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Het HOM activeert het debat over mensenrechten

Mensenrechten in Indonesië
Het ligt nogal gevoelig. Moeten we er dan maar
het zwijgen toe doen? Het HOM, het Human-
istisch Overleg Mensenrechten, vindt van niet.
Daarom heeft het HOM samen met anderen aan

de Parlementaire Delegatie naar Indonesië
gevraagd om bij haar bezoek prominent aandacht

aan mensenrechten te geven.
En ..., dat is gelukt!

Steunt u dit HOM-initiatief?
Steun het HOM dan ook financieel!

Giro 146011S
t.n.v. HOM te Utrecht

Voor eellllog actiever HOM-
111elIselI rec" teil bel eid

HOM, Postbus 114, 3500 AC Utrecht
tel. 030 -318145

In het maartnummer:

Amos Oz en Elco Brinkman
over onder andere het zelfbeschikkingsrecht

Ad ••.ertcnti~taric\.en:
De tarieven vall septemher 1993
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Israëls bekendste en meest
vertaalde schrijver Amos Oz:
"Elk mens heeft recht op
zelfbeschikking. Als ik dat niet
zou geloven, kan ik beter
emigreren naar een andere
planee!."
Nederlands gedoodverfde
premier en christendemocra.

tisch politicus EJcoBrinkman:
"Wij vinden dat het zelfbe.
schikkingsrecht over eigen lijf
en leden wensen niet pas!."
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In dit nummer
Schokkende gebeurtenissen

Sommige afschuwelijke dingen overkomen een mens gewoon. En
lllet alleen een anJer zoals wc nog wel eens willen denken. maar
ook ons zelf. Als zo'n gebeurtenis het leven bedreigt en zich
plotseling voordoet, is er grote kans dat iemand een trauma
oploopt. Een verkeersongeluk, een overval, een verkrachting of
een plotseling overlijdensbericht van een dierbare, allemaal
rampt'll die kunnen leiden tot gevoelens vall grote kwetsbaarheid.
Hoe leer je daarmee leven? ,\tirre Rots sprak met rr3uma-
deskundige Carlo Minendorff (foto).

Pagina 10/11/12/13/14

Pagina 21122123/24

\X,'aar halen ze het vandaan?
D,lt is de vr,ug die Je Humanist
stelde aan vijf prornincntl'
politici die de verschillende
stromingen in het politieke
landschap van 0:ederland
vertegenwoordigen. In dit
nummer de inspiratiehron van
Hedy d'Ancona (fnro).

Rechtvaardigheid
volgens
Hedy

d'Ancona

Extra:
katern van de Stichting Socrates
Tekst van de Socrateslezing van

Rosi Braidotti

Harry Kuitert
Volgens hem hebben humanisten niet de pest ,un geloof, m,13f
aan een bevoogdende kerk die voorschrijfr wat je wel en niet mag
gelO\Tn. "Laat dat ons verbinden," zegt Harry Kuitert (foro),
"wam daaman heb ik ook een gruwelijke hekel." In de Humanist
de tekst \'an een toespraak die de oud-hooglera,lf ethiek hield hij
de presematie van het nil'uwe handboek over het humanisme
(Kuitert:" De humanisten hebhen nu ook een bijber').

Pagina 16/17/18

Ook in dit nummer
Brieven van Lezers - pagina 4/5
Column van SUZ,lnne BiC\vinga - p;tgina 6
St,l11dpullt V,lIl Ilenk ;\1ansdiht ~ p<lgina 7/8
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Woede op het
mannelijke
~lIet is nog ~tccds de woede
van vrouwen en nier Je
wocde van de hele
samenleving" 7.Cgt Gft'ctjC
den Ouden in Je laatstc zin
uit hc-t ;mikd: '\X.'oeJe als
mOWT tot vcranderin~', in Je
Humanist van oktober 1'193.
Is Jat eigenlijk wel zo? Is hel
niet vcel ('crJer Je woede van
sommigt" vrouwen cn ook
mannen uit dt" gehele
samenleving? .\lct \"cd uit het
cutikd hen ik het eens, lllaaT
ik hen het er nier mer eens
om ovcr één kam geschOTen
re worden met
reclanll'makcrs. die mannen
1"11 vrouwen belachelijk
maken. Zijn het overigens
wel allenual reclamemakers?
Zinen er nog steeds geen
HOUWt'n tusscn?
De vrouwen die ,1an reclame
meedoen, en ook vele andere
vrouwen, worJen helemaal
nid wocdcnd. Heel hl'WUst
en recht op bet doel af doen
ze mee aan het helachelijk
makrn van vrouwen en
mannen. Echt woedend 7.0U
ik konnen worden omdat
overal in het artikel waar
over vrouwen ~cschrC\'en
wordt, ook mannen I.OU

kunnen staan. Immers veel
mannen die op het eerste
gezicht sterk en
onafhankelijk 7.ijn, hebhen er
moeite mee om voor hen
mening uit te komen. Ze
voelen zich weinig ereatid en
durven geen beslissing te
nemen. Ze voelen 7.ich
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ondergeSÇhikt en durven niet
op woedende toon oi
woedend hun stem te
verheffen, omdat ook l.ij dan
de verliezers zijn. D,lt
vrouwen, in het J.lgemeen.
nOl; grotere verliezers 7.ijn
bn geen reden zijn om
manllen allemJ.al als
overwinnaars, despoten. oi
tirannen te betitelen.
!,"Linnen moeten bllm
hlijven. zich bchecrsen een
rechte rug hebben. nlOr alle,
redelilk hlilVCn. de 7.aak niet
toespitsen en als ze ,11
geknakt zijn mogen ze lich
niet lwak tonen laat staan in
huilen uitharsten.
Moet de woede zich d,m op
de hele samenleving richtlon~
Is dat dan de sJ.men!cving
VJn alle mJ.nnen en alle
vrouwen, of alleen ,tlle
mannen. Graag wil ik dat
ook vrouwen cr deel van
uitmaken. want zonun hen
kunnen we toch niet spreken
over de hele samenlevingo Als
wc d'lTI to.:h woedend
moeten zijn is het dan niet
heter die te richten op het
mannelijke in de
samenleving? Het mannelijke
van mannen l'n vrouwen? Als
woede de motorhrand,lOf
zou kunnen zijn voor het
veranderen van het
mannelijke, dat is o\'erigens
nog maar de vraag, dan zal
het vrouwelijke toch de
smeerolie voor die motor
moeten zijn~ AJ.n hel eind
van het artikel ,taa!: "Het
humanisme t"fkent de mens
als autonoom wezen; het
feminisme benadrukt de
,lutonomie van UI' \'TOUW".

