ik
heb het angstige vermoeden dat de
klimaatverandering veel sneller en
radicaler zal verlopen dan nu wordt

aangenomen. "
In Japan zou de internationale
gemeenschap een verdrag tekenen
over de vermindering van de uitstoot
van broeikasgassen. Ben: "Er zullen
vijfduizend mensen naar Kyoto vlie-
gen. Door het vliegtuig te nemen dra-
gen ze zelf bij aan het probleem dat
ze pretenderen op te lossen. Wij heb-
ben beslotcn over land te reizen. Om
te laten zien dat we bereid zijn tot
een andere levensstijl, nu de toekomst
van onze planeet op het spel staar."

Tickets
In Moskou bleek dat de Russische
spoorwegen niet hele-
maal op de hoogte
wa ren va n de reserve-
ringen die Ben via een
Londense reisagent had
gemaakt. Er lagen
alleen tickets tot
Novosibirsk, twee
dagen reizen van
~loskou. Terwijl de
activisten zich in hun
coupés terugtrokken
voor workshops over
basisdemocratie en de
wetenschappers zich
verdiepten in het aan.
bod van de restauratie-
wagen, probeerde Ben
de satelliettelefoon die
hij had meegenomen
aan de praat te krijgen.
Als iemand vroeg hoe
het stond met de tic-
kets, zei hij geïrriteerd:
"Waarom vraagt ieder.
een dat aan mij?" Na
een dag lukte het om
met de buitenwereld te
communiceren. Maar
Ben begon door ver-
koudheid en overver-

moeidheid zijn stem te verliezen. De
vraag of er schot in de zaak zat, kon
weldra alleen nog beantwoord wor-
den als iedereen zweeg. Bens gefluis-
ter gaf geen enkel inzicht in de situ-
atie.
In Novosibirsk was er een tweedaag.
se ontmoeting met Siberische weten.
schap pers. In het plaatselijke congres-
paleis hield Ben een lezing - zijn stem
was weer op halve sterkte. Hij sprak
zijn ongerustheid uit over het toene-
mende onderzoek naar klimaatmani-
pulatie en gaf een briljant maar ook
warrig overzicht van alle voorstellen
die er vanuit de wetenschap gedaan •••

-'-L.ijlJ
OIAN
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Japan, was er nog steeds geen geza.
menlijk standpunt over Kyoto. Daar
zou tijdens de overtocht nog voldoen-
de tijd voor zijn, meende Ben. l\.taar
de Chinese kust was nauwelijks uit
het zicht verdwenen, of het begon te
stormen. De rest van de reis was
iedereen druk bezig zijn misselijkheid
onder controle te houden.
In Kyoto werd de groep onderge-
bracht in een boeddhistische tempel
en iedereen ging zijn eigen weg. Ben
trok een pak aan, knoopte een
stropdas om en regelde een stand op
een strategische plek in het congres-
centrum. Hij praatte enthousiast in
op voorbijlopende conferenriegan-
gers, alsof hij ze al jaren kende. Ook
hield hij opnieuw een lezing over de
gevaren van klimaatmanipulatie, dit-
maal in een vrijwel lege zaal.

Het wiegende ritme
van de trein begon

zich meester te maken
van de groep

Asfa Itbacterie
Ergens halverwege de conferentie
vergezelde ik Ben naar een futu- ~
ristisch onderzoek centrum in een ~
buitenwijk van Kyoto, waar ~
onderzoek gedaan werd naar de z
genetische manipulatie van algen
en andere vormen van klimaat-
manipulatie. Nadat we met een
walkman op ons hoofd waren
rondgeleid, vroeg de hostess of
we nog iets wilden weten. "Vindt
u het goed als ik e•...en rondloop
en wat vragen stel?", zei Ben.
Terwijl de hostess verbaasd ach-
ter hem aan liep, drentelde hij
door de laboratoria en knoopte
gesprekjes aan met de onderzoe-
kers, over de technische details
van hun onderzoek en de ethi-
sche vragen die daaraan verbon-
den waren. De Japanners in hun
witte jassen antwoordden ver-
baasd maar vriendelijk.
"Ik heb zelf ook wel eens fanta-
sieën over genetische manipula-
tie", bekent Ben tien maanden
later in Norwich. "Dan verbeeld

Jong gevoel
Ben was nu dag en nacht in touw met
de satelliettelefoon. Wie hij belde of
wat hij besprak zei hij niet. Niemand
die nog informeerde naar de laatste
ontwikkelingen. "Als Ben hier nog
een dag mee doorgaat, is een opstand
onvermijdelijk", zei een van de acti-
•...isten. Maar er waren ook geruchten
dat een Siberische meteoroloog, die
zich in Novosibirsk bij de groep
gevoegd had, contacten had bij de
spoorwegen. Anderhalve dag later
stond in lrkoetsk inderdaad een gere.
serveerd treinstel klaar, dat zou rijden
tot aan de Chinese grens. Een etmaal
later waren ook de reserveringen tot
Peking geregeld, al begreep niemand
hoe. Ben nam niet eens de moeite om
het uit te leggen.

In Peking vond een tweede weten-
schappelijkc ontmoeting plaats, in
een troosteloos gebouw aan de rand
van de stad. De Chinese tolk was
behendig, maar door zijn accent nau-
welijks te verstaan. Terwijl iedereen
tegen de slaap vocht, zat Ben met een
tevreden, opgewekt gezicht naar de
Chinezen te luisteren. "Ik heb die
Chinezen op de terugreis weer opge-
zocht. Hun instituut ligt dertig kilo-
meter buiten de stad, ik ben er op de
fiets naartoe gegaan. Ik was twee uur
te laat, want ik had geen kaart bij
me. Maar ze vonden het prachtig
toen ze me op de fiets zagen, met
mijn laptop in mijn rugzak. Een van
de Chinezen zei: 'Hier krijg ik een
heel jong gevoel van.' Ze gaan wel
eens naar een congres in de Verenigde
Staten en ze zien dan al die mensen
die te veel eten en in veel te grote
auto's rondrijden, en dan denken ze:
wat een idiote manier van leven.
Daarom zeiden ze in Kyoto voortdu-
rend 'nee' tegen alle voorstellen die
de Verenigde Staten deed. Ik denk dat
wij, die krankzinnige groep mensen
die met de trein naar Peking waren
gekomen, wel degelijk indruk
gemaakt hebben. AI was het mis-
schien onbewust. Die Chinezen d;lch-
tcn: dat zijn tenminste mensen."
Toen de groep de boot nam naar

maken van de groep. De workshops,
die toch al geen succes waren in de
krappe coupés, maakten plaats voor
ledigheid en gemijmer.

Ambitieus
Een klein jaar later zit Ben tegenover
me, in zijn werkkamer op de univer-
siteit van Norwich. Hij heeft net een
lange uiteenzetting gehouden over
zijn onderzoek, waar hij iedere dag
tot half elf 's avonds aan werkt.
"Dan word ik er door de veîligheids-
mensen uitgegooid", zegt hij met een
ironisch gebaar.
"Het was nooit mijn bedoeling om de
hele reis te organiseren. Ik dacht: ik
ga met de trein naar Kyoto, mis.
schien zijn er anderen die mee willen.
Daarna werd het steeds ambitieuzer.
En omdat ik het bedacht had, kon ik
al het werk doen. Ikzelf was aange-
naam verrast door die prachtige ver-
zameling mensen die we in
Novosibirsk aantroffen: een oude
professor met een witte baard, men-
sen die zich oprecht zorgen maakten
over de luchtvervuiling in hun stad -
er was zelfs een groepje schoolkinde-
ren op afgekomen. Ik vond het jam-
mer dat de activisten wegliepen. Ze
begrepen blijkbaar niet dat niet ieder-
een zo is als in West-Europa."

algen kweken die heel veel kooldioxi.
de kunnen opnemen, of de kooldioxi-
de wegpompen naar de diepe oceaan.
Daarna praatte een Russische meteo-
roloog over bosbranden in Siberië,
een student vertelde over het aamal
duiven dat in Novosibirsk sterk was
afgenomen - de inwoners vingen ze
om ze aan hun honden en katten te
voeren - en een stokoude geleerde
beweerde dat een nieuwe nucleaire
techniek een einde zou kunnen
maken aan het broeikaseffect.
De Russische tolk was zo onhandig
dat alles maar half vertaald werd. De
meeste activisten waren na een paar
uur al uit het congrespaleis verdwe-
nen. Ben luisterde vermoeid toe of
\vas buiten de zaal druk in de weer
met zijn satelliettelefaon. Er was nog
steeds geen zicht op tickets naar
Peking.

Omdat er nog altijd geen tickets
waren naar Peking, werd de reis na
Novosibirsk vervolgd per regionale
trein die twee uur voor de Moskou-
Peking Express uit reed. Het wiegen-
de ritme van de trein en de monoto.
nie van het voorbijglijdende land.
schap begonnen zich meester te
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ik me dat ik een bacterie ontwikkel
die al het asfalt opvreet. Of ik speel
met de gedachte om een computervi-
rus te ontwerpen dat de wereldecono-
mie vernietigt. Maar dat is niet realis-
tisch, denk ik."
Tegen het einde van de conferentie
liepen de onderhandelingen over het
klimaatverdrag vast. Op de laatste
ochtend weigerde Ben uit zijn slaap.
zak te komen. "Het heeft allemaal
geen zin meer", zei hij. "Het is alle-
maal voor niets geweest. Het is één
grote circusvertoning. Ik wil naar
huis."
Inmiddels bereidt Ben toch weer een
nieuw project voor. Met de Siberische
meteoroloog, de man die zulke goede
contacten had met de Russische
spoorwegen, wil hij volgend jaar de
rivier de Ob afvaren tot aan de

Noordelijke Ijszee. Onderweg zullen
ze metingen doen naar de broeikas-
gassen die uit de verwaarloosde olie-
installaties lekken en vrijkomen uit de
permafrost, de grond die tienduizen-
den jaren bevroren was maar nu
langzaam begint te smelten.

Wodka
's Avonds, als de trein voortdenderde
en de duisternis bezit had genomen
van Siberië, vertrok Ben met een
klein groepje wetenschappers en acti-
visten naar de restauratiewagen. Daar
haalde hij zijn viool tevoorschijn en
speelde een Ierse melodie. Soms hield
hij opeens een briljant betoog, bij-
voorbeeld over de woelige geschiede-
nis van Oekraïne waar hij een paar
jaar eerder met de trein doorheen
was gereisd. l\'1aar meestal zat hij

voor zich uit te kijken, half meeluiste-
rend naar wat de anderen te vertellen
hadden.
Op een avond werd er Russische
house gedraaid in de restauratiewa-
gen. Mannen in trainingspakken
dansten met uitbundig opgemaakte
vrouwen, terwijl de ene fles wodka
na de andere werd aangesleept. Na
twee flesjes bier stond Ben op en
mengde zich in het gezelschap. Hij
begon een beetje mee te springen, en
er verscheen een gelukzalige glimlach
op zijn gezicht. Toen een man en een
vrouw op een van de tafeltjes klom.
men en een obscene striptease begon-
nen die ten onder ging aan dronken
onhandigheid, zat Ben weer aan zijn
tafeltje. Hij volgde het gebeuren met
een onbevangen, gefascineerde glim-
lach. •
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'IK ZOU NIET WETEN WAT IK

ANDERS MOEST DOENW
Een avondje op de bank tv kijken vindt ze maar niks. Marjan sc~ (35)
heeft in haar vrije tijd wel wat beters te doen. Ze werkt ideeë~~~aakt
ambitieuze plannen, organiseert, bestuurt en vergadert. 'Ik ben geen
wereldverbeteraar, maar wel een Utrechtverbeteraar:

Een vergadertijger is ze absoluut niet maar Marjan Schuring zit wel in drie bestu-
ren tegelijk. Ze is voorzitter van de ene club, penningmeester bij de andere en is de
drijvende kracht achter de derde. Ze voelt zich een sociaal-projectontwikkelaar:
hielp mee aan het opknappen van leegstaande gehouwen en kraakpanden, waar
naderhand allerlei ideële en culturele groepen in werden gehuisvest, werkte mee
aan het realiseren van een low budgethotel en zorgde voor de komst van een mul-
ticultureel terras. "Soms zeggen mensen wel eens 'wat ben jij toch actief'. Maar ik
zou niet weten wat ik anders moest doen. Vroeger sportte ik nog wel, nu heb ik
daar geen tijd meer voor."
Marjan heeft haar hart verpand aan de Utrechtse wijk Lombok. Daar is ook haart- organlsattedrlft ontstaan. "Ik maakte een bewuste keuze: ik wil niet alleen maar

..-;.. wonen in deze WIJk, Ik wil hier ook actief zijn, iets van de wijk maken. Veel men-
.... --J bsen vonden Lombok maar niks, maar Ik zag juist potentie in deze zogenaamde=......-r probleemwIJk en haar mIx aan bewoners."

Voor het verwezenlijken van haar talloze plannen heeft ze veel moeten praten
met ambtenaren en bank. en verzekeringsmensen. "In het begin is het heel eng
om bestuurder te zijn. Maar je groeit er in, echt waar. Het leuke ervan is het spel.
Je moet mensen benaderen, enthousiast maken en overtuigen. Er zitten ook verve-
lende kanten aan, zoals die oeverloze vergaderingen. Nee, natuurlijk is het niet
leuk om achter je typemachine te zitten om subsidie-aanvragen te schrijven of
huurcontracten op te stellen. Maar het geeft wel een kick als je uiteindelijk iets
voor elkaarweet te krijgen. Het opzetten van het budgethotel bijvoorbeeldwas
een project van drie miljoen. We dachten dat het ons nooit zou lukken om zoveel
geld loste peuterenbij banken.Nu staat het er toch maar."
Marjan heeft een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Niet dat ze de men-
sen die het minder hebben zielig vindt, helemaal niet. "Maar in de samenleving
overheerst het marktdenken. Daardoor vallen mensen met minder geld buiten de
boot. Iedereen roept dat het zo goed gaat in Nederland. Dan zeg ik 'nee, sorry,

-.goedmet iedereen, er zijn nog steeds mensen die het slecht heb-
en'. Dát is mijn drijfveer. Ik doe een poging om dingen te veranderen. Ik ben
een wereldverbeteraar, maar wel een Utrechtverbeteraar. "
Eén avond per week houdt ze vrij voor haar vriend. Voor de rest is ze altijd van
huis voor een vergadering of bespreking. "Wat moet je thuis doen? Ik kan me niet
voorstellen dat je elke avond tv kijkt. Ik heb zoveel ideeën, er komt zoveel op mijn
pad, ik snap niet dat er mensen zijn die niks doen. Soms denk ik wel eens: waarom
altijd ik, kan een ander het niet overnemen? Dan verlang ik naar rust en droom ik
van een zeiltocht rond de wereld. Ach, dat doe ik misschien wel op m'n tachtigste,
nadat alle activiteiten in het bejaardentehuis op poten zijn gezet."
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'Ik dacht: die Jongen 1S doorgedraaid'

Leven naast
•een passie

Wie een relatie aangaat met een gepassioneerd iemand, zal onvermijdelijk

moeten concurreren met de passie. Want een passie is iets dat de bevlogene

niet met rust laat. lets dat aldoor trekt, tijd en aandacht vraagt en sterke emo-

ties oproept. Morella Louisa en Mary Heiner over leven naast een passie. 'Ik

begrijp er niets van, maar zo is hij nou eenmaal.'

Marella Louisa (38) woont
samen met Hans van Boven,
directeur van de

Nederlandse Vegetariërsbond en

gepassioneerd strijder voor de rechten
van het dier .. \hry Heiner (36) is
getrouwd met Ray, gepassioneerd zei-
ler en begin dit jaar deelnemer aan de

\'V'hitbread zeilrace rond de wereld.
Beide vrouwen hebben geleerd te
leven met de passie van hun man, al
pakken ze dar heel verschillend aan. •••
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Op de eerste officiële bijeenkomst
waar ~lorella haar vriend als partner
begeleidde, een vegetarisch kerstdiner
met politici, droeg ze een leren pak.
Ze had daar niet bij stil gestaan. Hij
zei pas later dat hij het niet zo slim
had gevonden dat uitgerekend de
vriendin van de directeur van de
Nederlandse Vegetariërsbond in het
leer verscheen. "Op het moment zelf
zei hij niets."
Mary Heiner moest heel wat meer
over hebben voor haar relatie. Ze
maakte mee hoe het zeilen voor haar
man uitgroeide tot passie én beroep.
Ze moest er haar land en haar familie
voor opgeven, want in zuidelijk
Afrika was voor Ray geen zeilcarrière
te maken. In haar eigen vak, perso-
neelsmanagement, heeft ze nooit

'Ik zag Hans vaak
sjouwen met zakjes

noten en altijd gooide
hij ZIJn eten in één

pannetje'

gewerkt. De kinderen voedt ze voor
een groot deel alleen op, omdat Roy
vaak in het buitenland is voor wed-
strijden.

Verkering
Morella schatert soms terwijl ze ver-
telt over Hans' gewoonten en gevoe-
ligheden, over zijn gepassioneerde
opvattingen over de rechten van het
dier. "Ik begrijp er niets van", zegt ze
dan, "maar zo is hij nou eenmaal."
Zelf is ze anders en dat wil ze vooral
zo houden. "Ik heb negen jaar alleen
geleefd en dan pas je je niet meer zo
makkelijk aan."
Morella Lauisa: ••Hans en ik zijn
jarenlang vrienden geweest voordat
we drie jaar geleden verkering kre-
gen. Ik heb hem leren kennen in de
studentenflat in Nijmegen waar we
allebei een tijdje woonden. Ik woon-
de daar samen met een vriend, de
latere vader van mijn dochtertje
Chiyanoiça. In de keuken van die flat
zag ik Hans altijd În zijn eentje
koken. Hij at niet met de anderen
mee, maar ik zag hem vaak sjouwen
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met zakjes noten en altijd gooide hij
zijn eten in één pannetje. Ik vond
Hans wel een apart figuur. Ik ben een
keer naar hem toegegaan toen hij in
die keuken bezig was en zo raakten
we in contact. Ik vond hem meteen
aardig. Hij was stil, verlegen.
Toen ik later samen met mijn dochter
in Amsterdam woonde, kwam Hans
een keer per week bij ons eten. Dat
vond ik gezellig, want ik hield van
zijn gezelschap, maar in dat veganis-
me verdiepte ik me niet. Ik zorgde
altijd dat ik twee groenten voor hem
had en aardappelen of rijst
en een flesje
ketjap.

Dat at hij dan braaf op. Pas toen we
gingen samenwonen gaf hij toe dat
hij het niet te eten vond. Kennelijk
heb ik geen gevoel voor dat soort
eten.
Tegenwoordig is hij meestal degene
die kookt en dat kan hij heel goed.
Als Chiyanoiça en ik zin hebben in
een stukje vlees, bak ik dat er zelf bij.
Dat vindt hij niet erg. Dat vind ik zo
goed van Hans: hij geeft je de ruimte.
Hij dwingt me tot niets. Ik heb nooit
overwogen zelf vegetariër te



worden. Daarvoor vind ik vlees veel
te lekker. Ik denk ook dat je zoiets
alleen moet doen uit persoonlijke
overtuiging, niet voor een ander. Dan
kost het je je vrijheid."

Cavia
"'Hans wil niet dat er dieren voor
hem lijden of worden doodgemaakr.
Die overtuiging heeft hij al sinds zijn
veertiende jaar. Hij zegt alrijd dat een
varken net zoveel recht heeft op leven

als onze cavia. Hij heeft heel veel
gevoel voor dieren - meer dan voor
mensen, denk ik wel eens. Als de
cavia ziek is en naar de dierenarrs
moet, neemt Hans hem op schoot en
gaat hem uitgebreid troosten. Terwijl
hij, als ik van de trap af zou vallen,
allcen maar zou roepen: 'je moet uit.
kijken!' Dat vind ik niet erg. Dat
hoort bij Hans.
Als vcgetariër is hij streng. Hij zal
geen pudding eten waar gelatine in

zir. En hij vindt het vies als

ik vlees heb gegeten. Gisteravond zijn
we samen uit eten geweest en ik had
vlees gegeten. Na zo'n fijne maaltijd
en een paar glazen wijn wil ik hem
dan graag kussen, maar dan draait hij
weg. Dat wil hij niet. Dat is wel jam-
mer. maar ik zal er nier minder vlees
om eten.
Een paar jaar geleden moesten er
massaal Brirse kalveren worden
geslacht vanwege de gekkekoeienziek-
te. Toen zag ik Hans op her J?urnaal
een krans neerleggen bij her slachr-
huis en ik dacht: die jongen is hele-

maal doorgedraaid. Hij
was in die week

echt ~
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van slag. Hij had er verdriet van dat
er zoveel dieren vermoord werden en
dat niemand er iets tegen deed. Ik zeg
wel eens: je kunt die dingen toch niet
in je eentje oplossen? Maar als ik dat
zeg, \vordt hij heel fel. Dan wil hij
dat ik begrijp dat iemand iets moet
doen."
Eén keer hebben we grote spanningen
gehad vanwege zijn principes. We
wilden een feest geven om ons nieu-
we huis in te \vijden en ik wilde mijn
gasten ook vlees voorzetten. Hij
wilde dat beslist niet. Uiteindelijk
heeft Hans een compromis bedacht:
het zou officieel mijn feest worden,
dan hoefde hij zich niet verantv.'oor-
delijk te voelen voor de dode dieren
op tafel. Desondanks heeft hij zitten
huilen omdat cr vlees zou worden
geserveerd. Later dacht ik: we hebben
zo'n goede relatie. Ik ben nog nooit
zo gelukkig geweest als met Hans en
die gasten komen maar één dag. Het
is de ruzie niet waard."