Alsof de vrouw niet eeJl
menselijk wezen is .. \laar dat
zal [Och niet de ~trekking van
het artikel zijn~

Nico Post (Hroek)

Standpunt
zelfdoding
~aar aanleiding van de
vl.'rmelding in Humanist nro
11 {novemher 1993) van het
standpunt van het
hoofdbestuur van het
Humanistisch Verbond o\'('r
zelfdoding: Het verheugt mij
dat men tot de condusilo is
gekomen dat Artikel 294 van
het \X'etboek I"an Strafrecht
zodanig dient te worden
aangepast dat hulp bij
zelfdoding niet langer
strathJ.,u is wannl.'er door de
hulpverlener vold,lJn is aan
nauwkeurig geformuleerde
wrgvuldigheidseisen. De
voorwaarden die ge~tcld
worden houden echter onder
andere in °dat voor de
hulpvrager de ~uïude de enig
mogelijke uitweg' is en stel
voor loc te voegen 'oi dat hij
in verhand met lijn leeftijd
de dood boven leven
verkie~t'o
Als men spreekt van de enig
mogelijke uitweg dan spreekt
men van een situatie die een
onaanvaardbaar kwaad is,
waar aan men wil
OTlt,"Jppl'n. \Xiaarom moet
het 'de enige uitweg' zijn? Is
het niet genoeg dat de
hulpvmger de7.e uitweg
verkiest? Voor de hlojJ.arde
mens hoeft de situatie op
l.ichzelf niet onaanvaardh,lar
slecht te zijn. lIlaar her kan
zijn dat hij de kwaliteit van
zijn leven niet verder wil zien
\-errninderell, dar hij de te
verwachten vreugde van het
leven gering acht in

Brieven zijn welkom.
Houdl u hel wel kort. De
redaclie behoudt zich
hel rechl voor om

brieven in Ie korten ol
nielle plaatsen

vergelijking met het mogelijk
lijden, dar hij het scenario
van zijn lewllSverhJal ZOITei
mogelijk in ugen h'\I\d wil
houden, Dit alles beslist hij
na overweging uf hij geen
nog te vl.'rvullt'n plichten
ongedJ.an hloef! gebtlon en oi
zijn manier van heengaan
Jnderen, speciaal zijn
na,lslstaanden, niet nodeloos
kwetst en liefst na overleg
met ,Ieze naaststaanden. Zo
zal hij ook voorkomen dat
lijn dierbaren extra
bezwaard worden met
verdrietige herinneringen aan
11l'tll,zo zal hij llleC\vcrken
,Ian een goede toekomst. Mij
dunkt &lt voor een bejaarde
niet moet gelden dat suïcide
dl' enige uitkomst is, omdat
het kan 7.ijn dat het leven
weinig of geen \\'Jarde meer
heeft en dat dit nilot met
dl.'7dfde kracht duurzaam en
ondubbcl7.innig [}loet blijken
als geldt voor mensen
beneden een zekere. nog re
bepalen, Ieeftijdo

LT.Bo Willing-Versteeg
(Amerongen)

Feest van
herkenning
Hoewel ik mijn opleiding aan
het 1101 in 1985 gc'irriteerd
afbrak en ook later mijn
lidrnJ.atschap van het
Ilumanistisch Verbond
hd!indigde om mij
moverende redenen, die hier
niet ter zake dOl.'n, was het
winternummer mijn mooiMe
kerstgeschenk. Een
schittl"rend thema. zeldzaam
veelzijdig belicht,
toeg'lIIkelijk geschreven. ,llIes
in een prima lay-out. Voor
mij een feest van herkenning
en uithreiding van inlichr.
Zo'n nummer geeft
psychische grol.'i, bevordert
het uitsLun van de vleugel,
van je ziel. IhMom: dank t"n
proficiat!



Ik kon niet nalaten om Ingrid
Baart separaat te
complimenten:n met haar
HJOrmij zo invoelhare
artikel, waaraan ik mij heh
well'n op te trekken. Het
stuk van Nelleke Nicolai zou
ik wel aan tien vriendinnen
willen toezenden, maar al-h...
daar is geen heginnen aan en
miin banksaldo is een
oudjaarssaldo. Toch vraag ik
5 extra exemplaren ,l;m voor
mensen uit mijn omgeving,
die naar mijn oordeel zullen
smullen van dit nummer. En
last hut not least: ik
abonneer mij maar weer eens
voor een ja,lr.

Alexander \';)n Doormaal
(Amsterdam)

Cliteur, Rushdie en
de paus
Als lid (al jarenlang) van het
Humanistisch Verbond, keek
ik met helangstelling uit naar
llt:t verslag van het congres
'93 ran het Verhond. Dir
tl'meer omdat er een gehele
nieuw hestuur aantrad, en ik
nieuwsgierig was naar Je
koers die I'aul Cliteur, de
nieuwe voorzitter zou
Ix'pleiten. Als de citatl'n uit
dl' toespraak van de
voorzitter kenmerkend zijn
voor de strekking van zijn
Ix.toog, dan stelt mii dat
teleur, omdat hij z.ich
blijkbaar alleen Illaar
strijdvaardig af/et tegen de
ayatollah"s die Salmon
Rushdie ter dood
ver(lordeeldl'n, tegen

godsdienstig
fundamentalisme in Amerika
en d••.paus. :"iet dat ik Jaar
op zich hezwaar tegen heb,
maar wa! mij veromrust is
dat cr geen woord wordt
gewijd aan de andere
stromingen hinnen de
moslimwereld, het
protestantisme en de
katholieke kerk.
lier kom! mij voor dat het in
deze tijd belangrijker is om te
onderzoeken wat humanistl'n
samen met die andere
stromingen kunnen doen,
bijvoorheeld tegcn he!
opkomcTldc extreme
nationalisme en racisme. En
wat de R.K. kerk betreft:
waarom reageren veel
humanisten vaak zo JTlgstig
als dl' paus iets beweert; kijk
toch 0111u heen, hocrccl
Nedcrblll.iers volgen zijn
aJnh ••.vclingen nog letterlijk
op: En als hij de veritatis
sp1cndor (de glorie VJn de
wJJrheid) hepleit, doel hij
dan iets anders dan onze
voorzitter die pleit voor
versterking van de
bezinningsfunaie van het
Verhond? En WJJrom
besteedt Je IlumJnist niet
l'el1SaJndacht aJTIpositieve
omwikkelingen binnen de
R.K. kerk in Nederland.
zoal" de receme
bisschopsbenoemingen:

H. de Jong (Amsteh"een)

Gevonden in Sinaï
Vorige wel'k vond ik in een
mini busje in de Sinai'wocstijn
een nummer van de
Ilumanisr over keuzes. I~ij
Jae neem ik een
abonnement op he! bbd.
Tevens verzoek ik u een
kopie IOc te zenden van de
onthrekende pagin<l's fi en 7
van dat nummer (artikel
Trudy Kun'!.).Alvast
bedankt!

John BarteIs (Renkum)

(Ingezonden mededeling)

Wetenschap met
een menselijk
gezicht
Zaterdag 12 maart Open Dag, 13.00 uur

De Universiteit voor Humanistiek verzorgt een vol-
tijdse intl'rdisciplinaire wetenschappelijke beroeps-
opleiding van zes jaar.

Inhoud van de opleiding
De Universiteit voor Humanistiek kent één stu-
dierichting: de humanistiek. Hierin worden
wijsbegeerte, ethiek, psychologie, sociologie,
cultuurwetenschappen en de theorie van de le-
vensbeschouwing geïntegreerd. De stages en dl'
trainingen die jl' volgt, geven een verdieping en
l'l'n toep.lssing van de wetenschappelijke kennis
die je opdoet. Aan het einde van je studie ben je
el'n breed- zowel theoretisch als praktisch- op-
geleide .lcademicus, die zich humanisticus mag
noemen.

Organisatie van het onderwijs
De eerste drie studiejaren zijn thematisch opge-
houwd. De laatste drie studiejaren zijn gemodu-
lariseerd en daarbinnen nemen een tweetal sta-
ges en het afstudeeronderzoek een belangrijke
plaats in.

Verkort programma
Als je in het bezit bent van een erkend vierjarig
HBO- of WO-diploma, kom je in aanmerking
voor het verkorte programma, d.lI tenminste 3
j.lar duurt.

Tijdens de Ilpen d'lg oJl :lIItf'r/lag 12 IIl/Jart kim je ef'1Iaan-
tal voorbeeldcolleges volgen. Vf'rder kl/n je met studf'llten
,'I) dOCf'l)t"/1/Iirgl'brl'id over d,' stl/die irumanistiek praten.
Vall 13.00 tot J6.00 uur b,'n je vall harte welkolll op de
Ulliversitl'it I'oor HUlIlallistiek, Drift 6 in dl' Utrecirtse
/,illlll'llstad.
Wie de /'011 iusflmrt krijgt UI) informatieset, een pro-
graf/ww ,'/I 1'1'/1rOlitrl>escllrijvillg to"g,'stuurd. Beilen kim

"~" '""'""m",, ""'" 0]0-390169.

Uni versi tei t
Voor Humanistiek

o Ik kom naa, de voorllclltingsdag op 12 maa,t
o stuur miJ informatie over de opleiding
o stuu' miJ Infolmatle ovel liet ve,ko,te p'og'amma
naam _
adres.
postcode en plaats .

Stuur naa' de Unlve'sitelt voo, Humanistiek, Antwoo,dnum-
mer 4031,3500 VB Ultecllt (zonde, postzegel)
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Tijd als keuze in de zorg
door Suzanne Biewinga

Er is sÎnds 1991 heel wal af~cdi~cus~iccrd OVl,T de
'trechter \an DUnlling'. De commissie nunnin~,die als
opdrachl kreeg hCI uitbrengen \'an advÎes o\'cr nieuwe
medische fcchnolo~ic en verdeling \'an schaarste, heeft
zich toegelegd op het formuleren \'an criteria om de
gcwndhcidS'lorg betaalbaar tI' houden. Dunning
ontwierp een trechter die selecteert op
noodzakdijkhcid, werkzaamheid, doelmatigheid en de
mogelijkheid van hetaling door de patiënt. Trechters
hebben als sc!cClic-inMrumcnt echter een groot gebrek:
alles wat ie cr aan de bovenkant ingiet, k01ll1 cr
uitcinddiik aan de onderkant weer uit. Hel enige
\'cnchil is de factor tijd.
Dal een (rc,hler niet selecteert, blijkt Uil de aClUalitcit
van alledag. Homeopathie \'erdwijnt uit de
basisverzekerin~, op grond van niet bewezen
werkzaamheid. maar keert lerug in de aanvullende
verzekering. I'rh'é-klinieken ell concurrerellde reguliere
imtcllingen bieden dienslcn aan die, bij gebrek aan
erkende: noodz;lkc:lijkheid, (nu~) niet uil
verzekerinj;sgc:lden bekustij;d worden. De druk urn de
wrg te financieren uit (igen bijdrage:n en eigen risieo-
bedmgen neeml we, want al die kleine hedragen zijn te
financieren op eigen rekening \';1n de patiëlU. De
trechler blijkt niet IC selecteren maar de kosten Ie
verp[;lalSen. Overi~ens met als gevolg een cumulatie
van eigen bijdragen voor chroni~ch 'lieken en mensen
met een h;lndicap. W;l<lfmee nog een aspect van het
verschijnsellrechtcrs aan hc:t licht treedt: ze vertonen
een !!oroteneigin!!otot knoeien en owrlopen.

Om tot kostenbeheersing in de gezondheidszorg te
komen, zou het wel eem effeclicver kunnen zijn om

meI een heel andere blik naar die zorg te kijken. Als de
commissie Dunning, in plaats ,'an een trechler te
construeren, bad ingel()(Jmd op hellijdsaspect in de
gelOndheidswrg, wu wellicht hel volgende naar \'oren
7.ijn gekomen. Een patiënt aan wie lijd wordl besteed,
naar wie ~erieus wordt geluisterd en die goed wordt
g6nforml.erd over mogelijke behandelingen. maakt
een doelgerichter gehruik van de gezondheidszorg. Een
patiënt die de kans krijgt te rade te gaan bij lorgenolen
en een second opinion te Hagen bij een andere arts,
consumeert minder, komt minder ,'aak terug en ,'oelt
zich da;lrhij nog heler ook. Investeren in tijd belekem
op den duur een koslenhesp;lrillg.

{\1aar zo'n manier van omgaan met patiënten vraagt
een omslag van denken: aandacht gn'en, vourlichlen
en o\er1eAAen in plaals van zo snel mogelijk overgaan
lOt handelen. Bovendien belekenl voor een
behandelend specialist hel minder plege:n van
verrichlingen en hel méér ge"en "an voorlichting,
minder inkomsten. Door medisch specialislCtI te
belalen per verrichling in plaats van per tijdseenheid,
bnordert hel fillanciering~systeem inefficiënl gehruik
van de gezondheidszorg.

Tijd is geld, zegf men. In de gezondheids:zorg gaat dal
lang niel altijd op. Niel hij de honorering van
speci;lIÎ~ten etl ook niet als hel gaat om de tiid die
v'anuil p;ltiëmenOfl~anisaties wordl geïnv.esteerd in
v.oorliehting en informatie ;lan lotgenoten. Hel
bezuinigende: effect daanan op het gebruik van de
gewndheid,wrg, wordt ook nug nict gehonoreerd in
termen van tijd is geld.

SlIzamle Biewi"Ka is werkzaam IJij dl' Neder/mu/se l'atië/,tellICOlls'Hll/?lJtell Federatit'
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WENS-GENEESKUNDE OF
SOLIDARITEIT IN DE ZORG?
Dl' uirdrukking 'Keuzcs in de zorg' is in
korre tijd een gcvleugeldt' uitdrukking ge-
worden. Elke dag hcri~'ht de krant cr wel
iets OWf. De interesse blijkt zo groot d:H
iedere zichzelf respectercnde omroep in-
middels zijn eigen meJis.:hc kijk pro-
gramma heeft Opgt'lct. ;\1aar bctckt'llt
dele groeit'nJt' media- hdangstelling ook
Cl'n H-rorcJing van het drhar? I-kt tcw:n-
Jccl lijkt ecrder het geval. De discussie
wordt nogal eens versmald tI)[ Cl."11gen,l.
schapspcl waarbij de kijker Jramatis..:hc
en soms onmenselijke keu/.cs moer ma-
ken tussen een noodzakelijke nil'roper;).-
tie en een niet minder noodz3kclijke op-
name van een gel1J.ndicapr kind in ecn
verzorgingsTehuis. Heide vormCll van
l.org worden HlOrlicn van een kosten-
pLutic. En de boodschap is: geld kun je
maar één keer uitgeven.
.\lisschi~n is de Commissie Durming die
'KieH~n en Delen' tot het adagium maak-
u' van de brede maatschappelijk discussie
owr de gczoudhcidslorg, zelf een h~~tje
d~b~t aan dl'"le nwdia-wrsmalling. In

door Henk Manschot
hoogleraar Ethiek aan de

Universiteit voor Humanistiek

haar rapport ~taat immers het volgt'nde,
nogal pkchtig geformuleerde uitgangs.
punt: 'De CommÎssie gaat uit van de ver-
ondustdling dat de som van alle indivi-
duele ;13nspraken meer is dan de ~aJllt'n.
leving heschikbaar z;ll willen stellen, te-
nll'~r waar (Jok andert, z_org - voor onder-
wijs, huiwcsting of milieu - afgewogen
dient te worden tegenover het individuele
gez()lldhrid~~treven.' Dele veronderstel-
ling wekt de ontercchtl'" indruk dat het
keuzenvr.wgstuk voornamelijk een kos-
tenvraagstuk is. Het rapport 'Kiczrn en
Delen' heeft die indruk versterkt omdat
het hoofdzakelijk een financieringsvoor-
stel hiedt: vastgesteld is welke zorg wel
t'n welke niet langer als verll'"kerde zorg
voor alkn beschikbaar kan z-ijn. Wie
méér wil dan her gebodene, moer l-ichzelf
daarvoor bijven:ekert'n.