Zwarte lijst
Mary Heiner heeft weinig gelegen-
heid om ruzie met haar man te
maken, want Ra)' is de helft van de
tijd in het buitenland. Zij ontmoette
hem in hun studententijd in Durhan,
Zuid-Afrika. Tegenwoordig wonen ze
samen met hun kinderen Nicholas (9)
en Natasha (5) in Enkhuizen. Daar
runnen ze de Heiner Zeilacademie en
Team Heiner, een bedrijf dat zeil-
evenementen organiseert. Zelf zeilt ze
niet: "Dat is maar goed ook. Twee
zeilgekken in huis geeft problemen.
Dan krijg je dilemma's als: wie zorgt

'Als ik dit van tevoren
had geweten, had ik
misschien wel twee

keer nagedacht'

er dit weekend voor de kinderen en
wie mag er gaan zeilen?"
Mary: "De eerste jaren met Roy
waren een prachtige tijd. We reisden
heel Europa door, van de ene zeil-
wedstrijd naar de andere en we
maakten veel vrienden in de zeilwe-
reld. Je komt overal dezelfde mensen
tegen, dat wordt een soort familie.
De bus waarin we rondtrokken was
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ons eerste huis.
Toen we naar Europa kwamen was
dat eerst als vakantie, maar we zijn
blijven hangen omdat een Neder-
landse coach zei dat Roy voor
Nederland in de Olympische Spelen
kon uitkomen. Zuid-Afrika stond
toen, in 1987, nog op de zwarte lijst.
Dat aanbod gaf de doorslag. In het
begin reisde ik steeds met Ra}' mee,
maar nu onze kinderen naar school
gaan is dat minder.
Ik ben in Zuid-Afrika afgestudeerd in
personeelsmanagement. Misschien
had ik met die studie wel een goede
baan kunnen krijgen, maar her is er
nooit van gekomen. Ik ben ook niet
erg ambitieus. Inmiddels heeft Ro}'s
werk ook een baan voor mij
gecreëerd. Het is leuk werk, geen dag
is dezelfde. Je bent in de zeilwereld
vaak bezig met grote avonturen,
grote jongens, grote verhalen.
Momenteel bereiden we een reis naar
het Caraïbisch gebied voor. Daar
brengt Roy een schip van tachtig voet
heen, met een bemanning van twintig
man. Ze gaan daarginds wedstrijden
zeilen. ,.

Slikken
"\'(1e hebben geen gewoon leven en
het is ook niet het leven dat ik me
vroeger voorstelde. Als je mij tien
jaar geleden had voorspeld dat ik nu
in Nederland zou wonen, met twee
Nederlands sprekende kinderen, zou
ik je voor gek hebben verklaard. Als
ik van tevoren geweten had dat mijn
man professioneel zeiler zou worden,
had ik misschien wel twee keer nage-
dacht. Ik denk dat Roy de helft van
de tijd in het buitenland is en ook
wanneer hij thuis is, heeft hij het ont-
zettend druk. Meestal gaat het goed,
maar er zijn wel dingen die ik mis.
Als ik andere gezinnen samen leuke
dingen zie doen, moet ik soms slik~
ken.
De kinderen en ik reizen veel om toch
zo vaak mogelijk bij Roy te zijn.
Toen hij eerder dit jaar aan de
Whitbread Race meedeed, zijn we
onder meer naar Australië en Nieuw
Zeeland gevlogen. Hij was toen een
half jaar weg, maar de langste perio-
de dat we elkaar niet hebben gezien
was vijf weken. Toen heb ik voor de
kinderen wat extra verlof van school
moeten vragen. Het kost veel moeite

om de familie bij elkaar te houden en
veel van ons geld gaat op aan reizen
en niet aan een mooi bankstel of
zoiets. Niet dat ik dat erg vind, want
ik vind reizen fantastisch. Dat vind ik
het leukste aspect aan Roys werk, dat
internationale gezelschap van zeilers
dat je overal tegenkomt.
Ik weet zeker dat Roy meer tijd met
ons zou willen doorbrengen, maar als
ik de agenda van de komende vier,

'Soms is het in het
leven wel goed dat de
één fanatiek is en de

al/der jllist rIlstig'

vijf jaar bekijk denk ik: het komt er
nooit van. Het is een moeilijke situ-
atie. Ook voor Roy zelf is het niet
altijd makkelijk. Omdat ik vaak
vader en moeder tegelijk moet zijn
voor onze kinderen, maak ik thuis de
regels. Als hij thuis is, moet hij zich
aanpassen en dat doet hij ook."

"Ik heb nooit geprobeerd Roy in zijn
passie te volgen. Soms is het in het
leven wel goed dat de één fanatiek is
en de ander juist rustig. Roy komt uit
een sportgezin met drie jongens. Hij
is competitief, gedreven. Hij wil alles
winnen. \X!at hij doet moet optimaal
zijn. Als hij een eindje gaat fietsen,
moet her keihard. Prestatiedrang, dat
is cr bij hem met de paplepel ingego-
ten.
Ik vind dat je elkaar de ruimte moet
geven belangrijke dingen te doen.
Andersom weet ik zeker dat Roy mij
die ruimte zou geven als ik echt graag
iets zou willen, een studie bijvoor-
beeld. Daar zouden we samen wel
uitkomen. Als hij zou moeten kiezen
tussen mij en het zeilen, dan koos hij
mij. Maar ik weet zeker dat hij dan
geen gelukkig mens zou zijn. Daarom
zou ik hem nooit voor die keus stel-
len." •



Zinnelijke passie in ren

de natte buiken
Voor kunstenaars, en voor schrijvers in het bijzonder, zijn passies altijd een geliefd onder-

werp geweest. 'Mijn momenten van moed en dieper inzicht zijn alle uit passie

geboren. De woestijnen die volgen, daar sta ik niet bij stil.'

Misschien gaan uiteindelijk
alle boeken wel over de lief-
de, tot de bijbel aan toe.

\Vam zelfs het bock oer boeken kan
niet om de zinnelijkheid heen. In her
Hooglied zingt de bruidegom tot zijn

aanstaande:
"Schoon zijt gij, mijn liefste, als Tirza,
lieflijk als Jeruzalem, •••.
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geducht als krijgsscharen met
banieren
\Vend lI\V ogen van mij af,
want in verwarring brengen zij mij;
u\v haar is als een kudde geiten,
die neergolven van Gilead.
Uw tanden zijn als een kudde ooien,
die opkomen uit het wed,
alle met tweelingen,
en zonder jongen is cr geen.
Als een gespleten granaatappel zijn
uw slapen,
door uw sluier heen."

Na de hofmakerij, de schuchtere toe-
nadering, het smachten en verlangen,
wacht de lichamelijke versmelting.
Door de eeuwen heen is 'de eerste
keer' vol angst tegemoet gezien door
geliefden van beiderlei kunne.
Barbara Gowdy schrijft in Vallende
Engelen over het schoolmeisje l.ou:

"Ze weet niet of ze gelukkig en
doodsbenauwd is of alleen maar
doodsbenauwd. Extreme gelukzalig~
heid en angst waren voor haar altijd
hetzelfde gevoel. Ze weet dat ze zich
schoonschrobt als een soort magere
compensatie voor haar totale seksuele
onervarenheid.
Tot vandaag was maagdelijkheid een
soort vage kwelling. Nu is het de
martelende kwintessens van haar
leven. Want ondanks alle porno die ze
gelezen heeft en alles wat Sherry haar
heeft verteld, weet ze niet eens hoe ze
moet kussen."

Maar passie is natuurlijk niet voorbe-
houden aan jonggeliefden, aan per-
fecte lichamen zonder krasje of rim-
pel. Luister naar wat Walter
Benjamin in Eenr;cht;ngsverkeer te
zeggen heeft over de zegeningen van
de gebreken:

"Wie iemand liefheeft, hecht zich
niet alleen aan 'fouten' van zijn
geliefde, niet alleen aan tics en zwak-
heden van een vrouw, hij is door rim-
pels in het gezicht en levervlekken,
versleten kleren en een scheve loop
veel duurzamer en onverbiddelijker
aan haar gebonden dan door alle
schoonheid. Dat heeft men sinds lang
ondervonden. En waarom? Als de
leer waar is die stelt dat het gevoel
niet in het hoofd zetelt, dat wij een
venster, een wolk of een boom niet in
de hersenen waarnemen maar inte-
gendeel op de plaats waar wij ze zien.
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dan zijn wij ook als wij naar onze
~e1iefde kijken buiten onszelf. .\rlaar
nu in pijnlijk ingespannen vervoering.
Verblind f1addcrt het gevoel als een
zwerm vogels in de glans van de

'Zijn beginnershaast
bezorgde haar een sid-
dering van medelijden'

vrouw. En zoals vogels hl'schutting
zoeken in de lommerrijke schuilplaat-
sen van de boom, zo vluchten de
gevodens in de beschaduwde rimpels,
de onbevallige gebarcn en de onoog-
lijke tekortkomingen van het geliefde
lichaam, waar zij veilig verstopt weg~
kruipen. En gcen voorbijganger kan
raden dat juist hier, in al war tekort~
schiet en afkeurenswaardig is, de pijl-
snelle hartstocht van de aanbidder
nestelt. "

Gerimpelde passie is ook het onder-
werp van L;efde ;11 t;jden van cholera
van Gabriel Garcia !\.'larquez. Een
romantische jeugdliefde \\-'ordt
gedwarsboomd door de vader van
het meisje en zij trouwt met een
ander. De jongen wacht op haar en
na 'zeshonderdtweeënrwintig affaires
\vaarbij hij haar trouw blijft' wordt
zij weduwe en hervinden zij elkaar.
Beiden zijn al bejaard als ze aan
boord van het schip N;emve Trouw
de rivier afvaren:

"Zij stak in het donker haar hand
uit, liefkoosde zijn buik, zijn heupen
en zijn bijna kale onderbuik. Ze zei:
'Je hebt een babrhuid.' Toen deed ze
de laatste stap: ze zocht hem waar hij
niet was, zocht verder zonder illusies
en vond hem, weerloos.

'Hij is dood'. zei hij.
Het overkwam hem dikwijls de

eerste keer, altijd al, zodat hij
had geleerd te teven met dat spook:
iedere keer had hij het opnieuw moe-
ten leren alsof het voor het eerst \'las.
Hij pakte haar hand en legde hem op
zijn borst: Fermina Daza voelde zijn
oude hart vlak onder het huidopper-
vlak onvermoeibaar kloppen met de
kracht, de haast en de wanorde van
een adolescent. (.. )

Maar hij kwam dezelfde dag
terug, op het ongewone tijdstip van
elf uur 's morgens, fris en hersteld. en

hij kleedde zich voor haar ogen uit,
met een zekere aandachttrekkerij. Zij
vond het prettig 0111hem in het volle
licht te zien, precies zoals ze zich hem
in het donker had voorgesteld: een
leef tijdloze man met een donkere
huid. glanzend en gespannen als een
open paraplu, I11ctalleen de heel
schaarse, steile haartjes \'an zijn
oksels en zijn onderbuik. Hij stond
daar met zijn schildwacht omhoog en
zij begreep dat hij zijn \vapen niet zo
maar liet zien, maar dat hij het als
een oorlogstrofee tentoonstelde om
zichzelf moed te geven. Hij gaf haar
niet eens de tijd om haar nachtjapon
uit te trekken, die ze had aangt'liaan
toen het begon te waaien in de vrol'ge
ochtend, en zijn beginnershaast
bezorgde haar een siddering van
medelijden. Maar het hinderde haar
niet, omdat het in dit soort gevallen
niet gemakkelijk was een onderscheid
te makt'n tussen medelijden en liefde."

De romantische oudgclicfden van
.\r1arquez delen geen verleden van
vuile luiers en ruzies over de vuilnis
die buitengezet moet worden. Is pas-
sie opgewassen tegen Je alledaagse
sleur? Volgens Anaïs Nin niet, maar
in haar Dagboek 1947-1955 vindt ze
dat geen enkele reden om het minnen
te versagen:

"Zozeer te blijven stilstaan bij het
desintegreren van de passie wanneer
deze door de menselijke realiteit op
de proef wordt gesteld, is loutcr
beweren dat de dood uiteindelijk
triomfeert over onze lichamen, maar
dat betekent niet dat wc zouden moe~
ten weigeren te leven of te beminnen.
Deze filosofen tellen niet de duur van
de passie, de veelvuldige euforie en
extase ervan. en observeren louter
uiteenvallen.

Ook al zijn we niet bij machte
passie tot een duurzame relatie
te maken die de destructie en erosie
van het dagelijks bestaan overleeft,
dat ontdoet de passie toch niet van
haar vermogen een menselijk wezen
van een tamelijk beperkt, nietig, ang~
stig wezen om te vormen tot een
magnifieke gestalte, die bij momenten
de status bereikt van een mythe. Mijn
momenten van moed en dieper
inzicht zijn alle uit passie geboren. De
woestijnen die volgen, daar sta ik niet
bij stil."



Nins hele leven staat dan ook in het
teken van de jacht op genot en pas-
sie. Zinloos vindt Marguerite
Yourcenar dat, zij verlangt naar ver-
dieping. In Hadrimms' Gedenk-
schriften laat ze de Romeinse keizer
verzuchten:
"Bij gebrek aan genie eist de loop-

baan van de vcrleider zorgen en zelfs
kunstgrepen waarvoor ik mij niet in
de wieg gelegd voelde. Die gespannen
strikken, altijd dezelfde, die routine,
beperkt tot eeuwig gelijke hcnaderin~
gen cn door de verovering zelf
begrcnsd, ik ben ze zat.
De techniek van de grote verleider

eist bij het overgaan van het ene
object op het andere een gemak, een
onverschilligheid, die mij ten opzichte
van hen niet eigen zijn: hoe dan ook
zij hebben mij meer verlaten dan ik
het hen deed; ik hcb nooit begrepen
dat men van een wezen verzadigd
kon raken. De lust om de rijkdom- •••.
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men die iedere nieuwe liefde ons aan-
brengt nauwkeurig op te tellen, om
haar te zien veranderen, haar oud te
zien worden misschien, verdraagt
zich slecht met de veelheid der vero~
veringen. "

In hetzelfde boek veegt Yourcenar
ook de vloer aan met de fixatie op de
lichamelijke liefde:
"Ik zal aan deze vereenzelviging

van de liefde met de zuiver lichamelij-
ke vreugden (zo die al bestaan) gelo-
ven op de dag dat ik cen smulpaap
van verrukking zie snikken hoven
zijn lievelingsgerecht, gelijk een min-
naar boven een jonge schouder. Van
al onze spelen is dit het enige dat
onze ziel onderste boven kan keren,
het enige ook waarin de speler zich
wel aan de razernij van het lichaam
moet overgeven."

Botho Strauss gaat in Rumoer nog
een stap verder dan Yourcenar: het
geworstel der lijven brengt ons geen
stap dichter bij elkaar.
"\'(1e kunnen nog zo vaak met

onze natte buiken op elkaar kletsen,
met onze lijven in de weer zijn en
spartelen als bisamratten, we komen
toch nooit dichter bij de kern dan
met onze ogen, die zich niet laten ver-
enigen. "

'I k heb nooit begrepen
dat men van een wezen
verzadigd kon raken'

Bij de beschrijving van de lichamelij-
ke kant van de passie komt het, meer
nog dan bij alle andere literatuur, aan
op de vorm. Anders blijven het 'natte
buiken'. Eén verkeerd woord en het
literaire bouwsel stort in, met een
wrede ruk wordt de lezer uit de ver-
voering gestoten en hervindt zich
alleen op de sleetse bank. Zelfs het
woord passie is al gevaarlijk: te let-
terlijk, te vaak gebruikt, als een kind~
vrouwtje in een roze jurk met glitters
of een Tarzan in tijgerslip. Neem het
maandblad Passie, een pornoblad vol
blonde blote vromven en platte
romantiek, waarin ene Bas schrijft:
"Ik duwde mijn keiharde paal
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langzaam in haar vochtige spleet.
Toen ik helemaal in haar zat begon ik
haar met lange halen te neuken,
waarbij ze steeds haar kont naar ach-
teren duwde, zodat mijn ballen tegen
haar klit kletsten. Ik boog me over
haar heen en pakte haar tieten.

'Ik kan de lichamelijke
liefde beschrijven, en
zal daarin tijdens mijn
leven wel van niemand
konkurrentsie ondervin-

den'

Dit was voor haar het moment .om
stuiptrekkend en gillend klaar te
komen."

En zo voort, en zo verder. Terecht
schreef Gerard Reve in Brieven aan
5imo11Carnliggelt al over porno-
blaadje"
"Gandalf en Candy, het is rom-

mel, anders niet. Men kan geen lees-
bare tekst maken, als men de godde-
lijkheid van de liefde, het sacramenta-
le karakter van de seksualiteit loo-
chent. Ik zal nog een hoop geld ver-
dienen door die jongens hun domheid
en talentloosheid.
Ik kan de lichamelijke liefde beschrij-
ven, en zal daarin tijdens mijn leven
wel van niemand konkurrentsie
ondervinden. Ik zie iets in, wat al die
jongens omgaat. Je kunt geen ontroe-
ring teweeg brengen, als je het hebt
over 'voorhuid', 'paarse eikel',
'penis', 'vagina', 'klitoris' of 'kitte-
laar' en 'anus'. Als je dat leest, denk
je voortdurend dat personen van de
handeling wijdbeens op een gynaeco-
logiese stoel zitten, en dat de kans op
herstel miniem is. Wie weet, maakt
de uitgave van Candy wel deel uit
van een antiseksue1e Vaticaanse
samenzwering: het Duitse redaksie~
adres is Postfach I, Kevelaer! ••

Een voorbeeld van Reves eigen licf-
desproza uit De Taal der Liefde:
"Duizenden, honderdduizenden,

miljoenen geheime Roeden van eeu-
wige tuchtiging in liefde zouden zich
op mijn lied verheffen als geelkoperen
scheepskijkers die uitgeschoven wer-
den en gericht op de immer \\'ijkende,

lege, deinende horizon of de koude
sterren ...

Maar nog mooier zijn de beelden van
universele liefde die de Poolse schrij-
ver Bruno Schulz oproept in
Sanatorium Clepsydra:
"Zo op de tast zwevend in het

zwarte pluche van de parken ontmoe-
ten ze elkaar ten slotte op een eenza-
me laar, in het laatste purper van het
avondlicht, aan een vijver die al eell-
wen met zwart slib is bedekt, en aan
een afbrokkelende balustrade, ergens
op de rand van de tijd, bij het achter-
hekje van de wereld, vinden ze elkaar
terug in een ander, lang vervlogen
leven, in een verre preëxistentie en, in
een vreemde tijd opgenomen en
gehuld in de kostuums van verre eeu-
wen, storten ze eindeloos tranen op
de mousseline van de sleep, en
opklimmend naar onbereikbare eden
en opgaand over de treden van de
vervoering dringen ze door tot de
toppen en grenzen waarachter nog
slechts de dood is, en de verstarring
van een naamloos genot." •
Met dank aan Patllhze de Bok



Passie zit van
binnen

Passie is een emotie van de zuiverste soort die
zich nestelt in je ziel. Passie begint van binnen.
Van daaruit zoekt zij een weg naar buiten en toont
ze haar gezicht: soms in een geconcentreerde blik,
soms verwilderd en vol overgave. Fotografe Sa bi ne
Albers zocht naar passie in poriën en pupillen, in
rimpels en mondhoeken. Ze ving zes gepassioneer-
de mensen in haar lens.
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De flamencodanser:

'SOMS MOET IK EVEN

OP DIE VLOER HAKKETAKKEN'
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Leonie van den Schoor

Het begon met een geleende videoband van een vriend. Marcel aan de Brugh zat
begin dit jaar met een geblesseerde voetbalknie thuis te kijken naar een cabaret-
voorstelling. "Ik kwam net uit de lachstuipen van Theo Maassen, bleek er nog
meer op de videoband te staan. Flamenco-wamen, een documentaire over de dans
uit het Spaanse Andalusië. Ik zat verstijfd op mijn stoel. wist meteen 'dit is alles
wat ik wil'."
De beginnerscursus flamenco was al maanden bezig, maar vanwege het gebrek
aan mannen werd Marcel toch toegelaten. Vol overgave stortte hij zich in de les-
sen. Meteen kocht hij speciale dansschoenen: laarsjes met ijzeren hakken en pun-
ten. Twee avonden per week danst hij inmiddels de flamenco. "En heel veel tus-
sendoor. Somszit ik thuis te werken en dan màet ik even op die vloer hakketakken
en voor de spiegel draaien." Marcel was zo gretig, dat hij zich ook maar meteen
aansloot bij het demonstratiegroepje van de dansschool. Het eerste optreden heeft
hij Al achter de rug.
wat flamenco voor hem betekent? "Het raaI( 'ets basaais, gaat door merg en
be~.{. Urenlang kan ik naar flamenco-muzi laisteren. Die expressie van ruwe,
me selijKelemotie, die ellende, dat leed. Da Rrobeer je van je af te dansen. In de
da s boLw je een spanning op, werk je toe naar een bepaald moment waarin je
aile elleode even kwijt kunt. Het gaat mij om die heftigheid. Ik krijg er meteen
bee,a;;; bij, beelden van armoede en honger, van mensen in verkommerde toe-
stand, van eenzaamheid en verscheurde liefde."
De beste flamenco-danser in de wereld kan hij niet meer worden, maar Marcel wil
we ver komen. "Dat is mijn drijfveer, als ik die niet had zou ik het niet lang meer
doen. Ooit wil ik met duende dansen. Dat is een soort beheksing, een moment van
v~lIe overgave waarin je jezelf helemaal laat gaan en als het ware even boven
ezelf uitstijgt."
Zijn voetbalvrienden reageerden met lacherige afschuw op zijn nieuwe passie.
'Wát? Dánsen? Vieze homo.' En beloonden hem aan het einde van het voetbalsei-
zoen met de kneuzentrofee. "Ze vinden dansen verwijfd. Maar er is niks vrouwe-
lijks aan, soms lijkt het meer op een stierengevecht dan op een dans. Je kunt de
macho uithangen, het haantje spelen, dingen die je in het dagelijkse leven nooit
zult doen. Het is heerlijk om je in uit te leven." Als het moest, zou hij wel zonder
flamenco kunnen. "Maar dan zou ik al snel een andere passie zoeken. En vinden.
Dat weet ik zeker. Zolang er maar een of andere snaar in me wordt geraakt. Dat is
het belangrijkste."