v

De voorgestdde keuze tussen lloodzake-
lijke en niet Iloodl.akelijk geachte medi-
sche zorg houdt tegelijkertijd een voor-
stel in tot herschikking van gelamenlijk
en afzonderlijk gedragen lasten . .'vlet als
didactisch signaal: Uurgers moeten gaan
beseffen dat ze steeds meer zelf dielll'n te
betellen. De media richtten dl" schijnwer-
pers op de dramatische aspenen van het
kit'l_en. Over hrrs.:hikking van de lasten
werd al gauw nauwelijks meer gespro-
ken. Toch zou het de moeite lonen om
alsnog na re g,un of de voorgestelde vcr-
anderingen niet te veel afbreuk doen aan
de solidariteit die rot nu toe één van de
fundamentele wa ,uden van het Nrdcr.
bndse z.org~ysteem is. Want het valt
moeilijk aan te nemen dat de Commissie
juist dezl'"waarde aan nieuwe omstandig-
hrden heeft willen aanpassen zoals wel is
heweerd. Dat cr andere verdeclslelHc1s
nodig zijn tussen gezamenlijk en per-
soonlijk gedragen lasten, is denk ik, on-
ontstreden. ~laar de reden waarom dat
moet gebeuren en vooral op welke ma-'"
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(Ingezondenmededellllg)

Nalaten is iets heel anders
dan nalatigheid.

r------------------------------------------------------------,
Ja, ik wil meer informatil' over (~n exeuneur.leslamentair van hel Sllounfnnds lIumanisme.
:\a,11ll: . , .
Telefoon:
Adre~:
l'o~tcode:
\Vnonplilab:
In e€n envelop zonder poslzegl'lzendl'n naar:
Steunfolld~ lIumanisnw, Antwoordnummer 21H1. 3500 AC UtrechtL ~

STEUNFONOS
HUMANISME
KlI~ f1l3Stl oW:l/lIfQ(I
IIlHOOIUI. ~1lil!
Uil CIEIUI.tUIi

ll7
fl

GIRO 6168

Solidariteit l'n zorg: twee relaties dic OIlJ
ll1euwe vormen vragen. Beidc \'crgl'n
meer dan etn herverdeling van lasten, een
lOUTerorgallisatorisdll' verschuiving van
taken of een financirringsplaatje. Zij ap-
peleren a,Hl een andere visie op dlo menso
aan een verandering van kvenshouding
en aan locn politiek die doe verandering
hevordert en ondersteunt. •

De erkenning dat loindigheid en fragiliteit
zozeer tot het bestaan horen dat op geen
enkel moment daarvan kan worden afgt-
ZIen, maakt mensell onrv'lIlkclijk voor
dezc dimen,ie v,m het hestaan, De hou-
ding die aan deze dimensil' uiting geeft, i,
hrt zorg omvangen cn het zorg geven,
Heide houdingen zouden daarom een
plaars moeten krijgen in her kvensont-
werp van de autonome Illl'ns die zich/elf
als een lichamelijk en sterfelijk wellon
heeft leren verstaan. EeTl dergdijk vlees-
geworden Illdividu z,JI ni(~t langer accep-
teren dat zorg ell l'ln:lllcipatie, hetrokken
~,ijnop de kwetsbaarheid van de anJer en
eigen levensolltvwrp onv'crbindbare
waarJen zijn, Van dit uirgangspUnt zou
ook een politick van Je zorg moeten uit,
gaan, Deze zou JlO v'oorwaardlon en de
voorzieningen llloellon mOl'ten scheppen
die mcnsen in ~taat stel1c1l als zl"lfstandi-
ge lon Illrgz,Jllle menscn te kVl"n.

Ilij een oVl'rlijden moct er meI heel ve€1
geregeh1 worden. Dal gaal ve€l gemakkelijker als
u zelf al maatregell'lI hl~fl genomen. ).,faarveel
mcmen vinden hel lll()(.i1ijkof onaangenaam
om zulke maatregelen Ie InoHen,

Hel Sleullfond~ Humanisme h('t'ft helrouwharlo,
ervarl'n mel1\l'n die u kunnen helpen. Als uw
execu teur -te~tJlllenIJir
be~preken ze met u hoe uw
laable wil er uil moe[ kom•..n
Ir lil'n. En uill'ind •..lijk
dragen ze ook zorg voor
punclu •..le uilvoerinl(.
Vraag l'ens om
informatie

niets wijst t'rop dat de gcvolgen daarvan
goed zijn doordacht.

Een voorspdhaar maar ongewenst ge-
volg van deZl" omwikkeling kan ieder die
daar even hij stilstaat, onmiddellijk op-
nOlomen, Vrouwen worJen van doe kell-
ze het Cl'rst de Jupe, Zij waren in onlC
ge,chledenis altijd de eersten om dl' nood
aan zorg wa,1f de samenleving als geheel
niet in had vOOT/ien, te knigen. Zal dat
nitt weer gtObeuren? Zullen ûj niet op-
nieuw de l:ersten zijn die vindell tb! je
llll'tlSrn wch nitt aan hun lor kum over-
laten? En kOllll'u zij da,mnee niet np-
nieu ••••.' in hrl aloude dillomma: zorg voor
anderen ten koste van eigen le\"CtlSom-
plooiing? Gelukkig \~()rdrn dergelijke di-
lemma's uitvoerig ;Jan lIl' orde ge~teld
vanuit de vrouwenheweging, Vrouwelij-
ke denkers als de hoogleraren Sdma
SevenhuizclI uit Utrecht en Joan Tronw
uit Kew Yorko werken aan een °Ethiek
van de Zorg' waarin dtOrgelijke kwesties
wordlon hesproken, Hun stelling is dat
m:I.1t,chappdijke integratie van zorg al-
leen kan slagen als onze visie op het ge-
ven van zorg fundamenteel verandert.
\Ve zouden moeten uitgaall \'an een
mellslweld wa.lfin de llleus naaSI au-
tonOOlll en onafhankelijk, altijd ook als
kWl.tsbaar t'n afhankdijk wordt gezien.

Er is een tweede keuzrprobleern buiten
de puhlieke di~l'U~sie behouden. Dat be-
treft de "heleidskeuze' om de thui~situatie
centraler tc stellen in de zorg. Dele keuze
die op hoog niveau allang gemaakt is,
heeft een dubhek' trendverschuiving in
gang gelet, Ten l'erste wordt de plaats
\'an de zorg bij voorkeur l"n 10 lang mo-
gelijk de eigrn k"dwereld. De tweede ver-
schuiving betreft dl' vl'r!eners \'al\ zorg:
hetrek de mensen thui, hij de zorg lon ga
uit \'an W:lt door hen lelf kan worden ge-
daan. Een herverdeling du, van b~ten
tu,sen wat in technische termen heet de
informde en de formele of professionele
mrg, Ook voor dit vraag,luk geldl dat
veranderingen onvermijdelijk zijn. Wc
lullen nieuwe manieren moeten vinden
om Je lorI' voor elkaar in her dagelijks
leven en in maat<;chappdiike omgangs-
vormen re intq:reren. Des te heLllIgrijker
is daarom de Vt;lag luJl' we dM zulleu
gaJn dorn. Toch lijken cr al verstrekken-
Je bcleidsketuen gemaakt te zijn. En

De geHllgen van dele morelc nalatigheid
kuunen, als we niers doen, lornstig zijn,
Een voor de hJnd liggend gevolg is dat de
kapitaalkrachtigen niet allecn een groter
dtel van dt gezondheidszorg naar zich
toe gaan trekken, maar ook door hun
vragen het aanbod gJ'lll sturen til de
richting ga,ln hepalen waarin de genees-
kunde zich ontwikkelt. "Dat werkendrl1
\'OOrrang krijgen bij operaties vind ik
heel gevaarlijk, ntt als leeftijd als stlecrte-
criterium hij wachtlijsten en particuliere
thuiszorg die alleen de rijken kunnen be-
talen. Zo komt een twcedeling sluipend
naderhij. Ik moet tr niet aan denken dat
schaarse nierlon ooit ,Jan de hoogstbie-
dende verkoçht worden", Dele angst
stelde de heer \'(ferner, directeur van hrr
Radboudzitkenhuis in Nijmrgtl1 - wch
niet de ttr,re dl' beste in het land van de
ge7.0ndheidslOTg (Trouw 19 iuni 1993),
Hoc rcëel l.iin angst is, moet uiteraard
blijken. fl-laar met de dag nemen de sig-
nalen roe die op ver<;ehuivingen in deze
richting wijzen, Zou het niet goed zijn als
humanistl'n over dit onderwerp wat meer
van ûch zouden laten horen? liet rel'cnre
IIV.eahier 'De zorg in Nederland' dat
overigens interessante suggestie~ hevat
over de richting waarin de ge7ondheids-
zorg dient te gaan, blijft op dit punt te
vaag. liet lijkt me hij uitstek een onder-
werp waarbij het hununi,me &n niet
verdacht kan worden van ü°ntrali,tisl.he
s~mpathieëtl, zich van 7,ijn oetae kam
kan laten zien.

•••nitr, is onvoldoende aan de orde gcsrek!.
Die kwtstie is in de loop van het dehat
tot een l:conomisl'he aangelegenheid ge-
worden en onderhouwd met de slogan-
achtige stelling dat ook in de gel.ond-
heidvorg meer marktwtrking gewensr,
ja zelfs om'ermijdelijk is. De keuze voor
meer of minder solidariteit is uiteindeliik
llaar het l.conomisdlC proces toe gescho-
ven,
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HV.Vrouwendag op 5 maart over
'Zorg: bestemming, verslaving of zingeving?'

Ingezonden mededeling

Ingeronden mededeling

Nco, conleiding von hel <oe••le rumum von de Un;ve"ileit voo, Humoni.liek wordt von
21 '/m 23 op,;1 1994 in UI'eehl een in'ernot;onool .ympo.ium gee'goni.e<lrd:

Mom v,: Hady d-Ar>co"CI, Sle-phen Toulmln (\,/S), D~id Nom. (Ierland), GroliO MorChior>ó (Itoloé).
Alexoooer lJnov",v (Duit~or>d), Daniêl CollQhon (\,/S).lod'''''''' Hotv (SChotiOr>d). NiCO WlllerQlnk.
Helgo Gever, Rob !""mon. Pete, COMn

VOOR ASSEPOESTERS
DIE NIET MEER IN DE
AOW EN ANDERE
SPROOKJES GELOVEN

Gelooft u nog in de AOW? Haalt u
de veertig dienstjaren die recht
geven op een redelijk pensioen?
Wilt u grotendeels afhankelijk zijn
van een uitgeklede pensioenvoor-
ziening van de Staat?

Vrouwen die financieel vrij en
onafhankelijk willen blijven, leggen
nu wat opzij voor later. Er zijn vele
manieren. Wat is de beste?

Belastingvrij sparen?

Belastingbesparing door
door lijfrente-aftrek?

Ingaan op zo.'" mooie
advertentie die 11 procent
rendement of andere gouden
bergen belooft?

Wie een onafhankelijk advies wil
hebben of vragen heeft over
pensioenaanvulling, sparen voor
de VUT en de waarde von het
spaargeld In de toekomst, k,n
vrijblijvend terecht bij het Advies
Centrum voor Pensioenen.
------------ .........._--- ----------------------.
BON voor vrijhlijvende

informatÎe.
JA, misschien wil Ik wel zo'n
vrijblijvend en onafhankelijk
advies. Maar stuurt u mij eerst
wat informatie.

Naam: mlv
Straat:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

Stuur deze bon In een envelop
zonder postzegel naar:
Advies Centrum voor Pensioenen
Antwoordnummer 3250
3000 we ROTTERDAM.

hehhen '\Spectell van kla'isicke muziek in
relMie met het humanisme tot onderwerp
. onder anJere het Renaissanl:e-humanis-
1Ill' (~lontl'verdi). Dl' I.eidse socioloog
\'\-'im van Noort gaat in zijn bijdrage in
op de relatie tussen pOpn\lll-ick en aparte
subculturen, ll'\'ensstil!en en de el1\anci-
patie van jongl'ren.
U kunt Ikkenschap bl'stellen Jour f 14,-
te storten op giro 582293 ten nam", van
dc Stichting Socratcs te Utrecht onder
\"ennelding van 'Reh'nsch:lp Je,:emher
199j' Een abonnement kan wordcn aan-
ge\'f'l.Igd door te schrijven naar Huma-
nistisch Verbond, Antwoordnummer
2111I, 3500 vn Utrecht (postzegel niel
nodig). De abonncml'nt'iprijs is f 50.- per
ja;\f (vier nummers).

Dl."dag vind I plaats op zaterdag 5 maart
van 10,00 lOl i: 16.00 uur in het CBS,
Kromme :\"ieuw"'grachl 39 te lJtnxht.
Opgave voor dez.e dag kan door overm,\-
king V,lIl f 12,50 {wie kan wordt H'Tzocht
f 25,- over te maken) op gironummer
1~7930\'an hel .Iumanisli,eh Verbond
te Utr"'l:ht olHlcr vermciJillt; van 'Vrou-
wenJat; '94', .\Ieer informatie? nel Dini
Hoer; 030-31HI45.

grem_en te huilcn gaan? .\Ii,schien is het
'itefl'olype heeld van de sloof hilna ver-
dwenen, de verslaving ligl nog altiid op
de Iocr. Is het mogelijk op een andere ma-
nier en om andere rcdenen vorm te g,'ven
aan het \'ermogen van alle mCl1Sen om Ie
zorgen? 0:iet omdat anderen vinden dM
her zo hoort, maar omdal het een a'ipeC[
is van ons menszijn; van llunnen en
VTOuwen. Zorgen vuur 'Illdcren als zinge-
ving. Naasl de ander" mogelijkheden, die
we in ons hehhen en die we ook willen
onlwikkelen.

Embarrassment of identitiesj
humanism and the future of Europe

Noo.t plenoire ;nleidingen werden in 8 wo,bhop' di.e •• e lhemo', behondeld. t w. 'Humoni,me
in Europo', 'Gezondheiduo'g en Eu,opee. Burge"chop', 'fem;ni.me en Eu'ope", identiteit".
'Drugbeleid in Europa', 'De Kun.ten in Europo'. 'Men.en,,,,,,h'en in Eu,opo', 'De Hele'ogenileil
von Eu'opa', 'Notionoli.me. Economi.ehe Onlwikkeling en Demoe,olie'

Prij. '0(" 3 dogen f 250,00/ vOOr 2 dogen f 200,00 / voo' 1 dog f 150.00.
Voor nodere inhoudelijke inlo,mo'ie: Unive"ileil voo' Humoni.he., Oione Rieke!!., 030-390175_
Aanvraag 'on uitgebreide folder: Uitgeverij SWP. Hon. de Groof!, 030.368060

Toch zijn er nog vrouwen die denken dat
'z.orgeIl' de cnÎ!-:c reden i, tot bestaan.
Soms in zo'n mak dat je wellicht V:I.ll een
rolvcf'ilaving zou kunnen spreken. Daar
kan dOOf de omgeving handig op inge-
speeld wor,Jen.