Als door de bliksem getroffen was Marcel aan de Brugh (33) toen hij bij
toeval een documentaire over flamenco te zien kreeg. 'Daar zag ik alles
wat ik wilde: die heftigheid, die ritmiek van de voeten, die langzaam
opgebouwde spanning, dat opzwepende spel tussen danser, zanger en
gitarist:



Waar veel mensen proberen een gepassioneerd

leven te leiden, streven boeddhisten er juist naar

hun passies uit te doven. Passies leiden maar tot

ontevredenheid en onrust, vinden ze. Zo'n

passieloos leven lijkt nogal saai. Wat vinden

boeddhisten eigenlijk zo aantrekkelijk aan een

leven zonder verlangens?

Passies

GERT VAN DIJK
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Boeddhisten over het afleren van hartstocht

leiden tot lijden
11 paSSies hebben temaken

met cen sterk, intens ver-
langen naaf het een of

ander. Dat soof[ verlangen is een
woekerplant, want net als je denkt
bevrediging te hebben gevonden,

moet je weer op zoek naaf iets
nieU\vs." Aan her woord is
DhammawÎranatha Nayaka
lvlahaThera, een van de weinige
Nederlandse boeddhistische monni-
ken, die enkele jaren geleden in het

Friese l\1akkinga een boeddhistisch
klooster stidHtC. Het boeddhisme,
een snel groeiende levensbeschouwing
in Nederland, kent geen bovenaardse
machten. In deze leer staat de mells
als handelend wezen centraal.
Boeddhisme legt sterk de nadruk op
ieders eigen verantwoordelijkheid en
op mentale (mrplooiing door het
onderzoeken van het eigen denken.
Ook de passies dienen onderzocht te
worden.
,\1ahaThera: "Passies en verlangens
trekken als het ware een gat in je
leven. Maar omdat er altijd wel weer
iets is om van te genieten, denk je dat
je dat gat wel weer kunt dichten. Zo
ben je met een schep voortdurend
bezig het ene gat met het andere te
vullen. en graaf je dus steeds maar
weer een nieuw gat. Je lijkt op een
hamster die heel hard rondloopt in
een molentje maar niets bereikt. Door
dat soort verlangens ga je alleen maar
steeds gehaaster achter 'leuke dingen'
aanlopen. Dat is niet zo nuttig. Want
we haasten ons voor de verkeerde
dingen, voor zaken die niet bijdragen
aan de kwaliteit van ons mens-zijn.
Aan hoe meer dingen je vasthoudt,
hoe meer leed je hebt. Als je echt vrij
wilt zijn, moet je niets van de wereld
willen. Zodra ik iets van de \vereld
wil, hen ik gehanden. Of ik nou een
compliment wil of instemming. Als ik
mezelf per se wil wassen met een spe-
ciale zeep, dan maak ik mezelf afhan-
kelijk, want ik moet altijd maar
afwachten of die zeep er nog is. Al
die atbankelijkheden moeten we pro-
beren in te zien. Let \vcl, je moet niet
proberen alle afhankelijkheden af te
snijden! Als je maar begrijpt hoe ze
\verkell. Het gaat om een onderzoek
van het verlangen. Zoals een weten-
schapper ook zonder oordelen alleen
maar probeert te hegrijpen. l.eren kij- lil-
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ken, achtzaam zijn, en dan begrijpen.
En vervolgens alleen dat ontwikkelen
wat echt belangrijk is."

Niet leuk!
Het klinkt mooi, het onderzoeken
van het verlangen. Maar wat is er
voor 'gewone mensen' zo aantrekke-
lijk aan een leven zonder verlangens?
Yasa Zeijlmans kwam ruim dertien
jaar geleden met het boeddhisme in
aanraking. "Verlangens zijn helemaal
niet leuk!", verklaart ze stellig. "Als
je ziet wat een pijn en frustraties ver-
langens vaak oproepen. Kijk naar een
kind dat heel hard roept: 'Ik wil dit
hebben!' Zo'n kind is op dat moment
eigenlijk alleen maar diep ongelukkig.
Kinderen kunnen ook heel erg uitkij-

MahaThera: 'Het is
echt onzin dat je verve-
lende dingen nodig
hebt om werkelijk te
kunnen genieten'

ken naar een feestje: 'Over twee
weken is het mijn verjaardag!' Daar
leven ze dan zo ontzettend naar toe,
dat het uiteindelijk heel erg tegenvalt
en ze er een enorme kater aan over-
houden. Nee, van verlangens word je
niet gelukkig."

Boeddhisten zijn dus druk bezig om
de ontevredenheid die SOlllS met ver-
langens gepaard gaat te vermijden.
Maar hoort ongeluk niet net zo goed
bij het leven als geluk? MahaThera:
"Natuurlijk hoort ook ongeluk bij
het bestaan. ~taar dat betekent niet
dat je het blindelings hoeft te accepte-
ren! Het slaat echt nergens op als
mensen zeggen dat je de vervelende
dingcn nodig hebt om meer te kun-
nen genieten. Alsof je, als je je een
tijdje lekker voelt, opzettelijk leed
zou moeten veroorzaken om het
geluk te laten voortduren!
Boeddhisten zijn niet tegen verlangen
en hartstocht. !vlaar het is wel
belangrijk dat je zelf verantwoorde-
lijkheid voor je eigen hartstochten
neemt en dat je probeert om ze te
begrijpen. Als je ze dan begrijpt, ècht
begrijpt, dan gaan ze vanzelf weg.
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.\iaar als je nog niet rijp bent om al
die passies terzijde te leggen, dan
moet je het ook niet te hard probe-
ren. De boeddhist zegt: 'Als ik mezelf
in de ellende kan denken, kan ik me
er ook zelf uit denken'. Alleen, beetje
voor beetje, stapje voor stapje.
Iedereen mOl't het pad in zijn eigen
tempo aflopen.
Eigenlijk zijn passies als een ballon.
Als je die ergens indrukt en zegt: 'Ik
wil die passie niet hebben', dan zul je
merken dat de druk ergens anders
stijgt. Dat werkt niet, dan word je
boos, gefrustreerd of krijg je een
ander verlangen. De kunst is om die
ballon van passies heel langzaam leeg
te laten lopen."

Verdriet
Yasa Zeijlmans heeft de theorie in de
praktijk moeten brengen. Ze verloor
vorig jaar haar vijfjarige zoontje aan
leukcmie. Over het verdriet dat ze
daarbij ondervond: "Verdriet is
eigenlijk gefrustreerd verlangen: je
zou willen dat de zaken anders "raren
gelopen. Toen mijn zoontje zo ziek
was hoorde ik vanuit mijn omgeving
vaak: 'Dat mag toch niet, dat kinde-
ren op die leeftijd doodgaan!' Ik
dacht dan steeds, tja, er gaan zoveel
kinderen dood, nu is het mijn kind
toevallig. Dat wil natuurlijk niet zeg-
gen dat ik geen verdriet had. Maar
als je verdriet hebt, dan kun je daar
verschillende dingen mee doen. Je
kunt het echt gaan voelen, je er mee
identificeren en het echt tot jouw ver-
driet maken. Dat voelt wel even
goed, maar als je niet oppast wordt je
meegezogen in dat grote zwarte gat
waarin veel mensen terechtkomen als
ze zoiets overkomt. Dan kun je op
een gegeven moment niet meer zon-
der dat verdriet.
Maar je kunt het verdriet ook obser-
veren, zonder dat je er vervolgens iets
mee doet. Gewoon, alleen maar er
naar kijker1- Dan ebt het vaak vanzelf
weg en word je er minder door in
beslag genomen. Dat werkt heel
bevrijdend. Ik ben er toen ook achter
gekomen dat dat \vat je denkt cn
voelt altijd je eigen keus is."

Het lijkt er dus veel op of boeddhis-
ten emoties maar als een hinderlijk
iets beschouwen, die het 'echte' geluk
in de weg staan. Maar emoties zijn

toch juist heel menselijk, daar wil je
toch niet vanaf? MahaThera: "Nou,
de meeste emoties zou ik graag b•...ijt
zijn hoor. Jaloezie, gierigheid, boos-
heid, onrust, zorgelijkheid, verwar~
ring: die wilt u toch ook allemaal
kwijt."

Afaar sommige ook niet. Liefde bi;-
voorbeeld, medemenseli;kheid, ver-
trouwen.
"Oh, maar de ongehechte liefde moe-
ten we zeker behouden! Mededogen,
medevreugde, vertrouwen. Allemaal
heel belangrijk! Dat is juist het mooie
in het boeddhisme: de goede deugden
worden briljanter en de goede emo~
ties sterker. De emoties die we alle-
maal kwijt willen, die worden min-
der. !\.faar nogmaals, wij zijn niet
bezig met een strijd tegen emoties, we
zijn bezig om onze onwetendheid weg
te halen. Om de dingen te begrijpen
zoals ze werkelijk zijn.
De westerse mens denkt doorgaans
vee! te star. Als die leest dat je wat
aan verlangens en emoties kunt doen,
dan wordt er meteen niet meer verder
geluisterd. Dan krijg je al snel: 'Ik
mag dus geen verlangens meer heb-
ben'. En als ik zeg dat je vriendelijk-
heid moet ontwikkelen, dan wordt
het al snel dat je nooit meer boos
mag zijn.
U komt nu hier naar het klooster, u
stelt mij vragen en het enige wat ik
kan doen is uw vragen zo goed
mogelijk beantwoorden. Toch ben ik
bang dat mensen die uw verhaal
lezen denken: 'Oh oh, wat is het weer
moeilijk, dus ik mag niet dit, ik mag
niet dat'. ~laar van het boeddhisme
mag alles! Het is net als naar school
gaan. Je leert iets, en als je het hebt
geleerd, dan blijkt dat je niets anders
meer kunt doen.
\X'anneer u straks een baby krijgt,
dan moet u eens opletten. Als het
kind geboren wordt, kan het hele-
maal niets, niet lopen, niet praten,
niet kauwen. Toch kan hij twintig
jaar later de Olympische Spelen win-
nen. Waarom? Omdat hij heeft
geleerd. Kijk eens naar een kind dat
leert lopen: staan vallen staan vallen
staan vallen. Eindeloos doOf, tot het
goed kan staan. Wij als volwassenen
hadden het allang opgegeven.
Kinderen niet, die doen het gewoon.
Maar de meeste mensen proberen



niet te leren lopen, omdat ze denken
dat hun eigen leven wel goed is. Ze
stromen over van eigen meningen en
ideeën en vinden dat anderen maar
moeten veranderen."

Ruw
Sona Brunott, die pas op latere leef-
tijd met het boeddhisme in aanraking
kwam, is het met haar leermeester
eens. "Ik ben door het boeddhisme
veel van mijn oude kennissenkring
kwijtgeraakt. Omdat ze zich er onge-
makkelijk door voelden \\!aarschijn-
lijk, maar ook omdat het bo<.'ddhisme
nogal confronterend kan zijn, aange-
zien het je over je eigen emoties laat
nadenken. Dat vinden veel mensen
toch moeilijk."
Voor haar betekent haar levensover-
tuiging vooral dat ze zich niet meer
zo makkelijk door haar eigen verlan-
gens en emoties - of die van een
ander - laat meeslepen. "Ik merk dat
ik door het boeddhisme veel gelijk-
matiger en realistischer ben gewor-
den. Vroeger, als mensen agressief of
ruw deden, dan kon ik daar van
onder de indruk zijn. Nu denk ik eer-
der, goh, er zal wel heel wat gebeurd
zijn dat je je zo gedraagt. En als mijn
dochter, die al ruim in de denig is,
boos op me is, dan denk ik toch
vooral: jij bent boos, Jat is jouw pro-
bleem, niet het mijne.
Natuurlijk ben ik niet zonder verlan-
gens, die heeft iedereen. Maar wat
voor mij sinds mijn kennismaking
met het boeddhisme is veranderd, is
dat verlangens minder belangrijk zijn
geworden. Als je ze ziet, kun je ze
relativeren en erom glimlachen. Toen
mijn man net overleden was, zat ik
wel eens in de keuken en dacht
opeens; ik heb zo'n zin in een warm
kopje thee. Zo'n verlangen bekijk je

'De kunst is om de ballon
van passies heel langzaam

leeg te laten lopen'

'Ik mag dus geen ver-
langens meer hebben!'

dan en dan zie je meteen dat het een-
zaamheid is. Ook zie je direct dat een
kopje thee die eenzaamheid niet
opheft. Vervolgens zet je natuurlijk
toch gewoon een kopje thee, maar
zonder de verwachting dat daardoor
je eenzaamheid wordt opgelost. "

Blijft nog een vraag over: is het niet
vreselijk saai, zo'n gelijkmatig leven
zonder verlangens? MahaThera
lachend: "Ja, die vraag krijg ik ook
vaak van de kinderen waaraan ik les~
geef. Kennelijk is dat ccn veel voor-
komend misverstand. Toch kan ik u
makkelijk bewijzen dat het leven zon-
der verlangens niet saai is. Dcnk
maar eens terug aan een moment dat

u heel erg gelukkig was. Heeft u dat?
Ivlooi. Was dat vervelend? \'V'as dat
saai? Nee natuurlijk! .Maar toch had
u op dat moment geen verlangens.
Kennelijk betekent gelukkig zijn geen
verlangens hebben en ben je pas
gelukkig als je geen verlangens hebt.
De staat van het geen verlangen heb-
ben is niet saai. Integendeel." •
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helemaal eerlijk tegenover zijn gemeente, maar

woorden ging geloven. Dominee Buskes kon

zich over zijn twijfel heenpreken. Misschien niet

Hoe gepassioneerder dominee Buskes over het

geloof sprak, hoe meer hij weer in zijn eigen

van de passi

onze cultuur waardeert toewijding nu eenmaal

meer dan twijfel. Beter gepassioneerd dan uitge-

blust, toch! Jaap van Heerden betwijfelt het.

Niet al1e passies zijn volgens hem even respecta-

bel. Van cruciaal belang: zijn het de vragen die

obsederen of de antwoorden?

Onlangs verscheen van de hand
van dr. E.D, de Jongh een
biografie van domil1l'c J.J.

Buskes en daarin wordt hij gcporrret-
tcerd zoals velen hem ongetwijfeld
zullen herinneren: een bevlogen pre-
dikant. Hij was meer evangelist dan
theoloog en nimmer te beroerd om te
getuigen van zijn geloof in Jezus
Christus als de weg, de waarheid en
het leven. Hii deed dat vanaf de kan-
sel, bij vele protestbijeenkomsten,
voor de radio en de televisie en in een
nict aflatende stroom wekelijkse arti-
kelen. Hij publiceerde daarnaast meer
dan veertig boeken, onder aanspre-
kende titels als In de branding, De
komst van het Koninkrijk, In nacht
en sturmgedmis. Het bier is weer
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Het is het geloof dat je verliest, nooit je twijfels

best, Brood voor het hart, Hoera voor het leven.
Buskes was een gepassioneerd man, al kan men zich bij het
bestuderen van zijn leven soms niet onttrekken aan de
indruk dat zijn bevlogenheid een tikkeltje ijdel en gepo-
seerd was. Er zit ook een element van overspannenheid in
zijn obstinate hang tot getuigen en belijden. Toen in de
jaren zestig zich opnieuw de vraag voordeed of God dood
was, schreef hij: "Ik belijd God op de wijze van Pascal:
vreugde, vreugde, tranen van vreugde". Zou dat waar zijn
of is dat pastorale retoriek om standvastigheid af te dwin-
gen? Menig lezer die zich voorstelt hoe hij dominee Buskes
schreiend van vreugde aantreft achter zijn bureau, ontkomt
niet aan de vraag of het deze man op dit moment van ver-
voering wel goed gaat. En wat moet mevrouw Buskes hier-
van gevonden hebben?

Het ging natuurlijk ook niet altijd goed. Tot tweemaal toe
vermeldt de biograaf dat Buskes het preken nodig had om
te kunnen blijven geloven. Het kerkvolk merkte niets van

zijn onzekerheid en twijfel, maar genoot ademloos van zijn
inspirerende predikatie. Hij kon zich over zijn eigen onge-
loof heen preken. Door jezelf te dwingen [Ot de rol van
gepassioneerd evangelist word je een gepassioneerd evange-
list. Geloof veinzen brengt kennelijk het geloof weet terug.
Wij stuiten hier op een merkwaardig psychisch mechanisme
dat bewerkstelligt dat je weer geloof gaat hechten aan een
verhaal, zelfs aan een verzinsel, als je het verhaal of verzin-
sel met grote overtuigingskracht en inzet aan anderen voor-
houdt als de waarheid en de laatste zekerheid. Enthousias-
me werkt nu eenmaal aanstekelijk, zelfs als het gesimuleerd
wordt.

Afvallige
Had Buskes op deze momenten van twijfel niet beter zijn
gehoor kunnen meedelen dat hij zijn hartstochtelijke inzet
voor het geloof even kwijt was, dat hij zichzelf een beetje
belachelijk begon te vinden in zijn bekeringsijver voor een
zaak die hij niet langer kon dienen? De eerlijkheid gebiedt •••
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dat, zou je zeggen. Maar zo'n bekentenis vraagt een hoge
prijs. Over het algemeen bestaat er in ideologische kring -
per definitie de kring waarbinnen men toewijding vraagt
aan de zaak - weinig waardering voor de twijfelaar, de
afvallige en de renegaat.
Het taalgebruik ondersteunt deze visie. Het is altijd de
twijfel die aan je knaagt, noo~t de toewijding. Je wordt
door twijfelen aan het wankelen gebracht en wankelmoe-
digheid is geen deugd. Het is het geloof dat je verliest,
nooit je twijfels, want die worden als alles goed gaat ten-
slotte op wonderbaarlijke wijze van je weggenomen. Van
een scepticus kun je nog aannemen dat hij op zoek is naar
een geloof, maar van een gelovige kun je je niet voorstellen
dat hij hartstochtelijk naar scepsis zoekt. Over de afvallige
wordt doorgaans meewarig gesproken: hij tast rond in het
duister, hij wordt gekweld en gemarteld door onzekerheid,
hij heeft nog een lange weg te gaan, kon hij maar een
nieuw geloof omhelzen dat hem van de afgrond wegplukt.
Vroeger was hij een gedrevene, stond voor de zaak in vuur
en vlam, nu is hij uitgeblust.
Zelfs in politieke en intellectuele zaken geldt deze tweede-
ling. Eerst was hij een krachtig verdediger van de zaak, nu
vraagt hij voor alles bewijzen. Van een man die weet wat hij
wil is hij een zoeker geworden, iemand die het slachtoffer
werd van een ongezonde redeneerzucht. Voor het geloof of
de beweging of de partij kun je je persoonlijke belangen

opzij zenen. Niemand kan zich voorstellen dat je terwille
van de twijfel je persoonlijk belang of je persoonlijke zeker-
heid even opzij zet. Twijfel vraagt geen offers, maar maakt
slachtoffers.

Zielig
De traditie heeft ons opgescheept met deze manier van pra-
ten en denken. Er bestaat echter geen enkele logische reden
waarom deze traditioneel gegroeide betekenisverbanden
dwingend zouden zijn. Het kan in principe zo omslaan
zodra het inzicht ontstaat dat wie zich uitgeleverd ~eeft aan
een alles eisende ideologie of aan een obsessie in zijn gepas-
sioneerdheid zielig is. Maar zover is het niet en waarschijn-
lijk zal het zover ook niet komen, omdat de ervaring leert
dat er passies, fascinaties en obsessies zijn in soorten.
Afhankelijk van de soort kan een passie zeer respectabel
zijn.
Om dat te onderzoeken zouden we eerst moeten weten wat
een passie eigenlijk is. Een passie is een langdurig volgehou-
den emotie. Men is voor lange tijd en soms voor het hele
leven aan een zaak emotioneel gebonden. Niet alleen de
langdurigheid is van belang. Een ander kenmerk is dat de
passie in principe nooit afwezig is en elk uur van de dag de
aandacht in beslag neemt. Als laatste kenmerk moet de
intensiteit van de emotionele betrokkenheid genoemd wor~
den. Een gepassioneerde is bereid zeer veel aan de zaak
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waarvoor hij staat te offeren. Hij geeft zich weg.
Deze drie kenmerken hebben de passie of de obsessie bij
sommigen de reputatie bezorgd van verblinding en kritiek-
loze overgave. Passie grenst aan fanatisme en uitschakeling
van het kritisch oordeel. Met het verdwijnen van elk gevoel
van betrekkelijkheid verdwijnt ook elk gevoel van redelijk-
heid. Er zijn politieke stromingen geweest waarin men pas-
sies aan mensen probeerde te ontlokken. Het zijn eerder
bewegingen dan partijen en zij stellen geen prijs op discus~
sie of intellectuele deliberaties. Het communisme en fascis-
me hadden om deze reden een diepe minachting voor de
intellectueel, die niet ja kon zeggen tegen een meeslepend
ideaal maar altijd weer met zijn destructieve twijfel komt.