Oe 'zorgzame sanwnleving' bcsta<lt niet
en dar vruuwen alleen maar zouden wil~
k'n wrgcn is een achterhaalde mythe.
liet regcringsnclcid is gehaseerd op dit
sprookje. Dl.' overheid zorgt in ,treds
mindere m,Ht~ voor men'icn, die niet
(meer) voor zichzelf kunnrn zorgen. Dat
heet priv"atiscring. Ook voor mensen
(meestal vrouwen) die voor anderen ZOT-

gen, wordt slecht gC7.orgd. D,H hodt ook
niet als je vindt dat wrgen ecn wak \'ClOT

v'rouwen is. HUil bestemming als het ",,'a-
re. Stn.ds meer vrouwen H'rzctten zich
u,lar tl'gen.

'\luziek en andere kunstvormen kunnen
worden heschouwd als menselÎlke moge-
Jijklll'den tot zelfexpressie en communi-
catie. In de humanistischl' traditic sta ,lil
deze menselijh' mogl'lijkheden hij uilstek
cemraal. ,\lcl muziek lijkt het humani,-
me echter toch minder hechte handen te
hebben "'lil andere kunstel\.
In hl,t decemlxrnummer 199.1 van Re.
kenschap wordt een poging ondernorm'l1
om te komen tol een herwaardering van
de plaats van muziek in hct humanistisch
denken en helewn. Dat dit bcslist nodig
is, hlijkt uit het ecr,te van de acht thenu-
artikelen; de helangstelling in het gcorg,l-
nisn'rdl' humanisme HlOr kunst, en mu-
ziek in het hijzonder, is m"ger. Dl' mecste
andere artikelcn in dit themanulIlmer

Rekenschap over muziek

\'';''aar komt die neiging om cr altijd maar
weer in te tuinen vandaan? W'aarom stap-
pen we stn'ds weer in situ:J.ties die onze

HU.\IAl\ISTfcbruari 1994 9



Trauma-deskundige Carlo Mittendorff:

Niemand
kan leven met het idee

dat er elk moment
iets afschuwelijks

kan gebeuren

Je hoort het wel eens: iemand die bij een ongeluk hartstikke dood
had moeten zijn maar met de schrik vrij kwam. Eind goed, al goed

dus? Meestal niet. Want een schokkende,levensbedreigende
gebeurtenis die zich plotseling voordoet, veroorzaakt vaak een

trauma. Gevoelens van machteloosheid, doodsangst en onveiligheid
zetten iemands wereld. en zelfbeeld op z'n kop. Hoe leer je leven
met het feit dat het leven soms in één klap afgelopen kan zijn? En

speelt levensbeschouwing of geloof daarbij een rol?
Mirre Bots vroeg het aan traumatoloog Carlo Mittendorff.

door Mirre Bots
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Ralll]wn, H'ri;en~,mg("\"lllell. (l\-ervJllen,
~tr,l,ltr"of. n'ri;r'Khling, mish'IIl,lelillg,
oorl"g, tllutelingcn, Iwt Iwri<:lu dat k
,'t'n dodelijke neb,' heht of d,lt icm.md
dil' k dierh,ur is pl"hl'!ing is O\erlcdl'n.
,\1Iem,ul geht'urtcnis~<'11\\<lanloor Il1l'n-
Sl'n llK"tn'n "dm!., moetl'n erkennen dat
hun onkwehh,l<Hhcitl ••en illu"ie i" gcblc-
ken. ".\lenwn h,:hben de neiging Olll I"
min 1l10gdijk m'l'r hun "terfelijkheid n,l
te dl'nkcll. \X'c hopl'n ,11Il'I1I.\.11"tieh'lI\
I,eker sn tl' wordl'n. En .11"dal dan ni"t
Ol hliib te lijn, kan cbl n'n heel om-
wri.;hlend dft-n op iemand, lc\'en Iwb-
hl'n." A,1lI IWIwO(lrd is Carl41 :-'Iitten-
d"rff, I'~ydl"l"()g nwt ('('1\.:W-j.lrigecrV'l-
ring lil hl,t hl'h,lndell'lI I';IIIstn'",. traum,1
en rouw. Sind" 1992 i" hij dir"<:teur van
hel In"liWlIt voor l'''ydlOtr'luma lil
Utrecht.

\'oor 1\WlIselldie IU l'CIJ"chokkende ge-
!'l"urtcni" 1-'htIOpCIl,lijn ef fl'gl'lIwoonlig
go.:dc bcluI1lll'lm(lgelijkhnkn. -'Lur niet
il.dert'en komt in dl' "preck LUlIer \'JIJ Ik
p"ydlOloog of l'''rCholher,lpcllt tlTedn-

gemiddeld één v,m til' viji. \X'd gJan de
lIIl'l'"le "!.JdJloffer,, l'en ll1twilijh' lijd te-
gemoet. Z,l,lk i" ,Lm dM dl' omgeving I"

adl'qu.ut Illogeliik rt',lg<'l'rt. "rb,Hnlc"l' i~
l'en hoor ,"tr,l !lonl I,' \'(lork"nwn. ,\1
I'crdwijlll \k Ih~'chi, ••"hc wond die lTIl
tr,IUrllJ "Iu\ nnoit heiem.uI."
E('I\ V()orlx,\,I\l uit IIJII praktijk. h,tl
,'rOHW~t.II'I .•. I\,\ltld" uit Jl, bIJs1'11I"opt
1I.LIThJ.1Thui,. /.e wordt o"erl"I1Ien dOOf
(",n' malllwn, dil' h,ur h.ur geld a!llall-
tlig lII,lkl'n. (lp dl' !;rnmlliggl'nd hO<.,rtI ••'
dc' twce manncn l\1\'t dLl.U overleggell.
Ik ('en legt 'Il' hedt on/e ,I:\"/icht("tlf'e-
lil"n, l\, kan 01\\ later l1l'fh,t11wn,we kun-
lwn h,ur nU.lr l'l'ler ,!fm;Ikt.'ll'. Ik .ultler
antwoordt, lt'rwijl hij zijn me' .11Op,'ll-
knipl 'p, lawn we d,lt tlUar doen: Die
nouw denkt dat h;l;lr LUIstl' of'enblik
he"fr gc~Llgl"n,'1,"'v'llIig koml t'r Ol' ••bt
mOIl1l'ntl'\'1I1'0l'tg,\Ilg,'r ;1.111die nwpt 'hl;
jongl"n~,wal mO"'1,Lil d,IJr~'. Ik (lI'cTl'a!-
kf~ schrikken hier 10 ",111d,1\ 1\' 7ich "nd
uit dl' \'(ll'tC'IJlIuken. Culo :\!ith'mlur!l:
".k kunt Iq.:~cn die vrouw is nll"t de
,,<.:hriknij~áomen. Eind gUl.d, ,11,'::{l<'\l.