Bloedwraak
Maar hoe waar deze bedenkingen in sommige gevallen ook
zijn, men kan niet stellen dat alle passies het kritisch oor-
deel schuwen. Bovendien is een kritisch oordeel waaraan
een langdurige afweging van pro's en contra's voorafgaat,
niet onder alle omstandigheden gewenst. In periode van
gevaar is het vertoon van redelijkheid mogelijk catastro-
faal. Door te laten weten dat er niet te onderhandelen vair
is men soms beter af. Als men dat voortijdig kenbaar
maakt, gaat er van die ontoegankelijkheid voor argumen-
ten ook onmiskenbaar een zekere afschrikwekkende wer~
king uit. De uitgesproken garantie dat men een bezoedeling
van de eer met bloedwraak zal straffen, is het noemen van
een reactie die alle kenmerken van een passie heeft.
Bloedwraak kan een onbeperkt aantal jaren een obsessie
zijn die zich elk uur van de dag laat gelden in een hevig-
heid die spreekwoordelijk is.
Zo is het begrijpelijk dat binnen evolutionair-psychologisch
perspectief aan passies een functie wordt toegekend die bij-
draagt aan het overleven. Pinker (1997) zegt in zijn boek
How the Mind \Vorks: "Passionate emotions are guaran-
tors of threats and promises. " Het is aIrijd goed om te
laten weten dat je wraak redeloos zal zijn en dat geldt voor
alles waar jij je voor zal inzetten. Een passie brengt je in
een gunstige positie, omdat je mensen laat weten dat zij
met je blinde toewijding rekening moeten houden. Die
blinde toewijding is de intimiderende boodschap.

Reserve
Het ontstaan van passies als strategieën ter overleving is,
evolutionair gezien, dus niet onbegrijpelijk, maar door het
toenemend aandeel van de cultuur in ons leven is ook de
reserve jegens passies niet onbegrijpelijk. In samenlevingen
waarin het uitoefenen van geweld het exclusieve voorrecht
van de overheid is geworden en de overheid verantwoor-
ding schuldig is aan zijn burgers. is ook het gepassioneerde
leven aan banden gelegd, bij wijze van spreken gedomesti-
ceerd. Idealiter komen beslissingen na overleg tot stand en
niet door mobilisatie van passies. In een burgerlijke maat-
schappij zijn passies vooral particuliere aangelegenheden. In
hun meest gemoedelijke vorm krijgen ze zelfs de status van
hobby of liefhebberij, maar dan zijn ze eigenlijk al aanzien-
lijk vervlakt. Ik weet niet of iemand bereid is voor zijn
hobby het leven te laten, al kan hij verdrietig vaststellen dat
het leven alle zin verloren heeft als hem zijn liefhebberij
wordt ontnomen.

Voorzover cr in onze cultuur nog passies bestaan, bezitten
ze niet alle dezelfde mate van respectabiliteit. Ten aanzien
van status en respect zou je een simpele tweedeling kunnen
maken. Het is maar een voorstel dat mijnerzijds niet berust
op uitvoerige studie of bij voorbaat kan rekenen op ieders
instemming. Ik denk dat men passies zinvol kan onder-
scheiden door na te gaan of ze betrekking hebben op een
vraag of op een oplossing. Gegeven de permanente onze~
kerheid waarin de mens leeft, kan de vraag waarom dit of

Passie grenst aan fanatisme en uit-
schakeling van het kritisch oordeel

dat het geval is of waarom zus of zo gaat zoals het gaat tot
een ware obsessie worden. J\..len kan verslingerd raken aan
problemen. Men kan in de zelfde situatie van onzekerheid
en onkunde ook verslingerd raken aan een oplossing, die
men blindelings verdedigt als het definitieve en verlossende
antwoord, dat geen andere antwoorden naast zich ver-
draagt. Het gaat in beide gevallen om passie, maar in het
ene geval wordt men gefascineerd door de vraag en onder-
zoekt men alle denkbare antwoorden, in het andere geval
wordt men geobsedeerd door een specifiek antwoord op
alle denkbare problemen en ,••..il men van enige nuance zelfs
niet horen.

Twijfel
Ideaaltypisch, als ik dit merkwaardige woord hier mag
gebruiken, komt de eerste passie tot uitdrukking in de
wetenschap, de tweede in het geloof of de dogmatische ide-
ologie. Er zijn russen deze twee opmerkelijke verschillen. In
de wetenschap heerst vooral twijfel. De twijfel is systema-
tisch. Elke stap in de bewijsvoering wordt aan de scherpst
denkbare kritiek onderworpen. Men streeft naar de oplos-
sing van het probleem, omdat men door het probleem
getroffen is. Maar men stelt aan elke denkbare oplossing de
hoogst denkbare eisen ..Men is bereid alles weer weg te
gooien als er ergens iets niet klopt. Elke tak van weten-
schap wordt niet zozeer gekenmerkt en onderscheiden door
de specifieke kennis die daarin is opgehoopt, maar door de
specifieke problemen die als de zijne worden opgeëist. Het
zijn de vragen die obsederen. Daardoor wordt de weten-
schap gemakkelijk een passie.
Het andere uiterste is godsdienst, de geopenbaarde kennis
en de daarop berustende dogmatiek. Ook dat kan gemak-
kelijk een passie worden. Godsdiensten onderscheiden zich
niet door problemen, maar door het antwoord dat zij voor
zich zelf opeisen. De passie bestaat in een volmaakte onder-
werping van elk probleem aan dit ene antwoord. Voor dis-
cussie en kritiek is slechts plaats voorzover zij de onderwer-
ping niet in de weg staat. Dat geldt ook voor elke ideologie
of dogmatische levensbeschouwing.
Het zal duidelijk zijn dat de wetenschappelijke passie naar
mijn smaak meer respect verdient, terwijl zij dat veel min-
der dan het geloof voor zichzelf opeist. Dat geeft die passie •••
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In de weten-
schap heerst
vooral twijfel.
Elke stap in de
bewijsvoering
wordt aan de
scherpst denk-
bare kritiek
onderworpen

ook meer status. Zij wil het respect verwerven in plaats
van opleggen.

Indommelen
Passies bestaan dus in soorten. 1vlaar men zou ook kunnen
volhouden dat het hele leven een passie is omdat wij ons
niet aan deelname kunnen onttrekken. Dat zou eerder een
globale maar toch onvermijdelijke passie zijn. We kunnen
het niet laten ons met het leven te bemoeien. Op elk niveau
van de samenleving zijn er steeds nieuwe initiatieven, voor-
stellen tot verandering, herinrichting van structuren. Ook
een levensbeschouwing die passies vermijdt omdat ze de
onbevangen discussie blokkeren, wordt gekenmerkt door
een rusteloze cultuur van debatteren. Ik heb mij daarover
in ander verband wel eens verbaasd.
De vraag die mij toen bezighield was: waarom verkiezen
wij niet de onschuldige droom, waarom zijn wij niet tevre-
den met die contemplatievc staat, waarom onderwerpen
wij ons steeds maar \••..eer aan idealen die verwezenlijkt
moeten worden, waarom geen resignatie en geciviliseerde
gelatenheid? Waarom geen rust, stilstand, stagnatie en
bescheidenheid?
Dat is kennelijk cen menraliteit die de onze nict is en die
wij trouwens hed snel geneigd zijn te omschrijven als een
ziekelijk verval tot apathie. De westerse beschaving is er
vooral ecn van onrust, vcrandering gepresenteerd als
progressie, realisatie van doelen vér buiten ons, toekomst-
projectie, vermeerdering van kennis, macht en behcersing.
Wat wij in de kunst waarderen is dat zij brmaal, revolutio-
nair en provocerend is. Dat zij onze ingedommelde staat
verscheurt alsof het indommelen niet mag cn niet
beschouwd zou kunnen worden als een groot goed. Deze
waardering van kunst is een banaal cliché geworden.
Het is niet zo dat wij de menraliteit van nederigheid en
terughoudendheid en zelfs van resignatie niet kennen.
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Maar het is vooral een menraliteit die zo nu en dan wordt
bepleit om daarna snel te \vorden vergeten.

In de psychologie bestond ooit cen personalistische school
te Utrecht, die niet uit was op beheersing en verovering van
de werkelijkheid, maar van zich zelf en dus ook van de sm.
denren deemoed eiste. Die school is na één cohort profcs.
soren ter ziele gegaan. \Vaarom? Eerlijk gezegd, omdat
iedereen na een aanvankelijke betovering zich radeloos
afvroeg: wat moeten wc in godsnaam met deemoed?
Deemoed brengt ons niet verder. AI deze honderden in dec.
moed geschoolde studenren, wát kunnen ze. hoe komen ze
ooit aan een betrekking, wat willen ze weten als we ze al
niet zodanig verpest hebben dat ze niets meer willen weten.
De psychologie is na deze korte historische interruptie
gewoon weer teruggekeerd naar de initiatief belonende,
kennis verwervende, agressieve veroveringsdrift van het
onbekende. J\.'1aar zij betaalt daarvoor als elk ander lid van
onle cultuur ook een prijs: het beklemmend en groeiend
besef van onvermogen, het schrikbeeld van een directe con.
frontatie met onze permanente incompetentie.

En toch kunnen wij daarmee leven. Maar het blijft een
raadsel èn ook een prestatie dat wij ons zo gemakkelijk
bewegen in een cultuur waarin idealen en doelstellingen zo
onvermijdelijk verstoord worden. Ik bedoel niet dat men.
sen zo onbelemmerd kunnen leven in een maatschappij die
hectisch is, want velen kunnen dat juist niet, maar eerder
dat wij toegewijd streven naar minimale zekerheden in het
volle besef dat deze buiten ons bereik liggen. In elk initia.
tief anticiperen wij het échec, maar wij blijven het probe-
ren. Dat is het ware kenmerk van het obsessionele leven .•
Jaap van Heerden is psycholoog en essayist



De chef-kok:

OP HET BORD'
Koken zonder passie bestáát niet voor chef.kok Annemieke van der Wart
(34). In India bedacht ze dat ze kok wilde worden en tijdens haar oplei-
ding raakte ze totaal in de ban van de keuken. 'Koken heeft alles met
gevoel te maken. Je kunt echt met liefde een saus op het bord leggen:

Mensen lekker laten eten is voor Annemieke van der Wart, chef-kok van het
Polmanshuis in Utrecht, een erezaak. Als er klachten zijn, ziet ze dat als een per-
soonlijke nederlaag. "Als iets niet goed is, zeg ik 'gooi maar weg, doe maar over-
nieuw', Ik word liever in de keuken uitgescholden, dan dat een gast in het restau-
rant zegt 'wat een rotzooi, ik kom nooit meer terug'." V
Voor Annemieke houdt koken niet op als ze naar huis gaat. Het is meer dan alleen
maar werk. "Koken heeft met gevoel te maken. Je kunt een bord gedachteloos
volscheppen,maar je kunt een sausook met liefde en gevoel op het bord I~
zodat je als het ware voelt hoe de sausneerkomt. Je bent dan bijna wat je
legt eigenlijk een stukje van jezelf op het bord." Het liefst staat Annemieke d
rotille, de vlees. en viskant in de keuken. Daar komt het pasecht op gevoel aan. ~
"Om te weten of een stuk vlees gaar is, moet je erin knijpen. Dat doe je niet zom-
aar even, daar is echt concentratie voor nodig. Zo kan ik van de buitenkant voelen
of een eend tot op het karkasgaar is."
's Nachts droomt ze wel eens van een gerecht dat hoognodig uit de oven moet
worden gehaald. Of ze krijgt plotseling een idee voor een nieuw recept en kan
nauwelijks wachten tot ze het kan uitproberen. "Een kok werkt onder voortduren-
de spanning, alles moet perfect zijn. Die stress is prettig, maar werkt ook versla.

~

end. Als ik vakantie heb, moet ik eerst een week afkicken van die druk die ik
mezelf opleg."
Jarenlang leidde ze een los-vast bestaan en reisde ze de wereld rond. Tot ze op
een gegeven moment iets anders wilde. "In India wist ik het opeens zeker: 'ik wil
kok worden'. Toen ik begon aan de opleiding vond ik koken gewoon leuk, maar al
snel raakte ik totaal in de ban van de keuken. Ik wilde het allemaal leren, was echt
gepassioneerd geraakt. Binnen twee jaar had ik mijn vijfdejaars-diploma en was ik
zelfstandig kok. Ik wilde per se in een sterrenrestaurant gaan werken. Want als je
er echt voor gaat, kun je veel leuke dingen bereiken in de horecawereld."
Een Michelin-ster hoeft voor haar niet meer zo nodig, als ze maar trots kan zijn op
elk bord dat de keuken uitgaat. "Het mooie van koken Îs die combinatie van
gevoel en techniek. Het is een plezierig soort concurrentie met de andere mensen
in de keuken. Jewilt de bestevan het team zijn, maar tegelijkertijd ben je ook
heel collegiaal bezig. Jedoet het met zijn allen. Ik heb ooit gewerkt in een perfect
team, iedereen stond op zijn top te werken, dat gaf echt een Ajax-gevoel."

Leonie van den Schoor

winter 1998/1999 51 HUMANIST



ingezonden mededeling

Deeltijd Opleidingen

Psycho-Sociale Wetenschappen
& Counseling

Voor meer informatie en voor een brochure ent of
het volgen van een informatiedag (9 januari).
kunt U zich op werkdagen wenden tot onderstaand
adres.

Tenslotte zijn er specifieke vervolgopleidingen:
- kunstzinnige counseling (1jr)
- lichaamsgerichte counseling (1,5 jr)
- transpersoonlijke counseling (1,5 jr)
- creatieve loopbaan counseling (1,5 jr)
- psychosociaaitherapeut (2 jr)
- psychosociaaltrainer/coach(2 jr )

De opleidingen zijn op HBO-niveau. In beginsel is een
vooropleiding op HAVO / MBO of vergelijkbaar niveau
en een minimum leeftijd van 21 jr. vereist. De
colleges/workshops worden om de14 dagen in
Utrecht op de zaterdagen gegeven (18 x). De
trainingsweekenden (6 x) worden regionaal op
diverse plaatsen in het land gegeven.

Stichting Psycho-Sociale Opleidingen
Wijnesteinlaan 4, 3525 AL Utrecht, telefoon 030 - 2803819

Dit particulier opleidingsinstituut, met een gerenom-
meerd docenten- en trainerscorps, kenmerkt zich door
een brede aanpak en een combinatie van klassieke
en holistische benaderingen met een sterk
praktijkgericht accent.

Daarnaast start de 4-jarige opleiding psychologie.
Het 1e jaar is gemeenschappelijk. De opleiding is
bedoeld voor mensen die zich diepgaand en op
integrale wijze in de kennis van het menselijk gedrag
willen scholen en deze praktisch toepasbaar willen
maken.

In september1999 begint een nieuw studiejaar
psychosociaal werk; inmiddels het 24-ste, waar-
voor men zich kan aanmelden.
Deze 3 1/2 jarige opleiding is bedoeld voor diegenen
die de hulpverlening of begeleiding op psychosociaal
vlak op een professioneel niveau willen brengen en
voor diegenen die op een effectieve en humane
wijze anderen hulp willen verlenen of willen
begeleiden.

De divisie oudeff!nzorg mookt deel

uit van de Zorggroep Noorderbff!edte,

die verder een divisie ziekenhuizen

zorgcentrum

erasmushiem
omvat. De divisie ouderenzorg

bestoot uit de zorgcentro

Bomia Heme, Nieuw Mel/ens,

Abbingahiem en £rasmushiem

re Leeuwarden en de zorgcentra

Nieuw Toutenburg te NoorrJburgum,

Hij Fn'esmaHiem re Grou, Dukdalf en

De Spiker te Harlingen, Nij Bethanië

te Tzummarum en De Stilen te

Erasmushiem biedt zorg vanuit een humanistische zorgvisie met als uitgangspunten vrijheid en zelfstandigheid. Hier-
door wordt een kader geboden voor goede woon-, leef- en werkomstandigheden. Als onderscheiding voor de continue
kwaliteitszorg ontving Erasmushiem in april 1998 het Woonzorg Kwaliteitslabel. Binnen de zorggroep is een levens-
beschouwelijk breedsamengestelde dienst geestelijke verzorging aanwezig.

Voor Zorgcentrum Erasmushiem zijn wij op zoek naar een

Humanistisch raadsman/raadsvrouw
voor 18 uur per week

werken in de zorgsector. Daarnaast kunt u goed in team-
verband werken en bent u bekend met het multidisdplinair
samenwerken.

Functie-eisen: u hebt een afgeronde opleiding aan het
Humanistisch Opleidingsinstituut of de Universiteit voor
Humanistiek. U hebt een inhoudelijke benoembaarheid
door het Humanistisch Verbond. U hebt affiniteit met de
problematiek van ouderen met bij voorkeur eJVaring in het

Functie-informatie: Als raadsman/-vrouw biedt u onder-
steuning aan bewoners door middel van individuele en
groepsgesprekken over tevens- en bestaansvragen en het
geven van hulp, opvang en advisering aan naasten van
bewoners. Daarnaast ondersteunt hij/zij medewerkers door De arbeidsvoorwoorden: conform de CAO-Z, I
middel van individuele en groepsgewijze support rondom ~_
bewonerszorg, ethische knelpunten. identiteit en zorgvisie; Informatie: nadere inlichtingen over deze functie kunt u
persoonlijke steunverlening bij vragen rondom rouw- krijgen bij de heer J, de Jager, hoofd zorgcentrum,
verwerking, gewetensnood en conflicten en biedt u scho~ng -.,.- telefoolJJ058) 288 15 55,
met betrekking tot beroepshouding en zingevingsvragen,

Sollidtatie: uw schriftelijke sollicitatie met code 981070 links-
- boven op brief en envelop kunt u tot en met 1 januari 1999

richten aan: Zorggroep Noorderbreedte, divisie Ouderenzorg,
t.a,v. mevrouw M. Kobus, Personeel & Organisatie, •
Postbus 1292, 8900 CGLeeuwaraen. __ .•• _....,?-:;0

West-Terschelling.

Er lopen samen met andere

zorginstanties diverse substitutie-

zelf kunnen redden, tot stand te

projecten, waoronder het PIOL.

De divisie ouderenzorg beoogt een

breed en samenhongend stelsel van

voorzieningen en functies voor

ouderen die zich niet meer volledig

brengen daar het leveren von zorg op

maat van kwalitatief hoog niveau.

Zorgcentrum frasmushiem maakt deel uit van de Zorggroep Noorderbreedte J
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Theatermaakster Annemarie Prins:

'Ik loop graag op he'
In de jaren zestig was ze een van de eerste vrouwen die op de barricaden

stond, met haar links-geëngageerde theatergroep Terzijde. Nu, op haar zesen-

zestigste, werkt Annemarie Prins nog steeds even hard en hartstochtelijk als

toen ze bijna een halve eeuw geleden begon. ..

11De onvrouwelijke dochter
vergroeid tot een inte-
ressante kop ... En dat

beschouw ik als vooruitgang!"
AnnernarÎe Prins lacht ontspannen
terwijl ze in haar Amsterdamse etage.
woning reciteert uit haar bitter-auto-
biografische voorstelling Harmonie-
hof. Deze regels geven in een noten-
dop haar levensloop weer. In haar
helblauv.'c ogen \veerspiegelt zich een
mengeling van zelfspot, diepe bewo-
genheid en vastberaden Deutsche
Griindlichkeit. Met Harmoniehof, dat
twee jaar geleden nogal wat gemoede-
ren schokte, is ze tot de bodem
gegaan. Maar ze heeft alles onder
controle. "Ik ben niet voor niets
regisseuse geworden. Ik hou ervan
om de tou\ ••..rjcs in handen te heh-
hen."
Van grote woorden als 'passie' houdt
ze niet zo. "Dat klinkt zo kosmisch."
Met een flikkering in de ogen: "Maar
ik ben nu eenmaal iemand met een
hepaalde portie adrenaline, plus een
overdosis nieuwsgierigheid. Daarmee
verbind je je aan iets in de wereld.
Werk, een project, een mens. Het
moet je in beslag nemen. "
Bij haar is dat, sinds haar jeugd,
theater. Ze heeft twee theatergroepen
opgericht en een groot aantal ex peri-
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menteel getinte theater-, radio-, televi-
sie- en opera producties gemaakt en
geregisseerd. Daarnaast is ze de laat-
ste jaren weer gaan acteren en heeft
ze zich op het toneelschrijverspad
begeven. "Theater is mijn manier om
te kunnen praten", formuleert ze,
naar woorden zoekend. "Het is het
enige dat ik kan. Het is mijn manier
om te krabbelen in de onuitputtelijke
mierenhoop mens. Achteraf denk ik
vaak: Ja, natuurlijk! Die vrouw die ik
daar op het toneel heb geschapen, dat
ben ik!"
Dat theatrale, dwarse Prins-tempera-
ment heeft ze misschien wel te dan-
ken aan de 'verstopte dramatiek' in
haar door een oorlogstegenstelling
getekende jeugd. Ze was de dochter
van een naar Nederland uitgeweken,
door heimwee verteerd Duits dienst-
meisje en een introverte, getormen-
teerde humanistische ingenieur, die bij
het ondergronds verzet zar. Ze groei-
de op omgeven door zwijgen. "Tegen
mij werd niet gepraat, ik was jong en
een flapuit, dus gevaarlijk. Maar ik
voelde alles." Zo ook dat haar moe-
der - de vijand - haar om ondoor-
grondelijke redenen niet accepteerde.
Annemarie pleegde verzet door onder
te duiken in een eigen fantasiewereld:
"Ik speelde geheime toneelstukjes op

mijn kamer. En ik luisterde af, ging
jatten en liegen, werd zelfs stiekem
katholiek. Alles wat zij maar vreselijk
vond." Met enige trots: "Ik ben
vanaf mijn geboorte al vrij tegen-
draads. "
Toeval of niet, in het na-oorlogse
Nederland met zijn afgemeten calvi-
nistische klimaat vond het tempera-
ment Prins haar thuishaven in de
theaterwereld. De door haar begeerde
regie-opleiding bestond nog niet, dus
belandde ze op de toneelschool in
Arnhem. Om twee jaar na haar suc-
cesvolle afronding te concluderen dat
zij acteren iets gruwelijks vond: "Ik
was verlamd, ik weet niet waarom.
Alsof ik geen bescherming had, ter-
wijl iedereen mijn stem hoorde en
mijn lichaam zag. Ik kon het gc\\!oon
niet meer. Ik besloot van de ene op de
andere dag: ik wil nooit meer acte-
ren."

Boegbeeld
Ze vond haar eigen draai medio jaren
zestig. nadat ze bij het studenrento-
neel in Leiden had leren regisseren.
Tijdens een studiereis naar Polen. het
toenmalige Mekka van het theater,
daagde haar zonneklaar dat ze in
Nederland, \\!aar nog niets anders
bestond dan het voor haar weinig



'Ik ben vanaf
mijn geboorte
al vrij tegen-
draads'

inspirerende reperroiretheater, een
andere rhearervorm wilde gaan ont-
wikkelen. "Ik wilde zoeken naar een
nieuwe rhearerraal. waarin vorm en
inhoud samengaan ..•..Dit bleek goed
te combineren met haar, zoals ze het
zelf ooit noemde, 'vrij demonstratieve
gevoel voor sociale rechtvaardigheid'.
In 1965 richtte ze samen met Jan

Kassics Nederlands eerste politieke
theatergroep Op. Theater Terzijde.
"Het was gebaseerd op helemaal
niets. \VIl' hadden geen cent. We
waren een soort wereldhervormers."
Terzijde maakte een spraakmakende,
ha If-poëtische anti -viernamvoorsrcl-
ling (achteraf vaak getypeerd als
'minimal performance avanr la ler-

[re') met onder anderen Jeroen
Krabbé en Nclly hijda. Tot stand
gebracht met Prinsiaanse gedreven-
heid. "Ik verzamelde een half jaar
lang alle kranren- cn radioberichten
over die oorlog. \Vc waren verschrik-
kelijk aangegrepen door wat daar
gebeurde. "
Na twee jaar zwoegen was Terzijde •••.
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beroemd en gold Annemarie Prins
met haar uitgesproken icie(:ën als
boegbeeld van de vernieuwing van
het toneel. Ze werd in links-intcllcc-
tuele kringen op handen gedragen - al
Warl'll sommige stukken zelfs voor de
linkse elite onbegrijpelijk.
Na Terzijde, dat zij na vier jaar verliet
("alles gaat bij mij in cycli van vier
jaar"), maakte Annemarie Prins veel
verschillende voorstellingen. Ze
trachtte de grenzen van het traditione-
le te doorbreken en beeld, beweging,
tekst en geluid op onconventionele
manieren ineen te voegen. Vaak een
beetje shockerend: "Ik loop graag op
het randje. Anders ga ik me vervelen."
Langzamerhand verschoof haar focus
van het politieke naar het persoonlij-
ke. Sinds ze medio jaren tachtig haar
tweede toneelgroep De Salon opricht-
te, draait het vooral om de mens zelf.
De Salon maakte onder meer voor-
stellingen op basis van Prins' favorie-
te schrijver Beckett.
Eigenlijk is ze, zegt ze nu zelf, door al
het politiek goed-en-follt-denken heen
steeds gefascineerd geweest door de
kwade, verborgen kanten van de ziel.
In haar theaterstukken gaat ze ernaar
op zoek. "Als je eenmaal op je tech-
nÎsche vaardigheden kunt vertrou-
wen, kun je loslaten en naar binnen
gaan, naar je duistere krachten luiste-
ren. Daar gaat kunst ook over: dat je
die kanten naar boven durft te tove-
ren. Anders wordt het een verkramp-
te boel. Het heeft mer liefde te
maken. Dat je onderkent hoe raar je
in elkaar zit, en daarvan dan erg kunt
houden."

'Stoere Mientje'
Het heeft echter enkele tientallen
jaren, inclusief drie huwelijken,
geduurd voor ze in haar eigen duiste-
re regionen zou belanden. Eind jaren
tachtig liep ze, voor de buitenwereld
nog steeds succesvol functionerend,
innerlijk vast. Haar vader was al
vroeg geslOrven. Nadat hij in de oor-
log door een NSB-cr werd \'l'rraden
en gevangen was gezet, was hij nog
meer in zichzelf gekeerd geraakt.
Ilaar moeder was "zo[[er en zo[[er
geworden" en had zich tenslotte in de
Valeriuskliniek opgehangen.
Annemarie, die inmiddels haar hard~
werkende freeiancebcsr,un combi-
neerde met het moederschap, was
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nog steeds 'Sroere ,"tientje" de voor-
vechtsrer van verniell\ving. altijd in
toU\v.
"Kijk, ik had toevallig een talent
mel'gekregen, daarmee kun je her heel
ver schoppen. Je hebt een eigen
manier ontwikkeld waarop je je
zaken beheerst, je houdt jezelf goed
staande." Maar de crisis sluipt onaf-
wendbaar nader. "Er \vas een soort
verdriet in me \vaarvan ik geen weet
had, dar ik goed ausradiert had. Ik
kon mezelf heel goed overschreeu-
wen. Soms was ik ook echt blij hoor!
.\har ik wist dat er nog iets anders
\\las. In de gedragstherapie waarin ik
inmiddels zar, omdat ik moest leren
naar mezelf te kijken, kwam die hele
hoop prur omhoog. Toen was het: nu
of nooit."
Ze waagde de sprong in het duister,
deed een intensieve rouwtherapie. Ze
omschrijft zichzelf in die tijd als een
ontoegankelijke, modderige bag lad)'.
"Ik zar drie dagen met een kwastje de
wc-deur te vervel1." Aan het eind van
de therapie, waarin ze letterlijk aller-
lei plaatsen afreisdl' waar pijnlijke en

diep weggestopte herinneringen
lagen, vond ze zichzelf op een dag
terug op Zandvoort. Bovenop een
duin aan het strand werd het kind
Annemarie opnieuw geboren. "En je
gelooft het of niet, de wereld had
ineens kleur. De mensen waren vro-
lijk, de hemel was zó blauw."
Vanaf toen was alles lichrer. "Her
was echt geen wonderbaarlijke meta-
morfose", zegt ze nu, zoals steeds
relativerend. "Ik kwam gewoon in
een nieuwe puzzel terecht - heel inte-
ressant! ,"laar ik ben nu minder
bang .. \linder in de verdediging." Dit
mondde uit in concrete stappen om
het verleden achter zich te laten. Ze
verhuisde eindelijk een flink eind weg
van de I-Iarmoniehof, her schijnbaar
idyllische maar voor haar verstikken-
de buurtje in Amsterdam-Zuid waar
ze was opgegroeid en om de hoek
haar kinderen had opgevoed. En
gooide een kelder vol persoonlijke
historie weg.
Enkele jaren geleden keerde ze na een
periode van luwte terug in de schijn-
werpers. Ditmaal ook letterlijk.



Onder de hoede van haar vaste dra-
maturge en vertrouwelinge Sofie
Kassics waagde ze zich weer op het
toneel, in het voor haar geschreven
stuk CaJamity jane. "Ja, leuk is dat
hè, hoe die hormonen veranderen!",
giechelt ze. "Dan doe je tóch wat je
gezworen had nooit meer te doen. Ik
kon me nu helemaal geven, ik heb er
fysiek van genoten. "

Liefdesverklaring
Haar jeugdervaringen en haar pijnlij-
ke verhouding met haar 'moedertje'
heeft ze in 1997 gestileerd in de 'per-
formance' Harmoniehof, door haar-
zelf geschreven, geregisseerd t'n
gespeeld. In het stuk herschept ze,
ongenaakbaar ronddraaiend op een
plateau, op meedogenloze ,vijze de
werkelijkheid van haar jeugd, met als
achtergrond dia's en muziek uit de
~'latrhëus Passion. De pers, die haar
optreden 'angstwekkend en bewonde-
renswaardig tegelijkertijd' noemt,
komt met lovende kritieken. Er zijn
agressieve reacties, maar ook dankM

baarheid, vooral van oudere vrou-
wen. "Zij vinden het vaak een ver-
ademing dat je ook moordzuchtig
mag zijn", constateert Prins.
Voor haarzelf is het stuk echter 'een
liefdesverklaring'. "Ik heb contact
gemaakt met mijn moeder. Ik kan nu
met haar meevoelen. Ze is niet meer
mijn vijand, ze is een Duits dramaatje
dat het niet gered heeft. Of wél. Dat
weet ik ook niet!"

Slechte kanten
Tegenwoordig is Annemarie Prins een
(bijna) tevreden mens. Ze is milder
geworden, laat haar warmte meer
zien, geniet meer. Het leven is simpe-
ler: ze doet ook in haar eigen dage-
lijkse bestaan niet meer zo'n moeite
om de schijn op te houden. "Ik veeg
mijn slechte kanten niet meer onder
het vloerkleed. Ik ben gewoon
jaloers, klaar. Dat scheelt zóveel ener-
gie."
Dromen heeft ze nog steeds te over.
Een Mexicaanse sjamaan heeft haar
voorspeld dat ze over de honderd
wordt, dat wil ze nu ook wel. "Ik wil
leven. God. ik wil zoveel doen!" Een
poging om ordentelijk te gaan tuinie-
ren in een huisje in Frankrijk. is op
niets uitgelopen. "Ik heb het inmidM

deis verkocht, dat is niks voor mij. Ik

wil werken, bezig zijn met wat hier
en nu in de maatschappij aan de gang
is." Ze is inmiddels niet meer bang
dat het werk zal ophouden. De laat-
ste twee jaar stroomt het binnen, ook
voor radio en tv.
Voor de toekomst stnan projecten bij
het Nationaal Toneel op stapel, waar-
onder een stuk van Genet met haar
vriendin Pleuni Touw. In de tussentijd
heeft ze vijf maanden vrij genomen
om Harmoniehof, dat in 1999 in
Duitsland op tournee gaat, in het
Duits te leren ("dat is meteen goed
tegen de dementie"). Ze wil ook
doorgaan met toneelschrijven. Er
spookt iets door haar hoofd over
Duitse dienstmeisjes met een gat in
hun ziel.

Dat ze in november de Alben van
Dalsumprijs voor haar 'grensverleg-
gende experimenten' en 'voortrekM

kersro!' op het gebied van toneel
heeft gekregen, vindt Annemarie

Prins nu "toch wclleuk". AI bezorg-
de die mededeling haar in eerste
instantie de slappe lach. "Toen ik het
hoorde, vroeg ik: ' ....at is dat? En ik
dacht: als ze maar niet denken dat ze
me kunnen afkopen!" Inmiddels is ze
onverholen trots op deze "mooie cu 1-
tuurprijs", die bevestigt wat ze waard
is. \Vant achter Stoere .\tientje is
natuurlijk altijd vrouwelijke onzeker-
heid schuilgegaan. "Hoe hoogmoedig
ik ook kan zijn, ik blijf toch een beet-
je dat diensrmeisjesachtige houden. Ik
heb in mijn werk soms nog steeds dat
gevoel dat veel vrouwen hebben:
cigenlijk doe ik iets dat verboden is.
Met al mijn talenten heb ik nog
stecds het idee dat ik guldens pik.
Maar ja, ik wil nu eenmaal op het
randje lopen." •Door de HUMAN is er een 202-
documentaire over Amlemarie Prins
gemaakt. Deze is voor (45,. te bestel.
len. Telefoon: 035 - 672 2020.
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aansprekend. Die van Henny waren
wat ruiger (ze zei: waar was je gister-
avond; je liet me wachten in ons bed;
en oh ik weet waar jij vandaall komt,
je was weer bij die slet; je loopt je lul
achterna); bij Ernst daarentegen kon
je zo lekker romantisch wegdromen
(wat heb ik toch gedaan, ik ben haar
kwijt; nou heb ik spijt I./Oor

altiid).

es die bivakkeren onder het

Verrukkelijk
\Vat ik eigenlijk in Doe Maar
zag? Allereerst was daar natuur-
lijk de muziek. Die was vrolijk
of juist ontroerend en in ieder
geval fris en vernieuwend. De
zware baslijntjes prikkelden mij
vanaf het begin. Dit was de
ultieme perfectie. Sommige
nummers bezorgden me rillin-
gen van genot. Dan de tckstcil.
Direct. openhartig, en dus erg

relen \varen het gevolg. Honderden
flauwvallende meisjes bij Doe ,\;taar-
concerten. Het was abnormaal.
In die tijd was ik dertien jaar oud. Dé
Doe !\tlaar-fan-Ieeftijd bij uitstek dus.
Ik zat er dan ook middenin. Ja, ik
durf het nu eindelijk toe te geven:
ook Ik was zo'n gillende, huilende
Doe Maar-fan. ~tisschien wel de
meest fanatieke "'an allemaal.

hotelraam van hun idool Michael jackson? Saskia van

Wat bezielt de jongen

Eind 1982 belandde een leuk
Nederlands bandje mer vrolijke
nummers als '32 jaar' (ze is ze is

van mij, oelalalalala) en 'Doris Dar'
(er is geen bal op de tv) in de hitpara.
des. In korre tijd groeide Doc !\1aar
uit tot Nederlands bekendste en po-
pulairste band. maar ook platen van
collegabancls Het Goede Doel en
Toontje Lager vlogen over de roOI1-

bank. Nederpop was 'in'.
Tot zover niets bijzonders ..Maar er
gebeurde meer. De populariteit van
met name Doe Maar blééf maar stij-
gen. De nieuwste single 'De bom'
srond weken achtcn.~cn op nummer
één en de popbladen begonnen de
marktwaarde van de opvallend jong
ogende zangers Hcnny VrÎenten en
Ernst Jansz op hun juiste waarde te
schatten. Hordes meisjes vielen als
een blok voor de groep. Hysterische,
on-hollandse, ja Beatles-achtige tafe-

met het Doe Maar-virus. Hoe haar passie voor Doe maar-muziek, -bandleden

en de roze-groene hebbedingetjes haar leven danig ontwrichtte. 'Zie je nou

wel! We passen bij elkaar!'

Loenen, inmiddels volwassen, snapt het. Vijftien jaar geleden raakte ze besmet

Henny maakte me vrouw

DQemij ma
..~
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mijn koptele-
foon vaak nog
uren naar Doe
Maar. In het
donker kon ik

me veel beter concentreren op
Henny's stem en ademhaling, Ik zóóg
ieder geluidje van hem in me op.
Mijn ouders hadden geen videorecor-
der - een drama. Slechts door naar
een Doe Maar-penvriendin te gaan
die wel een video en dus normale
ouders had, was het mogelijk om
uren achter elkaar Hemzy in het echt
te zien, Henny die bewoog, praatte
en lachte. Wat was ik jaloers op die
vriendinnen.
Vierentwintig
uur per dag naar
Henny kunnen
kijken. Op
spaarzame
momenten dat
Doe ~1aar live
op tv te zien
was, restte mÎj
niets anders
dan zoveel
mogelijk foto's
van de televisie
te maken. •••.

uiteraard alle lp's en singeltjes, foto's,
honderden buttons, mijn kamer puil-
de ervan uit. Iedere centimeter van de
muren (en later ook het plafond) was
bedekt met grote posters van Doe
Maar en close-ups van Henny's knap-
pe gezicht met zijn stoere blonde
piekhaar en heerlijke reebruine
ogen ... mmmm.
Welke man de eerste erotische gevoe-
lens in mij deed ontluiken moge in
zo'n omgeving duidelijk zijn, 'Jezus,
ik ben ècht verliefd!', besefte ik toen
ik op een keer, nog van hevige verlan-
gens vervuld, middenin de nacht ont-
waakte uit de heerlijkste droom die
ik ooit had gehad. Het niet te verdra-
gen verlangen naar zijn lichaam naast
me maakte dat ik vanaf dat moment
nooit meer hetzelfde meisje zou zijn.
Ik werd een vrouw! En seks moest
iets heerlijks zijn, \vist ik nu. Een
tongzoen op tv was voortaan niet
meer vies maar begerenswaardig.

Althans, als ik Henny erbij fan-
taseerde. In bed luis-

terde ik via

Maar de belangrijkste reden lag
waarschijnlijk toch in die verrukke-
lijk aantrekkelijke zangers Henny
Vrienten en Ernst Jansz. Voor bijna
alle Doe Maar-fans gold dat ze wer-
kelijk verliefd waren op een van bei-
den, en dat maakte deze groep anders
dan andere. In mijn geval was het
Henn)' die maakte dat ik soms niet
meer kon eten van verliefdheid.

Alles
Ik verzamelde alles. Ik moest en zou
alles hebben wat er van Doe Maar te
krijgen was. En dat was veel. Met een
tientje zakgeld per week een onhaal-
bare zaak, dus af en roe zag ik mij
genoodzaakt een roze-groen hebbe-
dingetje in mijn zak te laten glijden ...
Doe Maar dreef mij tot het uiterste!
Mijn kamer begon steeds meer te lij-
ken op een officieel Doe Maar-mer-
chandising verkooppunt. Sjaaltjes, t-
shirts, hoofd- en pols-
bandjes, een badla-
ken, multomappen, pen~
nen, puntenslijpers,



Blijven zitten
i\lijn passie voor Doe Maar had
grote consequenties ~ in meerdere
opzichten .. \lijn schoolpresratil's kel-
derden doordat huiswerk maken een
welhaast onmogelijke opgave was als
Cf dagelijks minimaal vijf brieven VO:lIl

Doe hIaar-penvriendinnen moesten
worden beant\ ••..oord. Dar daarnaast
nog enkele uren werden besteed aan
het draaien van Doe Maar-lp's stond
buiten kijf. Dit wreekte zich; in plaats
van 'gewoon' te blijven zitten ging ik
van 3 Atheneum naar 3 HAVO. Ook
sociale contacten hadden er zwaar
onder te lijden. Vriendschappen
waren alleen nog maar inrcrcssam als
de vurige liefde voor Doe Maar kon
worden gedeeld. \Xlar had je iemand
te venellen die zijn schouders ophaal.
de hij de namen Henny of Ernst?
Niets. Zulke contacten leidden maar
tot irritaties over en weer. Op school
zonderde ik me steeds meer af van
mijn klasgenoten; ik had genoeg aan
mijn zevenendertig penvriendinnen.
Dat ik me soms eenzaam voelde werd
bovendien ruimschoots gecompen-
seerd door Doe Maar zelf. Dáár leef.
de ik voor.

Contact!
Voor een optreden in Eindhoven, de
eerste keer dat ik mijn grote liefde
daadwerkelijk van dichtbij zou kun-
nen zien, nam ik om zes uur 's mor-
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gens de eerstl' bus vanuit ons dorp
om maar op tijd bij het verkooppunt
te zijn. Tot mijn opluchting ClHlsta-
teerde ik, blauwhekkend in de vries-
kou, dar ik de eerste was. Dar de
[\veede fan pas na achten op kwam
draven gaf me het voldane gevoel dat
ik inderdaad de allergrootste fan was.
Niemand verdiende Henny zo als ik.
lier concert zelf, waar ik maanden
naartoe had geleefd, was zo voorbij.
De anderhalf uur dat ze dan eindelijk
in levende lijve voor me stonden. be-
leefde ik in el'n SOOft shocktoestand.
Voor ik het wist riepen ze 'tot ziens'.
kwamen nog een keer terug en dat
was het dan. Het enige war restte was
trachten nog een glimp van ze op te
vangen bij het verlaten van de sport-
hal. AI giJlend liet ik me geheel vrij-
willig op een van hun rijdende auto's
vallen. Het was de verkeerde.
Doe J\1aar krel'g genoeg van die hys-
terie en trad alleen nog maar op in
België. En dus reed mijn vader me
honderden kilometers zuid\vaarts.
lvlijn Belgische collega's waren inder-
daad stukken kalmer tijdens het con-
cert. Hèt moment om toe te slaan.
Eindelijk gelegenheid om me te
onderscheiden van die paar duizend
concurrenten om me heen. Ik \vachtte
tot Henny mijn richting op keek,
sprong op het juiste moment omhoog
en gaf in de lucht een kushand.
Henny knikte lachend naar me om

me te bedanken - /t'e hadden contact.
Hij vond het leuk wat ik deed! - zie je
nou wel. \VIl' pasten bij elkaar.