.\bar 70 werk I hel in de praktijk nil't. Zl'
hl'l'ÎI dood,angst gl'\udd en a;ll! dcn lii\{'
l'f\'<Ul'llJat Il' van l1\'t\'IWmOlllent op Iwt
,lIIder(' dood h,ld kUllllcn lijn. :\"1 dl' el'r-
,tl' lidumdijke ell \'ll\otiol\{,l" re,ldi,'" -
variá,'nd van tnugkl'renJc 1I.Klll1ncrri,.~
Cll"hriLIdJtigheid lot "omh,-rll<'id - ~.l;It
Ie ILl<knk\"llo\'('r h,IM len'n ell de eindig-
11<'id('[v;m, Ze g,l.ll lidl .1ÎH'lgell hol' l1<'t
1Il,"1de kimkr{'1\ IJlUl'l,W,ll1l1l'erlij cr lIiet
meer zou lijn. Eli ho,' Iwt met h,l,lr olld<~
mOt',ler IJlOI'I,waaf I.C 'Illijd voor l.or~r.
Ook r(;.lliSCl'rtIC ,idl ,Lil Ie niet Cl'n~,'••'11
IC'l,1t11l'ntIwcft g"III,ukt en.LH haar lJlan
ni•.t WCl'1\\,IM beLmgrijkl' p,lpierl'n li~-
gl'n, Ook g,Ut Il' door dol' g£'"1wurt\'nis
.ltlder" lIJ,tr 71<.:h/elf{'ll .I••' '\'l"reld kijken.
'Ik ben 'Illijd 10 g,,..d \',111\'crlrOUWl'nge-
\\<'t'st. Illaar dat hlijkt helem,I,11niel met
Je w\"fkdijkhcid OI'cr('l'1I te "temmen.
Voor l'l'n hn'tjl' gcl\l sl,'h'l! Il' W,11O"l'r-
h(",p', dellkl IC, /.\' wordt w;lntroUWt'll-
der n.l.U ,ln,kre l\1"'l\';'~'\\,durif niet JIlel'r
in Iwp",Ild\' buurtl'Il l[ komcll of .••
.I\'onti, lIog nll"t lwl opl'nb,l.l[ vcnOl'r fe
/;<lall.Ook hccft '" .Iltijd !-:<,dacht:,11"h('\
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Sommige afschuwelijke dingen overkomen
een mens gewoon. En niet alleen een ander,
zoals we nog wel eens willen denken, maar
ook jezelf.

erop aankomt. sla ik wd van me af. In
wnkdijkhl:id hlijkt ze e,hter weerloos te
zijn, liet zijn met name drle heftige ge-
voelens van machtdoosheid, doodsangst
en onveiligheid die haar wereld- en lelf-
heeld op l:n kop letten, Al kan dit in
tweede instantie ook een positief eHn't
hebhen. Zo realisl."l."n ll" lKh ineens dat
ze altijd maar hl."zig is om alles tI: n:gekon
en naar de toekomst uit te stellen. Ze
neemt zi,h vour vel:l meer tI: genieten van
het moment en van wat cr goed is in h,lar
koven. Ze wordt zi,h ervan bewusr dat ze
al vijftien jaar tegen haar man zegt 'wc
gaan een keer na,1f Indonesië " maar dal
hl:t cr nooit van komt. Nu opeens besluit
ze om het ook I:cht te doen, [)at l.ijn dan
hijkomende positieve effecten. maar die
ontstaan altijd pas later als het trauma
ten koste van hed vcel narigheid is ver-
werkt'"
De hegrippen tr<1uma en traumatisdl
wordl."n in de volksmond vaak ,Khteloos
gehezigd en voor heel wat nare ervarin-
gen gehruikt. Als iemand hijvoorbeeld
een pittig solliótatit:gt:sprek heeft gehad
en de ba<1n toch niet krijgt, kan hij of zij
,I(htcraf de kreet slakl'n dat het een tra u-
marischt: ervaring was, Volgens Carlo
:\Iittt:ndorff is dat strikt genomen niet
juist. -In dl." psychologie sprrken we
sledlts van l'en traumatischl" ervaring,
V1'anneer l'r sprake is gewel."st van doods-
angst en sterke gevoelens van machtt:-
loosheid. Bij een lTauma gaat het vrijwel
altijd om leven en dood. om een sdlOk-
kende gl'ht:urtl'nis die zich plotseling
voordoet en die oVl:rwcJdigend en gr-
\'aarlijk is, Dus el'n sl"heiding of werk-
loosheid. hoc vervelend of ingrijpend
voor de persoon in kwestie ook. valkn
hier niet onder. Verder hedt een trauma
ook alles met verw,tchtingen en illusies te
maken. \X'ie verwa,hr er nu dat er een
vliegtuig op de Bijlmer
neerstort of dat hij op de
terugweg luar huis aangl."-
reden wordt, Wij mensen
hehben sterk de neiging
om te denken dat wc het
leven zelf in de hand heb-
bl'n en als cr d.ln toch plot-
seling iets Illi~ga.lt, lijn we
in eerste instantie geneigd
um dit aan ons l.elf te wij-
ten. Als ik 111/ maar minder
hard had geredelI of ,lis ik
111/ maar niet zo stom was
gew,'cst 011/ 's al'Ol1ds laai
alleen over straat te gaall,
di/II was 111" dillliet Ol't'r-
kOIll('II, is een reactie hij
hl'el veel s1a,htofiers,
Door ja.elf enige \'erant-
woordelijkheid toe te Ji,h-
ten houd ie het idee dat je
greep Iwbt op je leven, Ter-
wijl dit natuurlijk een illu-
sie is. Sommigl." afs.:huwe-
lijke dingen overkomen
een mens gt:woon. En niet
alln'n een ander, zoab we
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nogal eens willen dl'nken, maar ook je-
zelf. ..

Een traumatische geheurtenis g,l<1t nie.
mand in de kouwe klerl."n zitten, Bijna al-
le sla,hlOffers maken een hl."roerde tijJ
door. wa<1Tin lt' LI"t kunnt:n krijgen \'an
angstaanvallen, schrikachtigheid. prik-
kelhaarheid, slapeloosheid. zweetaanval-
Jen ell terugkerende na..:htmerries, Ook
kunnen ze 7,idl lusteloos voelen en in
zl..:hzclf gekeerd raken, tot somber ge-
peins verzinken en hepaalde plaatst:n of
aaiviteiten die aan de gebeurtenis doen
denken gaan vermijden, De een hreit hier
een paar weken LIst van, de ander een
paar maanden. Carlo ~tittendorff: "nit
l-Îjn alkmaal hec1 normale re,Kties, Alle
mensen die een ingrijpende gebeurtenis
mel'maken hrbbell in meer of mindere
matl." last van een aantal van deze ver-
schijnselen, Pas als iemand deze Tl'aaies
na een paar maan{!l."n nog het:ft. spreek je
van een zogenaamde Post- Tri/llI1wtischc
Stress $Ioomis. Dit komt meest,ll omdat
men de gl'voc1ens die een s,hokkendl' ge-
hl."tJrtl."nisonvermijdelijk oproept IC veel
hl."dt weggl."s!{Jpt of verdrongen, Je ziet
dit nogal t:ens als hl"t om erg veTlll'deren-
de situatil's gaat, waaroVl"r mensen veel
schaamte voelen, zoals martelingen uf
seksueel mishruik,"

IIOl."\vel het van tevoren vaak moeilijk in
tl." schatten i~ welke n1l'nsen edH in de

prohkmt:n raken. l.ijn cr wel l'en aant<11
fKwren tl' noemen die een verhoogd risi-
(0 ople\'Cren. ~Slach[()ffers die soóaal
gelsolecrd zijn of die V,lIl hun hart een
moordkuil maken. lopen meer risi,o op
I:t:n Post- TralllllatisdJ,' Stress Stoornis
d;m degenen die het hart op hun long
hebben liggen. Ook degenen die hun toe-
vlu,ht weken in kalmeringsmiddelen of
drank lupen op een gl'gC\'cn mument
vaak vast.-
Voor deze ml."nSen k,m een psy,hother'l-
pl'utische hehandeling een uitkomst zijn,
want met een korte therapie van 10 à 15
sessies is al heel veel tl' bereiken. Carlo
:\-littendurff: "De therapie is er vourna-
melijk op ~ericht om de [f,lumclti~..:hc ge-
bl."urtenis op te diept:n en onder ogen te
l.ien. want sla,htoffers die vastl0pl'n in
hun verwerkingsproces lijn \'oor,Il dege-
m'n die de geheurtl"nis ontlopen of weg-
sroppen. Wij nl'men de gebeurtenis uitge-
breid door en moedigen het slachtoffer
aan um de gevuelens die erhij horen, m-
als woede, n'rdriet. s..:huld rn s..:haamte,
te uitl'n. Ook geven we veel uitleg over de
reanies 11,1 een trauma. want als mel1>l."n
weten dat veel van hun re'il'til's normaal
zijn. geeft dat heil met:r houvast. Verder
leren wc hen hoc le in praktis,he zin met
stres~ moeten omgaan."