Tranen
Een droom spatte uit elkaar. Ik kon,
\••..ilde niet geloven dat hct echr zo
was. Op het Jeugdjournaal bracht
Leoni Jansen het meest aan~rijpende
nieuws dat ik sindsdien te ven ••..erken
heb gehad: 'Een schok voor alle Doe
Maar-fans, want de groep heeft van-
morgen besloten uit elkaar te gaan.'
De rest van het bcricht hoorde ik in
een soort waas. Toen het voorhij was
zette ik de tv uit. Stilte. Mijn ouders
en hroertje hielden hun adem in,
zaten mij verstijfd en dodelijk
bezorgd op te nemen. Was ik de eer-
ste paar minuten nog als verdoofd,
daarna kwamen de tranen. Ik geloof
dat ze zo'n drie weken onafgebroken
stroomden. Dit duurde totdat het
popprogramma Countdown aankon-
digde dat Doe Maar nog éénmaal een
concert zou geven. De voorverkoop
hegon over t\Vl'C weken. De nacht na
dit bericht kon ik niet slapen omdat
ik van de zenuwen ieder kwartier
moest plassen. Voorlopig stond het
leven enkel en alleen in het teken van
het bemachtigen van een kaartje.
Ook nu was ik weer de eerste die
voor het VVV-kantoor plaatsnam.
Tranen van geluk toen ik, het heilige
relikwie in mijn hand geklemd, weer



naar huis fietste. Er kwam een twee-
de afscheidsconcert, de middag vóór
het avondoptreden. Ondanks een uit-
drukkelijk verbod van mijn ouders
kocht ik ook daar een kaartje voor.
Wat de sancties ook zouden zijn, mijn
leven hing hier vanaf, dus had ik het
ervoor over. De twee concerten waren
intens, geweldig en dramatisch. Het
laatste nummer dat Doe Maar ooit
zou spelen (de laatste keer, hoe toe-
passelijk) deed mijn hart ineen krim-
pen. Na het concert was ik kapot,
nog wekenlang heb ik gehuild.

Fanatisme
Doe Maar was dan wel uit elkaar,
zou nooit meer samen een plaat
maken, zou nooit meer optreden,
toch had dat vreemd genoeg geen
noemenswaardige consequenties voor
mijn fan-zijn. Hordes 'nepfans' zoals
ik ze minachtend placht te noemen,
haakten al gauw af. Een of ander
feest bandje was ineens interessanter
(Roberto Jacketti & the Scooters,
mijn god). Aan mij was die onzin niet
besteed. Doe Maar was m'n leven en
zou dat blijven. \X!e1iswaar moest ik
leren leven met een pijnlijk verlies,
maar het zou me lukken. Het leven
gaat door, Ernst zong het al. Hadden
mijn ouders waarschijnlijk vurig
gehoopt dat die bezetenheid van mij
nu eindelijk af zou gaan nemen, het
leek er de eerste twee jaar nadat de
groep uit elkaar was gegaan alleen
maar erger op te worden. Nog fana-
tieker begon ik alles te verzamelen
wat ik over Doe ~har te pakken kon
krijgen - het was nu of nooit. Ik
plaatste advertenties in bladen en
krantjes op zoek naar Doe ~1aar-

spullen en niemve penvriendinnen. Er
werd nog een heus Doe .\laar-dek-
bedovertrek aangeschaft (mijn vader
siste me wanhopig toe niet zo
enthousiast te gillen in die bedden-
zaak; hoe kon hij zó nu nog een 'die-
groep-is-toch -a Ilang-u it -elkaar-kor-
ting' bedingen).
Dit niet-aflatende fanatisme kreeg een
nieuwe impuls door mijn plotselinge,
volkomen onverwachte verliefdheid
op Ernst jansz. Bizar dat slechts één
zwaaiende armbeweging van een man
zoiets kan bewerkstelligen. Zoals wel
vaker in die jaren hing ik met een
vriendin rond bij het huis van Ernst
jansz. In de oude J\'lercedes die plot-
seling het erf afscheurde waren de
welbekende contouren van verre al
zichtbaar - hij zou ons binnen luttele
seconden op slechts een meter afstand
passeren. Automatisch begonnen wc
te gillen en te zwaaien en toen HIJ
ons voorbij was gezoefd gebeurde het
ongelooflijke - Ernst keek me bchend
aan in zijn achteruitkijkspiegel EN
ZWAAIDE TERUG. Ik staarde de
auto na en kon even niet meer den-
ken. Eenmaal tot rust gekomen, op de
achterbank in de auto terug naar huis,
besefte ik dat ik opnieuw verliefd was
geworden, maar nu op Ernst jansz.
Nog vóór we thuis waren had ik mijn
besluit genomen: ik ging een fanclub
voor hem oprichten.

Ernst
Deze nieuwe verliefdheid was zo
mogelijk nog heviger dan die voor
Hennr. Ik stuurde Ernst zijn eigen
boeken met het verzoek er iets in te
schrijven en schreef hem ellenlange
brieven. Telkens als er iets tcrug-

kwam huilde ik van geluk terwijl ik
de envelop tegen mijn gezicht drukte
alvorens hem te openen.
Arme ouders. Zelfs geplande vakan-
ties moesten worden opgeofferd aan
de ziekte die hun dochter nog steeds
in z'n greep had. Ernst ]ansz zou
optreden op een festival, drie dagen
nadat het gezin Van Loenen allang
en breed in Zwitserland hoorde te
zitten. Ondanks de woede-uitbarsting
van mijn vader die volgde op mijn
aankondiging dat wc 'wat later op
vakantie zouden moeten', stonden
mijn ouders uiteindelijk toch, de vol-
gepakte auto naast het festivalterrein
geparkeerd, geduldig te wacluen rot
de groep eindelijk het podium zou
betreden. (Wat overigens niet gebeur-
de; het concert werd op het laatste
moment afgelast.)
De fanclub was geen doorslaand suc-
ces. Toen zich na het verschijnen van
mijn eerste, met bloed, zweet en tra-
nen geproduceerde proefnummer wel-
geteld zeven leden aanmeldden,
begon voor het eerst te dagen dat
zelfs de fanatiekste medcfans zich
onderhand met andere zaken gingen
hezighouden. De fanclub hield ik nog
een jaar overeind, maar de passie
brokkelde steeds verder af. Ik begon
zelfs andere muziek te draaien! Toen
ging het snel. leek de eerste 'gewone'
jongen op wie ik verliefd werd nog
verdacht veel op Ernst ]ansz, bij de
jongen daarna was ook die eis wegge-
vallen. Mijn eerste echte tongzoen
tenslotte, betekende het definitieve
einde van een tijdperk. De roze-groe-
ne mist trok op. Met verbazing
bekeek ik de veelzijdige wereld, die
plots voor me open lag. •
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Hivos vervulde een prominente rol tijdens de herdenking. En zal dat blijven doen als het om
mensenrechten gaat. In 1999, 2000, 2001 en daarna.

Uw steun hebben we daar blijvend bij nodig. Zodat we bijvoorbeeld onze partnerorganisatie League ol Woman
in Kirgizstan kunnen blijven helpen de deuren van haar blijl-van-mijn-lijl-huis open te houden.

Ol MVF in India in staat kunnen stellen haar strijd tegen uitbanning van kinderarbeid voort te zetten.

Schenk in deze feestmaand aan organisaties in ontwikkelingslanden die zich bekommeren
om de rechten van de mens. Uw donatie stelt hen in staat te blijven werken aan een recht-
vaardige toekomst. Een toekomst waarin steeds meer mensen een beroep kunnen doen op de

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Giro 716000 Den Haag
Meer weten? Bel 070 - 376 55 00. Of surf eens langs onze website www.hivos.nl

•
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http://www.hivos.nl
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\GROOT EN FORS VAN VOOR,

De autoliefhebber:

J,
\
~

~! 'Q

Tijdens een vakantie in Frankrijk zag hij hem langs de kant van de weg fI ~ I:'
staan: een hemelsblauwe Citroën OS,á vendre. De vonk sprong over en / ~ '.
sindsdien is la bombe een grote liefde in het leven van Herman van Gils c' _ '
(49). 'Ik wilde die auto gewoon hèbben.' ~r t, ,
Zijn eerste ritje in een Citroën DS kan hij zich nog goed herinneren. "Het was een L ti, ./
genot. heel anders dan de stugge Saabdie ik gewend was. Die stuurde moeizaam __ ~~ .c~
en zwaar, alsof je in een tank reed. In de DSwas alles zacht, het stuurde licht, ve,~~ii=~I======~=j2:~=~.
de lekker, maakte niet zo'n herrie. Het was een verschil van dag en nacht."
In de zomer van 1986 kocht Herman van Gils zijn eerste DS. Daarna maakte een
zeker fanatisme zich van hem meester en ging hij op zoek naar steeds exclusievere
modellen. In de loop der jaren kocht hij een DSFamiliale en een DSPallas.Zijn
laatste aanwinst, een OS Cabrio uit 1963 met linnen kap, is zijn ultieme droom. _
"Die heb ik speciaal over laten komen uit de Verenigde Staten. Het is een toprno/
del, er zijn er maar 1365 van gemaakt." Twee jaar lang was Herman met de a.•:rrr--.•....----------
schaf bezig. Hij stuurde faxen en belde naar garagebedrijven in Spanje, Engeland
en Amerika. Dat werd een steeds koortsachtiger zoektocht. "Het is net als met een
postzegelverzamelaar die al zijn verzamelwoede richt op het verkrijgen van die
éne zeldzame postzegel. Als je hem eenmaal hebt, is die spanning voorbij.
Eigenlijk heb ik nu niks meer te wensen over."
Wat er zo mooi is aan een Citroën OS? Het aparte model, de gestroomlijnde vorm.
"De voorkant is groot en fors en loopt over in een slanke achterkant. Die vloeien-
de lijn geeft de auto iets ranks. En dan het unieke hydraulische systeem.Als je hem
start en je zet hem in de rijstand, komt hij langz a.momhoog."
Andere auto's doen hem niks, maar van de OS rijgt hij kriebels in zijn buik. Toen
hij zijn langverwachte Cabrio ging afhalen uit de haven van Rotterdam, was hij
toch wel een beetje zenuwachtig. "Ik voelde een zekere spanning, je kunt het ~:.r.
bijna vergelijken met het veroveren van een geliefde. Het doekje ging eraf en
daar stond hij. Op een trailer reed ik hem naar huis. Tijdens de rit keek ik telkens
in de achteruitkijkspiegel: 'Staat hij er nog? Ja, hij staat er nog'."
Twee auto's heeft hij inmiddels opgeknapt en met pijn in zijn hart weer doorver-
kocht. Van zijn eerste 05, het minst bijzondere model, kan hij op onverklaarbare
wijze nog steeds geen afstand doen. De auto is al drie jaar niet meer uit de garage
geweest. "Ik ben zuinig op mijn auto's, ik rijd er zelden in. Alleen als het niet
regent en de weersvoorspellingen gunstig zijn, neem ik de Cabrio. Ik wil hem zo
droog mogelijk houden. Vocht is funest, pekel trouwens ook. In de winter rijd ik al
helemaal niet. En om het verhaal nog gekker te maken: eigenlijk vind ik dat je
vanwege het milieu zo min mogelijk moet autorijden. Ik doe alles met de fiets of
het openbaar vervoer. Dat klinkt vreemd voor een autoliefhebber. Maar ik gebruik
de OS ook niet om in te rijden, ik wil hem alleen maar hèbben."

SLANK VAN ACHTER'

Leonie van den Schoor
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~ Activiteiten in de winter

Tijdens de wintermaanden logeren er maar liefst 80.000 kolganzen en rietganzen in de Gel-
derse Poort, een gebied dat is uitgegroeid tot een van de be-

langrijkste pleisterplaatsen voor ganzen in West-Eu-
ropa. Als alternatief voor het rustverstorende ganzen~
toerisme per auto organiseert het Natuurmuseum
busexcursies. De deelnemers kunnen zo op een com-
fortabele en aanschouwelijke manier kennis maken
met de ganzen. Tijdens de bustocht vertellen gidsen
allerlei wetenswaardigheden over het gedrag van
de ganzen en andere wintergasten in het rivierenge-
bied. Onderweg stopt de bus geregeld, zodat de
deelnemers de ganzen met verrekijker en telescoop
van dichtbij kunnen bekijken.

Jannie Julia heeft geen
zin in de ruzies van haar ou-
ders. Samen met haar pop-
pen trekt ze zich terug in
de blauwe stoel op zolder.
Daar beleven zij allerlei
grote avonturen. De Blau-
we Stoel is een intieme
kleutervoorstelling en een
bewerking van het gelijk.
namige boek van Imme
Dros en Harrie van GeeJen.

Afrikaanse smeltkroes

:v1eersrcmmige zang door Riek)' &
Groupc Senge uit Madagaskar, vanaf
donderdag 10 december in diverse
plaatsen in ons land. (do 10 dec. .\tC
Frits Philips, Eindhoven; vr 11 dec.
RASA, Utrecht; za 12 dec.
Tropeninstituut, Amsterdam; zo 13
dcc. Korzo, Den Haag; ma 14 dec.
Theater a/h Vrijthof, Maastricht; \vo
16 dec. Stadstheater. Zoetermeer; do
17 dcc. 042. Nijmegen; vr 18 dcc.
Oosterpoort, Groningen; za t 9 dcc.
De Doelen, Rotterdam). Bel voor meer
informatie RASA, tel. 030.2319676.

Extreem rechts

Documentaire theatervoorstelling
'Het interview' door theatergroep
Vulkanen, vrijdag 11 tlm zondag 20

decemher in Het Veem Theater, Van
Diemenstraat 410 in Amsterdam
(niet op maandag en dinsdag).
Aanvang 21.00 uur. Vanaf februari is
de voorstelling nog te zien in o.a.
Den Haag, Hilversum, Nijmegen en
Leeuwarden. Bel voor meer informa-
ti" tel. 020.6184438.

Wilde ganzen

Busexcursies naar de fascinerende
wilde ganzen in de Gelderse poort,
op zondag 13 en 20 december, en
iedere zondag in januari en februari.
De excursies duren 3 uur en starten
vanuit het Naruurmuseum, Gerard
Noodtstraar 121 in Nijmegen. Bel
voor inschrijving of meer informatie
met het Natuurmuseum: tel. 024~
3297070.

Kindertheater
Theatervoorstelling 'De Blauwe
Stoel' van Teatra wlunganga voor
kleuters vanaf 4 jaar, op zondag 13
december in RASA, Pauwstraat 13A
in Utrecht. Informatie: tel. 030-
2319676.

Astronomie

Op zondagochtend 13 december orga-
niseert afdeling Groningen een lezing
over 'de astronomische kant van ons le-
ven'. Hierin komen nieuwe inzichten in
de astronomie ter sprake die van in-
vloed zijn op ons wereldbeeld. Plaats:
Humanistisch Centrum, W.A. Scholten-
straat 2 te Groningen, aanvang 10.30
uur. Meer informatie: tel. 050-3128750
(ma/vr 10.30.13.00 uur).

Extreem rechts gedachtegoed, daar-
over gaat 'Het interview'. De voorstel-
ling laat een dwarsdoorsnede uit de be-
volking aan het woord: een studente, een ge-
pensioneerde heer, een radicale jongere, een
huisvrouwen een politicus. Zij spreken over hun
leven, hun meningen en politieke opvattingen,
maar ook over hun vaak crimineel en meedogen-

loos handelen. Gezamen-
lijk zetten zij een tijds-
beeld neer. Hun woorden
vormen een schreeuw van
machteloosheid. De voor-
stelling laat het gevaar
van die schreeuw zien.

j1JI

Het interview:~Ricky en Groupe Senge komen uit het zuiden van
Madagaskar, het land van de Antandroy, een eigen-
zinnig volk dat naast het Christendom nog steeds de
eigen religie belijdt. De traditionele muziek van dit
viertal, beko genaamd, is verbonden met het dage-
lijks leven van de Antandroy. De hazolahy, de tradi.
tionele drum van de zuidelijke regio, is het belang~
rijkste begeleidingsinstrument van de meerstemmi~
ge zang. De beko wordt in een
zeer dansbaar ritme uitgevoerd en
gezongen bij genezingen, geest-
uitdrijvingen en begrafenissen. De
teksten gaan over de mystieke re-
latie die de Antandroy met dieren
hebben, over het contact met hun
voorouders en over actuele onder-
werpen in de Malagassische maat-
schappij.
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u/evisie m{Of1'1Wtie radio gezocht expositie

@
activiteit kzjng humani5tisch verbond

Mysterieuze en uitnodigende geluiden af-
komstig uit Tuva, gelegen in Siberië aan de grens
met Mongolië. Deze streek staat bekend om zijn
boventoon. en strotzangers. De tonen worden
geproduceerd door de stembanden, maar het
lijkt of ze uit het diepste van het lichaam komen.
De mond fungeert als klankkast. De boventoon-
zang kenmerkt zich door lage, grommende to-
nen. Strotzingen is juist heel hoog zingen en kent I
vele varianten. Zo is de khomei-stijl ontstaan tij-
dens de lange tochten op een kameel of paard:
deze manier van zingen bevordert de eenheid
tussen mens, religie en natuur. Het Tuva Ensem-
ble laat het u allemaal horen.

@

Dream

'I have a dream', podium over toe-
komstoriëntaties op een duurzame
wereld, op maandag 14 december in
De Reehorst in Ede. De dag wordt
georganiseerd door de NCDO
(Nationale Commissie voor
Internationale Samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling) en de
Nationale jongerenraad voor l\1ilieu
en Ontwikkeling (NJMO). Deelname
kost 135,- voor volwassenen en
115,- voor jongeren (inclusief een
ecologische lunch). Informatie en
opgave bij de NCDO, tel. 020-
5503577.

K . h . ~wartier umanlsme

Op maandag 14 december weer een af.

levering van het radioprogramma
Kwartier Humanisme, op Radio 5 om
17.45 uur. Vandaag aflevering 3 van de
zestiendelige radiocursus 'Kwaliteit
van leven' - inleiding tot het humanis-
me. Arie den Broeder, socioloog en
voorzitter van de Humanistische Om-
roep, praat over mens- cn wereldbeeld
van het humanisme. l\-leer afleveringen
kunt u beluisteren op maandag 21 de-
cember, 4 en 18 januari en op 1 febru-
ari, telkens van 17.45 tot 18.00 uur.
Wilt u meer informatie over deze serie,
raadpieeg dan Teletekst pag. 325 of In-
ternet: www.human.nl

Strotzingen

Concert van het Tuva Ensemble
bestaande uit boventoon- en strot-
zangers op vrijdag 18 december in

het Tropeninstituut, ~1auritskade 63
in Amsterdam, aanvang 20.30 uur.
Informatie: tel. 020-5688500.

Winterwandeling

Genoeg binnengezeten! Tijd voor de
winterwandeling van afdeling Zuid-
Oost Brabant op zondag 20 december.
Zo'n 10 kilometer lang ziet u veel na-
tuurschoon en loopt u langs velden,
bossen en grafheuvels. Uiteraard is er
koffiepauze in een echt Brabants café.
Voorzien van stevige wandelschoenen
bent u om 10.30 uur welkom op het
parkeerterrein schuin tegenover de St.
Caeciliakerk in de oude kern van Veld-
hoven. Informatie: tel. 040-2534398.

toel1omstoriëntaties
op een duurzame wereld

Droomt u van supermarkten met enkel ecologische
producten? Van compacte steden waarin toch iedereen
een huis heeft met veel groen eromheen? Zijn we vrolijk,
onthaast en zonder stress en rijdt het openbaar vervoer
keurig op tijd? Het podium is interessant voor iedereen
die ideeën heeft over de ideale bestemming en sugges-
ties hoe er te komen. Breng hier uw droom tot leven en
discussieer erover met anderen tijdens workshops en
deelsessies. Inspiratie is te putten uit een inleiding van
Jan Pronk (o.a. over de maakbaarheid van de samenle-
ving) en uit een gesprek tussen Marius de Geus (die uto-
pieën nuttig vindt) en Hans Achterhuis (die dat niet met
hem eens is).
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~ctiviteitell in de winter

Sommige regeringen bestrij-
den de universele geldigheid van
mensenrechten. Een veelgebruikt
argument is dat de Universele
Verklaring van de Rechten van de
Mens strijdig zou zijn met de cul-
tuur van hun land of hinderlijk
voor de economische ontwikke-
ling. Het Humanistisch Overleg
Mensenrechten wil met het boek
'Grondrecht en wisselgeld' een
bijdrage leveren aan de publieke
discussie.

Een kinderloze, wanhopigè vrouw, Diane, wacht op
de toewijzing van een adoptiekind. Tijdens de afwezig-
heid van haar man neemt ze wraak op een rechter. De-
ze rechter heeft haar buurvrouw veroordeeld tot acht
jaar gevangenisstraf vanwege het te vondeling leggen
van haar pasgeboren baby. Diane verleidt de rechter en
breekt hem geestelijk en lichamelijk gedurende een
lange nacht. 'Ongenade' is een verontrustende variant
op het oude thema van de mens die een andere identi-
teit nodig heeft om wraakengel te kunnen spelen.

Walkers

Televisiebewerking van 'De wet op
het kleinbedrijf' van Jan \Volkers, op
woensdag 23 december om 22.00
uur bij de Humanistische Omroep.

Bent u geïnteresseerd in kunst, cultuur
en wetenschap, heeft u een internet-aan-
sluiting èn u schuwt het debat niet, be-
zoek dan nû de internetsite
www.cur.nl/studium. Dit is de site van
Studium Generale van de Erasrnus Uni-
versiteit Rotterdam. Sinds kort is het
mogelijk om via de homepages van alle

Online debat @

Studium Generale's in Nederland mee te
debatteren met her 'Online debat'. Be-
zoekers van de sire kunnen reageren op
de stelling van de maand en ook weer
op elkaar.

Wie ben ik

\Vinrerdriedaagse mer als thema 'God,
wie ben ik?', georganiseerd door het
Cenrrum voor Zelfbezinning, op maan-
dag 28 tfm woensdag 30 december.
Plaats is Conferenrieoord Land en
Bosch in 's-Graveland. Informatie en
opga ve: tel. 030-2714099.

Mensenrechten

'Grondrecht en wisselgeld' beschrijft
Aziarische en Nederlandse visies op de
waarde van de rechrcn van de mens.
Het bock is uitgegeven door Greber
Uitgever in samenwerking met het
Humanistisch Overleg ,\lensenrechten
(HO:r..l). 'Grondrecht en wisselgeld',
redactie Marha Meijer (HOM); ISBN
905592 1033, [39,90.

Ongenade

Televisiefilm 'Ongenade' gebaseerd
op een kort verhaal van Hugo Claus,
op woensdag 30 december om 22.00
uur bij de Humanisrische Omroep.

Als kind betrapt Wouter meneer
Savijn wanneer die naar opbollend
wasgoed kijkt en zichzelf bevredigt.
Jaren later ontmoeten zij elkaar op-
nieuw. Wouter schildert en Savijn po-
seert naakt voor hem in aanwezig-
heid van Wouters mooie vriendin
Ank, zijn gebochelde vriend Leendert
en twee naïeve meisjes. Leendert
haat medelijden en kan niet aanzien
dat Savijn zich zo schaamteloos als
slachtoffer gedraagt. De situatie es-
caleert. Regisseur Kees Vlaanderen:
"Het intrigerende aan 'De wet op het
kleinbedrijf' is dat je meegaat met een eenza-
me man in zijn perverse verlangens. Hij kan er
niks aan doen. Toch wil je spelen met zijn
kwetsbaarheid."
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Tien gerenommeerde kunstenaars geven ieder hun ei-
gen interpretatie van het thema mensenrechten in foto's,
video-stills en computerbeelden. Zo reflecteert Heri Dono
uit Indonesië in zijn installatie met vijf tv-monitoren op de
recente opstanden in zijn land. Het posterboek van de ver-
schillende werken zal in de betere boekhandel te koop
zijn.
De tentoonstelling is ter gelegenheid van de vijftigste ver-
jaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens (UVRM) en wordt georganiseerd door Hivos,
HOM en Novib en de NCDO. 'Kunst in Vrijheid' is een

uniek samenwerkings.
verband tussen ont-
wi kkel ingsorga n isaties
en de culturele sector
van Nederland. Het
project onderstreept
zowel het belang van
de UVRM als de on-
misbaarheid van
kunst.

Reis mee
naar het do-
denrijk op
deze prachti-
ge tentoon-
stelling.
Maar liefst 33
Oudegypti-

sche mummies worden gepresenteerd als bron van
informatie over het mummificeren en over de Egyp-
tische beleving van leven en dood. Een griezelkabi-
net maakt duidelijk hoe de mummie de laatste eeu-
wen tot angstaanjagend curiosum kon worden. Met
de internationaal befaamde Leidse verzameling
mensen- en dierenmummies, aangevuld met een
keur aan voorwerpen uit de Egyptische oudheid,
wordt het verhaal over de intrigerende Egyptische
grafgebruiken tot leven gebracht.

Blinde fotograaf jes JOO\
Blinde kinderen die fotograferen - en
nog mooi ook. Wie dat wonder met ei-
gen ogen wil aanschouwen moet op
woensdag 30 december zeker kijken
naar de Tsjechische documenraire 'On-
gezien' (Humanistische Omroep, 22.46
uur). Daarnaast zijn het vooral de ont-
roerende beelden van de kinderen zelf
die deze documentaire de moeite waard
maken. (Zie voor een uitgebreide recen.
sie het novembernummer van de Huma-
nist).

Nationale Straatspeeldag. Meer
informatie bij 'Kinderen voorrang',
tel. 020-6826322.

Mummies!

De tentoonstelling ''''lummies!' in
het Rijksmuseum van Oudheden is
zo succesvol, dat deze nog heel
1999 te bezichtigen is op het
Rapenburg 28 in Leiden.
Informatie: tel. 071-5163 I 63.

Tibet

Hendrikkade 20-21 in Amsterdam.
Bel voor een uitgebreid programma
met 020-5539355. Of kom naar de
Open Dag op zondag 3 januari om
14.00 uur.

Kunst in Vrijheid

Tentoonstelling 'Kunst in Vrijheid'
met werken van internationale kun-
stenaars; tlm zondag 3 januari in
museum Boijmans Van Beuningen,
Museumpark 18-20 in Rotterdam.
Meer informatie: tel. 010.4419400.

Kinderen voorrang

Vanaf januari 1999 kunt u zich aan.
melden als deelnemer aan de Tiende

Diverse activiteiten rondom de
Tibetaanse cultuur en geschiedenis;
vanaf 3 januari en nog tim eind
februari in Oibibio, Prins

Eén keer per jaar kunnen kinderen veilig buiten spelen.
Op woensdag 9 juni 1999 is het weer Nationale Straat-
speeldag en worden in het hele land ruim 1.500 straten
afgesloten voor het verkeer. Elk jaar doen meer dan
1.000 buurtgroepen, scholen en speeltuinverenigingen
mee. In overleg met de gemeente sluiten zij een of meer
straten in hun buurt af.
De Straatspeeldag blijkt een succesvol middel om iets aan
de verkeersonveiligheid te doen; het leidt vaak tot veilig-
heidsverhogende maatregelen, zoals verkeersdrempels

en oversteekplaatsen. Doel van de actie is dat alle
straten binnen de bebouwde kom veilig worden
voor kinderen. Maakt u zich zorgen over de ver-
keersonveiligheid in uw buurt en u wilt daar op
een leuke manier iets aan doen, organiseer dan
samen met uw buren, de school of de wijkver.

eniging een Straatspeeldag. 'Kinderen voorrang'
stuurt u een uitgebreid actiepakket.

Tibet staat centraal in
de maanden januari en
februari in Oibibio. Door
het bijwonen van lezin-
gen, film- en informatie.
avonden, workshops en
concerten leert u alles
over dit intrigerende
Dak van de Wereld. De
TIbetaanse geschiedenis
begint officieel in 127
voor Christus. Vanaf de
zevende eeuw kreeg het
boeddhisme vanuit India
en Gandharra steeds vas-
tere voet aan de grond
in Tibet. Dit vermengde
zich met het Bön, de oorspronkelijke Tibetaanse religie, tot het Tibe-
taans boeddhisme. Ook de Dalai Lama's en de Chinese bezetting van
Tibet in 1949 komen aan bod. Verder kunt u zich verdiepen in de Ti-
betaanse Geneeskunde of bekwamen in het schilderen van Thanka's
of het tekenen van mandala's.
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.&.;;.i (>..Activiteiten in de wiuter

Een aantal mensen, jong en oud, blank en zwart, mooi en
lelijk, woont samen in een oud landhuis. De bewoners lijken
in harmonie met elkaar te leven. Ze ontplooien gezamenl1jke
activiteiten, maar elk van hen leeft in een eigen wereld zon-
der woorden. Hoewel rust in huis heerst, zijn de bewoners
voortdurend te horen: ze slaan met deuren en lopen luid.
ruchtig door het trappenhuis. De regisseur van 'The House'
legt niet uit wie deze mensen zijn en wat hun relatie tot el-
kaar is. Hij volgt ze slechts om de beurt en creëert een eigen
wereld met beelden van grote schoonheid. De toeschouwer
krijgt alle ruimte zijn eigen verhaal te maken.

Voorlopers

'Voorlopers' is een 13-deligc televisie-
serie bestaande uit 12 portrerrcn en
een bijzondere apotheose over wit en
zwart. Vanaf zondag 3 januari weke-
lijks te zien bij de NPS om 16.30 uur.

~
Gelukkig Nieuwjaar! ((\

Op zondag 10 januari organiseert de af-
deling Zuid-Oost Brabant een nieuw-
jaarsbijeenkomst van 14.00 tot 17.00
uur. Voor nieuwe leden een mooie gele-
genheid om goed kennis te maken met
de afdeling. Er is eten en drinken, een
toespraak, muziek, maar vooral veel tijd
om te praten en te lachen. Plaats: Jurri-
aan Pels \Vooncenrrum, Geestakker 46
in Eindhoven. Bel voor informatie met
040-2534398.

Ontstaan van leven ~

Lezing '\Vat is leven, hoe is het begon-
nen?' door prof. De Le)', hoogleraar
biochemie aan de Katholieke Universi-
teit Leuven, op dinsdag 12 januari om
20.00 uur. (Bel voor exacte locatie Stu-
dium Generale Maastricht, tel. 043.
3883541 ).
Is het ontstaan van het leven toeval of
onvermijdelijk geweest? Hoe kijkt men
in de biologie tegen het ontstaan van le-
ven aan, en zijn de opvattingen hierover
veranderd? Ook aandacht voor het le-
ven op andere planeten of manen bij
planeten (exobiologie). En wat kunnen
we leren uit het bestaan van exotische,
zeer oude levensvormen in hete bronnen
op de oceaan bodem?

The House

Film 'The Housc' van Sharunas
Banas, vanaf donderdag 14 januari

te zien in hct Filmmuseum,
Vondelpark 3 in Amsterdam.
Informatie, tel. 020-5891400.

Sladek

Toneeivoorstelling 'Sladek' (1928,
Horváth) door Het Nationale Toneel,
vanaf vrijdag 15 januari te zien in
Den Haag, Utrecht, Leiden, Den
Bosch, Haarlem, Eindhoven,
Rotterdam, Arnhem en Groningen.
Bel voor informatie met 070 -
3565363.

Natuurreizen

Themadag 'Natuurreizen en natuur-
bescherming', op zaterdag 16 januari
in sociaal-cultureel centrum 'De
Twee Marken', Tromplein 5 te
~taarn (bij Utrecht). Meer informa-
tie bel met 0297-368504.

Vrouwen met lef. Twaalf jonge vrouwen treden op in deze
serie, waarvan elke week er één centraal staat. Bewust van
wat ze willen, creëren deze vrouwen kansen voor zichzelf en
vinden ze hun weg in het leven. Ze zijn Turks, Marokkaans,
Antilliaans, Surinaams, Ghanees,
Algerijns en Nederlands. Ze zijn
het kleurrijke gezicht van het he-
dendaagse Nederland. Wat en
wie inspireert hen? Wat zijn hun
drijfveren? Welke rol spelen tra-
ditie en familie? Welke keuzes
maken ze en waarom? Zijn er di-
lemma's en conflicten? Om hier
inzicht in te krijgen, leren we de-
ze 'voorlopers' op verschillende
manieren kennen.
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De jonge Sladek, geronseld door een ultrarechtse militie,
raakt in gewetensnood wanneer hij de jonge pacifist Franz
ontmoet. Deze maakt hem duidelijk dat hij zijn leven in ei-
gen hand moet nemen. Sladek zit echter al zo ver verstrikt
in de organisatie dat hier uitstappen niet zonder gevaar is.
'Sladek' is een griezelig visionair stuk, geschreven vijf jaar
voor de machtsovername van Hitier. Een wereld op drift,
een samenleving zonder samenhang, Horváth laat op in-
dringende wijze zien hoe jonge mensen dan radicaliseren.
En dat jonge mannen altijd weer vatbaar zijn voor de lok-
roep van het geweld.

@

@
Fries Nieuwjaar

Nieuwjaarsbijeenkomst in Sneek voor
leden van Humanitas en afdeling Fries-
land, op zondag 17 januari van 14.00
tot 17.00 uur. Tijdens de bijeenkomst
wordt ingegaan op het thema 'mensen-
rechten, kosten en baten', maar de helft
van de tijd zal informeel worden door-
gebracht met een hapje, drankje en een
praatje. Een gezellige middag dus, waar
ook belangstellende niet-leden van harte
welkom zijn. Locatie: Wijkcentrum 'De
Spil', Molenkrire 169 in Sneek. Infor-
mati., tel. 0513-432208.

~
Midwinterbijeenkomst (
Op zondag 24 januari organiseert afde-
ling Winterswijk haar jaarlijkse mid.
winterbijeenkomsr, in de Sevink Möllc,
Meddoseweg 40 in Winterswijk. De
groep L'ChaÎm luistert de boel op met

jiddische bruilofts- en feestmuziek.
Meer informatie: tel. 0543-476105.

UvH 10 jaar!
De Universiteit voor Humanistiek be-
staat in 1999 tien jaar, en dat wordt ge-
vierd met diverse lustrumactiviteiten.
De opening van het lustrum is op vrij-
dag 29 januari om 15.30 uur. Op het
programma staan enkele toespraken,
een muzikaal optreden van 'Vrouwvolk'
en de bekendmaking van de winnaars
van de UvH-Prijsvraag. Na een korte
pauze worden vervolgens eredoctoraten
uitgereikt aan professor Martha C.
Nussbaum (filosofe, VS) en prof.dr.
R.H. van den Hoofdakker (alias Rutger
Kopland, psychiater en dichter). De
middag eindigt om 17.45 uur met een
receptie rot 18.45 uur, muzikaal omlijst
door het 'Awater strijkkwartet', be-

staande uit UvH- en conservarorium-
studenten.
Plaats: Ottone, Kromme Nieuwe
Gracht 62 in Utrecht. Zaal open om
15.00 uur, N.B. Na 15.25 uur is er geen
toegang meer tot de zaal! Meer infor-
matie via tel. 030-2390175.

Socrates

Vanaf vrijdag 5 februari kunt u in zeven
vrijdagochtend-bijeenkomsten colleges
volgen van Paul Cliteur (voormalig lan-
delijk HV-voorzitter en hoogleraar aan
de TU Delft), waarin hoofdfiguren uit
de filosofische traditie (van Plato tot
Sarrre) worden behandeld. Deze Socra-
tes-colleges duren van 10.00 tot 12.30
uur. U kunt zich vooraf aanmelden via
tel. 015-2785143. Locatie is de TU in
Delft.

...(17'l ~ __
Echte natuurliefhebbers kunnen vandaag hun hart op-

.? ~/. .\._. / .- '--......
halen. Tientallen binnen-;en'.buitenlandse natuurbescher-
mingsorganisatiéS'fïou~r~se\ntatie~(;~hun ~cÄ
I f'-.....,--~ d' I NO' • -\. \ d N d

vo unteerproJecteo~en e expe ItrecrUlses naar e oor .•~a:.......\,~ i " ~
en Zuidpool, e-Schotse eilanden ende tropische wateren.'

"-- J,," "__ ,, -"', \ \ \
Ook zijn er voorlichtingsstahds van onder meer de Stich-
ting Vrienden van de O{fah , d~ Ne,JShoorns,tichting N~- '[.:;. ~\ ,"-- i-....... .
derland en de Nieuwe WildermS":'Kortom, wilt u graag .

7' Q:~ .::--<--.' ~ I , '
eens een èchte natuurrelsmal<en;,dan vindt u hier alle in-"'- \. ..•....
formatie die u zoekt. Wie de aQ"dJ:nt aadwerkelijk uit de
mouwen wil steken voor een bear~l~dê}iiersoort en
mee wil werken in één van de 22 wereldwijde na-
tuurbeschermingsprojecten, moet deze thema.
dag ook beslist bezoeken.
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Honger en strijd, daar wordt Ethiopië door veel mensen
onmiddellijk mee geassocieerd. Logisch, want het land
wordt in de media vaak eenzijdig belicht. Dat Ethiopië ook
een andere kant heeft, ziet u op deze expositie. De reis
voert u langs de centrale markt en een bar in Addis Abeba,
waarbij honderden unieke voorwerpen uit wereldwijde
musea te zien zijn. Indrukwekkende diapanorama's tonen
het contrastrijke landschap van Ethiopië. Speciaal voor kin-
deren is er bovendien een kinderspoor uitgezet: door op
deze route voorwerpen aan te raken, te ruiken en te luiste-
ren, komen kinderen meer te weten over het dagelijks le-
ven in Ethiopië.

Rouwbegeleiding

Congres 'Nabijblijven', op vrijdag 5
februari in Ede. Bedoeld voor lei-
dinggevenden, coördinatoren en
management van organisaties (vrij-
willig en professioneel) die hun
medewerkers een training willen aan-
bieden op het terrein van rOllwbcgc-
leiding. Ook is het congres interes-
sant voor rouw begeleiders die zich
verder op dit vlak willen ontwikke-
len. Meer informatie via het NIZ\V,
tel. 030-2306398.

Aspi ra nt-vrijwi lligers

Introductiedag voor aspiranr-vrijwilli~
gers en betaalde medewerkers van Hu-
rnanitas, op zaterdag 6 februari op het
Landelijk Bureau van Humaniras, Sar-

phatistraat 4 in Amsterdam. Bel voor
informatie met 020-5231100.

Socratisch gesprek

Afdeling Arnhem organiseert op
zaterdag 6. 20 en 27 februari. in
groepen van 8 tot 10 deelnemers, een
Socratisch Gesprek. De drie gesprek-
ken vinden plaats onder deskundige
leiding van een gespreksleider van
het Leids Dialoog Centrum, i.S.m.
het HV. Kosten: ca. [150,-.
Informatie en aanmelding via tel.
026-3636125.

Intelligent leven

Lezing 'Het ontstaan van intelligent le-
ven' door prof. Van de Grind. hoogle-
raar vergelijkende fysiologie aan de Uni-
versiteit Utrecht. op dinsdag 9 februari

om 20.00 uur. (Bel voor exacte locatie
met Studium Generale I\laastricht, tel.
043-3883541).
Het omstaan van leven en. in het ver-
lengde daarvan, het ontstaan van intelli-
gentie is niet zozeer een kwestie van
noodzaak of toeval, maar van een (in-
telligent) plan. Dit denkt althans I\licha-
el J. Bche. Veel structuren die we aan-
treffen in de biologie zijn té gecompli-
ceerd om door toeval te zijn ontstaan.
\Vaar komt de neiging vandaan van mo-
leculen om zich tot steeds complexere
ketens aaneen te rijgen?

Ethiopië

Indrukwekkende tentoonstelling over
de rijke cultuur van Ethiopië, nog tQ(
de zomer te zien in het Tropenmu-
seum, Linnaeusstraat 2 in Amster-
dam. Infotmatie: tel. 020-5688215.

Een dierbare sterft - minstens 800.000
mensen krijgen hier jaarlijks mee te ma-
ken. De meesten van hen verwerken het
verdriet dat daarmee gepaard gaat op
eigen kracht. Een deel doet echter een
beroep op rouwbegeleiders: mensen die
zich inzetten om mensen in verdriet en
rouw te helpen en te ondersteunen bij
de verwerking van het verlies. Vanuit
het project Nabijblijven, waar dit con-
gres onderdeel van is, verschijnen ver-
scheidene publicaties, waaronder een
trainingshandleiding met een bijbeho-
rende videoserie.
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Socrates wist zeker dat je wijsheid niet kunt aanleren, maar dat
die in onszelf verborgen ligt - het gaat erom haar te ontdekken. Tij-
dens een Socratisch Gesprek proberen deelnemers, op grond van
hun eigen ervaringen, door systematisch overleg en kritisch denken
een antwoord te vinden op een algemene vraag van filosofische
aard. In het gesprek wordt nu eens niet uitgegaan van wat deskun-
digen voor ons hebben bedacht en in boeken hebben vastgelegd.
Oe deelnemers worden aangemoedigd zelf betekenis te geven aan
fundamentele vragen die hen bezig houden, met anderen die er
ook plezier aan beleven dieper in te gaan op een onderwerp dat
verband houdt met humanisme. De Socratische methode biedt een
context waarin scherp luisteren en precies formuleren de ruimte
krijgen en het zelf durven denken centraal staat.



NIEUWS

Uit het hoofdbestuur

Een mooIe toekomst
Marlies van Wijk houdt van besturen. "Dat heeft te maken met een bepaalde
drive. Met besturen kun je iets in beweging zenen. Toen ik drie jaar geleden
aantrad als hoofdbestuurslid, was het Humanistisch Verbond aan her naden.
ken over haar koers. Die koers had onder meer te maken met veranderingen
in de subsidiesrrucruren, met de veranderende plaats van levensbeschouwin-
gen en van verenigingen in de Nederlandse samenleving. Door die thema's
werd ik geraakt. Ik wilde bijdragen aan het bepalen van die koers."
Drie jaar lang heeft Marlies van \X'ijk gefunctioneerd als hoofdbesruurslid
van het Humanistisch Verbond. Gezondheidsredenen dwingen haar nu 0111 af
treden. "Helaas, wam de drive is er nog steeds."
\X1at heeft Van \X1ijk in beweging kunnen zeeren als bestuurslid? "We zijn een
andere koers gaan varen. Ik vind dat het HV opener is geworden. Er zijn
meer contacten met andere organisaties. En ook de contacten met andere
humanistische organisaties zijn verbeterd. Het HV is minder hautain gewor-
den, richt zich meer op verbintenissen met anderen en minder op machts-
structuren. " In die contacten moet het HV zich ook weten te onderscheiden
van andere organisaties, vindt Marlies van Wijk. "Als humanistische organi-
satie heb je een andere filosofie. We moeten minder uit zijn op macht en meer
gericht op inhoud. Ik maak \'lel eens de vergelijking met de regering van
Paars 1 - over Paars 2 kan ik nog niet oordelen. Paars 1 had een duidelijk
andere manier van opereren dan voorgaande regeringen. Opener, met minder
achterkamertjespolitiek en lobbywerk."
Het humanisme heeft zichzelf nog lang niet overleefd, vindt Van \X1ijk.
Integendeel: "Het HV heeft een mooie toekomst. Het gedachtegoed is voor
mensen heel herkenbaar. Humanistische waarden zijn heel dichtbij. Maar
mensen willen niet uitsluitend praten over humanistische waarden maar ook
dingen met die waarden doen. Niet voor niets is er zoveel belangstelling voor
zaken als uitvaartbegeleiding en relatieviering." Het HV moet nieuwe wegen
vinden om humanistische waarden uit te dragen, constateert Van Wijk. Ze
neemt de geestelijke verzorging als voorbeeld. "In bepaalde fasen van je leven
heb je behoefte aan reflectie. Stel dat je uitgezonden \'lordt als militair naar
een oorlogsgebied en geconfronteerd wordt met leven en dood. De geestelijk
verzorging kan je dan helpen met nadenken over die zaken. \X1at daar huma-
nistisch aan is? Een geestelijk verzorgende benadert je vanuit je eigenheid.
Dat is toch anders dan een pastoor of een dominee die hoc dan ook zijn eigen
levensbeschouwing voorop zet." Het humanisme zou zich dan ook minder
moeten presenteren als een levensbeschouwing en meer als een beweging die
werkt vanuit humanistische waarden. "Daarom willen wc ook vanuit de
afdelingen aandacht vragen voor thema's uit het Humanistisch Perspectief,
zoals diversiteit, identiteit, zorg, het milieu. '\l/e moeten het humanistische
gedachtegoed gaan uitdragen via een andere weg. Niet door een grote vereni-
ging te willen worden, maar door mensen aan te spreken en te raken, al is het
maar voor een of twee keer in hun leven."

Regionale
ontmoetingen

Het Humanistisch Verbond organi-
seert komend voorjaar regionale bij-
eenkomsten waarin boeiende thema's
en aantrekkelijke (theater-)werkvor-
men besproken worden ten behoeve
van allerlei lokale activiteiten. Een
interactieve theatervoorstelling maakt
deel uit van het programma.
Alle humanisten die zich actief met
hun idealen willen bezighouden zijn
van harre welkom. De bijeenkomsten
vinden plaats in conferentiehotels en
duren van vrijdagavond tot en met
zaterdagmiddag. Kaderleden ontvan-
gen binnenkort meer informatie over
deze bijeenkomsten. Nog niet actief?
Bel Oini Boer voor de folder, tel. 020-
5210940.

Data en plaatsen:
regio noord: 12-13 februari 1999

(SB! Kortehemmen)
regio oost: 5-6 februari 1999

(Alfa Lochem)
regio noord-west: 5-6 februari 1999

(Volkshogeschool
Bergen)

regio zuid-\vest: 26-27 februari 1999
(Olaerrsduin
Rockanje)

regio zuid: 26-27 februari 1999
(SB! Oisterwijk)

Humanist duurder

Half miljoen voor
natuurramp in
Midden-Ameri ka

Hivos, het humanistisch instituut
voor ontwikkelingssamenwerking,
reserveert een half miljoen gulden
voor de slachtoffers van de natuur-
ramp in Midden-Amerika. Het geld
gaat naar het speciaal daarvoor
gevormde fonds 'wederopbouw-
programma Midden-Amerika'.

Hivos steunt al lange tijd projecten
van 7.0 'n veertig lokale organisaties in
Honduras en Nicaragua. Deze organi-
saties kunnen nu een beroep doen op
het nieuwe fonds voor financiële hulp
bij de wederopbouw na de enorme
natuurramp in het gebied. Te voor-
zien is dat er enorme bedragen nodig
zullen zijn om de infrastructuur van
de getroffen landen opnieuw op te
bouwen en de voedselproductie te
herstellen. Het fonds zal ook open-
staan voor initiatieven van Hivos-
partners in andere getroffen landen,
zoals Guatemala en EI Salvador.

Om de gestegen kosten bij te hou-
den is besloten om het abonnement
op de Humanist per 1 januari 1999
met vijf gulden te verhogen. De
prijs van een jaarabonnement komt
daarmee op [55,-. Daarvoor krij-
gen abonnees negen nummers thuis
gestuurd. Lezers die zich in 1998
nog opgeven als nieuwe abonnee
via de antwoordkaart in deze
Humanist krijgen een introductie-
korting van vijf gulden. Zij betalen
het eerste jaar dus de oude prijs
van [50,-.
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De Humanist kent u natuurlijk al. U kunt voor /55,.
per jaar een abonnement nemen. Een proefabonnement
(drie nummers voor een tientje) is ook mogelijk.

Voor lezers ,met interesse voor wetenschap en cultuur is
er het kwartaalblad Rekenschap (vanaf /50,- per jaar).

U kunt ook donateur van het Steunfonds Humanisme
worden. Het Steunfonds is een werkstichting van het HV
met als doel het verwerven en beheren van financiële
middelen. Als donateur ontvangt u twee keer per jaar
informatie over projecten en activiteiten van het HV
met een acceptgiro. Zo kunt u per keer beslissen of u
een financiële bijdrage wilt geven.

)

Lid worden van het Humanistisch Verbond biedt nog
meer voordelen! U krijgt negen keer per jaar de
Humanist in huis. En ontvangt regelmatig nieuws over
activiteiten bij u in de buurt. Als lid helpt u bovendien
bij het instandhouden van geestelijke verzorging, uit-
vaartbegeleiding, relatieviering en humanistisch var.
min g sa n derwij s.
Het lidmaatschap kost /100,- per jaar; jongeren tot
27 jaar en mensen met een minimuminkomen betalen
een lager tarief.

Het HV heeft verschillende folders enbrochures die u
meer informatie geven. Interesse? Bel publieksvoorlich-
ting 020.5219090. Of gebruik de bon in deze
Humanist!

Îngezonden mededeling

ASTRO*1NTElliGENCE
W Gt!h<t I RoIJ..-tHad

Oe meest herkenbare
astrologische analyses.
Karakter" relatie- en
kinderhoroscopen.

Voorspellende teksten
op basis van ttansits.
luxe uitvoering,

prijzen van f 90,' tot f 120,'.
Astro.Oatabank:

meer dan 60.000 gegevens.
Vraag gratis catalogus

tYjARJES AS'CRo-Senuices
Sterkenburg 41
1083 VJ Amsterdam
Tel/Fax 02Q.6464310

ALLEEN?
Doe dan mee
met Club SVB

Anderen ontmoeten, al 20 jaar:
VRIJ & BLIJ I KOM ER BIJ !
070-327.9640 ir. Jan Wilms

Club SVB, Postbus 95343,
2509 CH Den Haag

Het spirituele pad van de vruuw.
Van januari '99 tot mei '99 organisccr ik I:cn sl:rie van vijf
\\eekendJworkshnps. die onderling met elkaar verhonden zijn.
Je kunt crin kennisma"en met de ze "eli stadia in je ontwikkeling \'an
dochter tot wijze vrouw.
Welke lesscn heb je geleerd. welkt' latl'n liggen'? lIoe komt het d"t je
weliswaar het p"J van dl.' mOl.'Jl.'rhcw:lIlJdt. Illaar cigl'lIlijk nog vanuit
het pad van de dochter leeft? Hoe kun je Je levcns-fasl.'n optimaal
benutten? De workshops hebben lot doel je opnieu\v in contact te
brl.'ngell lllet de spccilïcke rkk en kracht van jou als vrouw.

l't'n nil'lIwt' aanJl~lk \'an t'l'J) oud gl'gt'\'l'n
informatie: tel. 0418-516022
,.;tatiestraat 8, 5301 Tel zaltbommel:
e-mail;broeder@worldonline.nl

Marly Broeder Workshops

Dril.:jarige scholing gedurende acht verlengde

weekeinden per jaar. Start in oktoher en fchrllari.

School voor het

creatief proces op hasis V<ln

psychosynthese en antroposofie

Roodetorellstraat 12

7201 DH Zutphen

Telefooll (0575) 51 9S 90/520738

IN DE BOEKHANDEL:

P. & S. Vigand
Die vervloekte stilte
Gevangen in jezelf - het
fascinerende verhaal von
een patiënt met he! /ocked-

in syndroom.132.50
Yolande Mukagasana
De dood wil mij niet

Het emotionele verhaal van
een vrouw die on!snopte
aan de volkenmoord in

Rwanda. 132.50

Element. Naarden

IN DE BOEKHANDEL:

Dr. Edword de Bono
Leer uw kind denken
Het grootste geschenk dat
ie een kind kun! geven;
leren denken. 144.50
Dr. Joseph Dunn
Moeililke types

Hoe je moet omgaan met
de moeilijke mensen om je

heen. 137,50

Element - Naarden

mailto:e-mail;broeder@worldonline.nl
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Proefschrift over autonomie
Een vrouw die ernstig gekweld is door haar incestverleden, blijkt na een
zeven jaar durende intensieve begeleiding wcer in staat om als autonoom
wezen door het leven te gaan. Wat maakte deze 'heling' mogelijk?
Deze vraag vormt de hasis van het proefschrift 'Omwikkeling van autono.
mie als basis voor heling' waar de arts Joke dc Vries op 4 december jongst.
ledcn is gepromoveerd aan de Utrechtse Universitcit voor Humanistiek. Het
proefschrift beschrijft een kwalitatief onderzoek naar de betekenis van de
ontmocting tussen hulpverlener en hulpvrager in helingsprocesscn van men-
sen met incest en andere geweldservaringen in hun jeugd. Het proefschrift
verschijnt medio december 1998 bij uitgeverij Agora te Baarn. ISBN: 90
391 0766. Prijs [54,50.

~
Pedofiel
Zelfbeschikkingsrecht van kinderen is
een zeer mooi gegeven en een groot
goed. Vreemd genoeg geeft het 'huma-
nistische' Nederland daarnaast ook
ouders een 'zorgplicht' over hun kin~
deren. Hoe die zorgplicht geleidelijk
overgaat in zelfbeschikkingsrecht is in
de zedenwetgeving heel genuanceerd
uirge\'.rerkt. Daarbij staat (ten:cht) het
principe van het beschermen van kin-
deren tegen volwassenen voorop. Dit
omdat onze 'humanistische' maat-
schappij ervaringen als die van mij
afkeun. Ik heb als twaalfjarige een
dertigjarige horen zeggen: "Het doet
even pijn." Als (inmiddels) volwasse-
ne kan ik daar nu tegenoverstellen:
"Néééé. her hoeft helemaal geen pijn
te doen. Ik wil niet dat jij mij pijn
doet. Ik wil dit niet." ,\-iaar ja, als
'net' opgevoed kind zeg je dar nier
regen een volwassene, die het immers
berer weet en ook lichamelijk een stuk
sterker is. Hoe kun je trouwens iers
zeggen als je kokhalst van 'dat ding'
dat hij achter in je keel douwt?
Het heeft mij tien jaar van mijn teven
gekost om seks weer te kunnen vcr.
enigen met liefde, veiligheid en
bescherming. Onzinnige opmerkingen
als die van Rob Ticlman in de
Humanist van oktober zijn voor mij
dan ook zeer kwetsend. Ik hoor ze te
vaak van pedofielen. De genotzucht
erachter ken ik helaas maar al te
goed. Ticlman: ",\1en zit in allerlei
computers te snuffelen en jaagt hystc.
rÎsch op het Internet op consumenten
van kinderporno. Ik vind in principe
dat iemand zelf kan bepalen of hij
naar deze plaatjcs mag kijken."
Begrijp ik dit goed? .Mag iedereen die
daar opgewonden van wordt zomaar
kijken naar de 'plaatjes' en video.
opnamen die toen van mij gemaakt
zijn? Nee, Tielman is hct met mij
eens: dat kan niet als dit mijn 'zelfbe.
schikkingsrecht' aantast. Laat ik dan
even gebruik maken van mijn 'zelfbe.
schikkingsrecht', waar ik als volwas-
sene wel toe in staat ben en heel dui.
delijk stellen dat ik niet wil dat
iemand ooit naar deze 'plaatjes' kijkt.
Het zijn namelijk geen plaatjes, het is
(inderdaad) kinderporno. Ik wil wat
dit betreft geen consumptie-artikel
zijn. Laat ik ook stellen dat ik blij ben
dat onze 'humanistische' maatschappij
daar iets aan doer.
Naam en adres bij redactie bekend

~
Armoede
Naar aanleiding van het artikel over
armoede in Nederland (november.
nummer) wil ik graag aandacht vra.
gl'n voor de stichting Stand By. Deze
vergoedt eens per jaar aan eenouder-
gezinnen die vanwege hun bijstands-
uitkering weinig geld hebben, thera.
peutische hulpmiddelen en/of een
activiteit buiten de deur. De maxima.
Ie vergoeding bedraagt in principe
150 gulden per jaar. Hiervoor werft
dc stichting fondsen bij particulieren
en het bedrijfsleven en heeft ze con.
tact met een aantal kinderattracties
voor gratis toegangskaartjes.
De stichting is vijf jaar geleden opge.
richt door twee echtparen, die het zelf
financieel goed heb hen en het schrij.
nend vinden dat de armoedediscussie
meer een kwestie van woorden dan
van daden is. De stichting ontvangt
geen subsidie. Gezien de beperkte
middelen heeft men als doelgroep de
alleenstaande ouder met kind(eren)
gekozen, al is men zich ervan bewust
dat daardoor vele andere uitkerings.
ontvangers buiten de boot vallen.

Mailing
Leden van het Humanistisch
Verbond hebben half november
een brief ontvangen van
Humanitas. Deze mailing is moge-
lijk gemaakt doordat beide orga.
nisaties voor één keer hun adrcs.
sen bestanden aan elkaar hebhen
uitgeleend. Per abuis is de aan.
kondiging van deze mailing niet in
het novembernummer van de
Humanist verschenen.

Ik heb pas kortgeleden van deze stich-
ting gehoord, maar ik vond haar doel.
srelling sympathiek genoeg om me
meteen als donateur aan te melden. Ik
hoop dat vele lezers dat na kennisne-
ming van deze brief eveneens zullen
doen! Het adres: Stichting Stand Br,
Postbus 74,2810 AB Reeuwijk.
Nettie Goes, Amsterdam

Geweld op tv
Na lezing van het artikel 'Geef hem
op zijn muil' in het novembernummer
het volgende: mijns inziens wordt in
het stuk geheel voorbijgegaan aan het
feit dat bijna ieder kind tegenwoordig
over een eigen televisie op zijn kamer
beschikt en veelal ook over een video.
recorder.
Als ik mijn klas met leerlingen bekijk
is er niemand die geen eigen tv heeft.
(Overigens kan ik dit vanuit financieel
oogpunt nog steeds niet begrijpen,
want mijn school staat in een achter.
standswijk). Het samen kijken komt
in het geheel niet voor en als een kind
nict kan slapen zet het Je tv aan,
waar de meest grU\ ••.elijke dingen dc
revue passeren. Gevolg: slaperige,
onrustige en ook min of meer agres-
sieve leerlingen.
Op onze school wordt in verband
hiermee veel aandacht geschonken
aan vragen als 'Hoe ga je met elkaar
om' en 'Kan dat? Iemand maar trap.
pen en er gebeurt niks met het slacht.
offer. '
\X1ezijn ons er terdege van bewust dat
het een heel klein druppeltje op de
gloeiende plaat is. Maar niets doen ...
nee.
K. Daan.Bos, Lelystad
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CRYPTOGRAM
Humanist is een uitgave van
het Humanistisch Verbond.
S3-ste jaargang nr, 12/1
winter 1998/1999,

Even Wassenaar

Win een boekenbon!
Dl.' redJ.crie verloot een boekenbon onder de illl.enders van het juiste, gezochte woord (onder het
cryptogram). Stuur uw oplossing vóór 15 januari naar: Hxd.H:tie Ilumanist, Postbus 75490,
1070 AL Amsterdam. De winnaar krijgt bericht en wordt in de volgt'nJe ll11manÎ<;t vermeld.

Foto omslag:
Sabi ne Albcrs

Gesproken Humanist
De Humanist wordt ook ingesproken
op cassette. Een jaarabonnement kost
/55,-. Aan te vragen bij: Centrum
voor gesproken lectuur, Tel. 0486 -
486486

Teletekst:
De Humanist staat regelmatig
aangekondigd op teletekst 325

Internet:
De Humanist wordt op Internet aan-
gekondigd op de HV -Home page:
http://www.human.nllh v

Prepress/Lithografie/Dru k:
Brouwer Utrecht B.V.

Redactie:
.Nlarjan Slob (hoofdredacteur)
,\1irre Bots
Saskia van Loenen (Denken & Doen)

Medewerkers aan dit nummer:
Sabi ne Albers, Teike Assclberghs, Tijs
van den Boomen, Christa Carbo,
Gert van Dijk, Tanoy Dobbelaar,
Caecilia van der Drift, Jaap van
Heerden, Tom Janssen, Nancy
Kamperveen, Berthold van Maris,
Peter van der Meer, MiJas, Adriënne
M. Norman, Chris Pennarts, Japke
Schonewille, Leonie van den Schoor,
Jansen SchöttclnJreier, Pan Sok,
Hans van den Tillaart, ~-tanon
Uphoff, Evert Wassenaar

Vormgeving:
Studio Brouwer
!\1arja '\-1ans

Red acti ecomm issÎ e:
Peter van Agteren, Marleen Jansscn
Groesbeek, Jan Haasbroek, Saskia ter
Kuile, I.lans Martens, Willem
Offenberg

Kantooradres:
Sarphatikadc 13, Amsterdam.
Fax: 020 - 5219080
Algemene informatie:
Tel: 020 - 5219000

Redactieadres:
Pnstbus 75490,1070 AL Amsterdam.
Tel.: 020 - 5219030
e-mail: hv@euronet.nl

Verticaal
1 Passie van Hach. (6)
2 SaiolllO's liefdesuitingen. (8)
3 Hier speelt men de passie. (7)
4 Het brengen van extra voedsel. (7)
5 Liefhebberij die gemakkelijk tot passie

leidt. (5)
6 De goede tijd van het jaar. (10)
11 BoekhouJpolitiek in Duitsland. (1 + I + I)
14 Dicht vanuÎt een pose als held. (4)
15 ,\-let dit vuur mag gespeeld worden. (4)
16 Vogel uit deze streek. (6)
17 En yele anderen volgden haar. (3)
18 Houdt 7 hor. (5)
21 Passie van KOllsbroek (en Voskuil en

Van Zomeren). (7)
22 Uitgelaten in een roeiboot. (3)
24 Deze god brengt je in een roes. (4)
25 Uitgelezen gezelschap. (5)
27 .\linder dan weinig. (4)

Horizontaal
2 Klinkt als l'cn rCls naar Goslar en de

Broeken. (10)
7 Kanselredenaar in de Lijdensweek. (3)
8 Zoets als passie. maar er is wel verschil.

(8)
9 Gloedvolle passie. (5)
10 Cryptisch. (7)
12 Passievruchten? (8)
13 Nagelaten betrekking van de computer.

(6)
15 Passie voor (in) een tuin? (4)
19 Transporteren naar extase. (9)
20 Schuld die iets mer passie gemeen heeft.

(7)
23 Onbezonnen zonder vogels. (9)
26 Zo vinden gepassioneerde mensen het

leven. (6)
28 Met moeite te bedwingen ontroering. (6)
30 Bekende met macht. (6)

6
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Oplossing cryptogram oktobernummer

Het gezochte woord was: VOORKENNIS
Boekenbon gewonnen door: Sonja Abas uit Apeldoorn

Horizontaal
I Blos, 6 pilaarbijter, 8 ons, 9 kroegtijger,
12 prestige, 14 onderonsje, 15 nader, 17
aartsengel, 20 eraf, 21 Perk, 22 geleding, 25
sporenplanten, 28 trekpleister.

Verticaal
2 Oplossend vermogen, 3 rob, 4 parket, 5
vertederend, 6 plomp, 7 ijveren, 10 genoegen,
11 Roos, J 3 goeroe, 16 ras, 18 ergens, 19 la,
11 peseta, 13 lel, 24 intrek, 16 piek, 27 aas.

Advertenties:
Uitgeverij Recent, Van Aerssenstraat
26-b, 2582 JP Den Haag
Tel. 070 - 3524932
Fax 070 - 3587299

Informatie over de tarieven op aan-
vraag verkrijgbaar.

De Humanist wordt gedrukt op licht-
houthoudend mc papier, chloorvrij.
ISSN: 0025-9489

http://www.human.nllh
mailto:hv@euronet.nl


De humanistische passie te
pakken gekregen?

HUMANIST
"' .. • r.I'QlIfXm.m1!:l

De kunst
van hetwachten

Alzheimer in de familie

'Vreemd, dat toerÎsme'

leven in een woonwagen

....~ , .
'."" • '. Ol

Neem dan een abonnement op de Humanist. Voor slechts /55,- ont-
vangt u negen nummers per jaar, inclusief twee dubbeldikke thema-
nummers.

Gebruik de antwoordkaart in dit nummer.
Als u nog vóór 1 januari 1999 een abonnement neemt, krijgt u een jaar-
gang Humanist voor de 'oude' prijs van /50,-
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