Maar hlijkl'n cr J.1Il soms geen heel ande-
re problemen a..:htl'T te zitten. die soms
zelfs terugg,lan tot hun verleden: Zo'"



Om een traumatische gebeurtenis te kunnen
verwerken, is het van groot belang dat het
slachtoffer z'n verhaal kwijt kan, vooral aan
vertrouwde mensen.

hoorde je bijvoorbcrld na de Bijlmer-
Tamp Jat de klap hij \'cel bewollf:rs extra
hard aankwam, omdat zc al 70ved pro-
blemen in hun leven haddt"l1.
Carlo !\.tittcndorff: "Het is zeker zo dat
mensen naarmate ze al meer stress in hun
leven hebben vaak een sterkere reactie
vertont'n. Oat is echter gecn wet \'an Alr-
Jen en Perzen. Het gaat niet I'onr ieder-
een op. ;\1,u[ nok al is cr wel sprake van
andere prohlemen, dan nog proberen wij
ons in de therapie tut Je gebeurtenis zelf
te heperken. Iemand kan bijvoorbeeld
een slecht huwelijk hebben, waarin cr he-
lemaal niet meer met elkaar gepraat
wordt. Uiteraard speelt dat een negatieve
rol bij de verwerking, maar toch is het
trauma d:m goed tc beh,mdekn zonder
dat heel de relatie wordt uitgediept."

Gelukkig hoeft het lang niet altijd zo vcr
te konlt."n. \'('ant de laatste tien jaar is in
onze maatschappij het hesef doorgedron-
gen dat ingrijpcnde gehl'urtenisscn tm
hevige emotionele reacties leiden. En die
kunnen zo groot zijn dat mensen erdoor
in de WAO terechtkomen, zeker als die
prohlemen niet tijdig worden onderkend.
Zelfs in lll'leho-culturen als openhaar-
verroerheurijven, de brandweer en het le-
ger l.iet men tegenv.'oordig het nut in van
l'en goede psychologische bl'geleiding
van mensen uie met gewelddadige situ-
aties l.ijn geconfronteerd. Ca rio :\Iitren-
dorff: ~Tot voor kort was het nog heel
gewoon orn tegen el'n m;lchinist die ie-
mand voor z'n trein had gehad te ze~en
dat als hij hier niet tegen kon, hij maar
l'en ander berorp moeten had morten
kiezl'n. Trgenwoordig gaat men hier
wrgvuldiger mee om. Zelfs in het leger,
het mannmbolwerk bij uitstek, zie je dat
ze van eerdere en'arÎngen hebben ge-
leerd. Na ue VN-missic in Libanon kwa-
mcn nog vele militairen getraumatiseerd
terug, vooral omdat ze door zowel de Pa-
lestijnen als de IsraC1ïs vernederd waren
en zich machteloos gemaakt voclden. ~u
hij de humanitaire missie in voormalig
Joegoslavië zie je dat soldaten goed op dl'
emotionele aspecten worden voorbereid.
Daarnaast zijn er ter pbatse gelegenhe-
den gecreëerd om mensen met dkaar te
laten praten onder begeleiding van een
deskundige," 1\l<lar ook in het burgerle-
ven, bij bedrijven, hanken en overheids-
instellingen zijn tegenwoordig \'Cel perso-
neelchefs of mJ.atschappclijk werkers
toegerust om medewerkers na een trau-
matische gebeurtenis op te \'angen.

Dat er de laatste j<uen zoveel meer aan-
dacht is gekomen voor de slachtoffers
van trauma's verkla3rt Carlo :\'littendorff
aan de l"ne kam uit het feit dat geweJds-

delicten en agressil" in onze maatschappij
steeds meer voorkomen. Bedrijven en in-
stellingen ondervinden ,1<Inden lijve dat
mensen na een overval of gewelddadige
çonfrontatie soms veel slechter fun..:tio-
neren. Aan de andere kant is de notie dat
er over een ingrijpl'nde of gewelddadige
gl'heurtenis gepraat moet kunnen wor-
den veel meer gcml'engoed gewordl'Il.
"Wij psychologen TOrpen al jaren dat
nwnsen erover moC!en kunnen praten.
Dat het heter is om te huilen dan om tl'
stofzuigen en te drÎnken. In die zin juich
ik het ontstaan van Je Bureaus Slacht-
offerhulp ook tOl". Daar werken vrijwilli-
gers die vaak hetzclfde hehben meege-
maakt en die dus begriipen wat mensen
hijvoorheeld na een heroving of verkeers-
ongeval doormaken." Maar niet alleen
psychologen en de I~ureaus Slachtoffer-
hulp hebhen volgens hem ertoe hijgedra-
gen dat ('r meer aandJ.cht is gekomen
voor de slachtoffers van geweldsddicten,
ook de vrouwenm.'weging heeft een be-
Iangrilk steentje bijgl"dragen, met name
door de elllotionc1e gevolgen van mis-
handeling en seksueel misbruik aan de
kaak te stellen. "Er is in KeJerL1I1d op
het gehied \'an de gevolgl"n van seksueel
mishruik baanhrekend onderzoek ver-
richt. Zo blijkt sl"ksucle traumatisering in
de kindeqaren vaak een grote rol te spe-
len bij het soort klachten waarmee men-
sen bij hun psychiaters komen. Van de
VTOuwen die met psychische problemen
hij de hulpH.'r1ening aankloppen, hlijkt
60% sl"ksuec1 misbruik in hun verleden
te hebbl"n en voor de vrouwen in de ps)'-
chiatris..:he klinieken is dat lelfs 70%."

Kinderen die getraumatiseerd raken, zijn
extra kwets haar. Zeker wanneer het ge-
weld of mishruik van Je kam vall heken-
den komt. "Dat is een enorme inhreuk op
het basisgevoel \'an veiligheid, Dat is op
zich al ingrijpl,tld genoeg, maar wat het
nog ingrijpender maakt, is dat die ge-
heurtenissen hun persoonlijke ontwikke-
ling g,lan doorkruisen, Iemand van 30-35
jaar is psychologisch ge/ien af, maar kin-
der..:n moeren zi..:h nog grotendeels vor-
men en noodzakelijkerwiis de nodige er-
varingen opdoen om hUil persoonlijkheid
te kunnen ontwikkelen. rvlaar omdat het
vermijden van contact en het zich terug-
trekken een veel \'oorkomende reactie op
dergelijke pijnliike ervaringen is, missen
IC vaak een grom aamal ervaringen die
wezenlijk zijn voor hUil omwikkeling. ~

\X-'aar het hij het verwerken v'an een trau-
ma om gaat, is dat mensen eTOver praten
en hun gevoelens uiten, Dat geldt ook
voor kinderen. Carlo 11inendorff: "AI
uiten kinderen zich niet zozel'r met woor-

den, maar vooral door middel van teke-
nen of spel. Zo zie je dat kinderen dil"
door een oorlog in een vluchtelingen-
kamp zitten, soms oorlogje spden." Dat
het zich kunnen uiten via spel of tl"kenen
uiterst heilzaam kan zijn, zelfs hij de
meest gruwelijke geheurtenissen, heeft hij
meegemaakt toen hij vorig jaar in Kro-
arië was om de vrijwilligers in de vluchte-
lingenkampen te lerl"n hoc ze met getrau-
matiseerde kinderen moeten omgaan. "In
één van die kampen was een meisje dat al
maanden nauwelijks meer sliep. Ze was
hang voor dl" naçhtmerties die haar
voortdurend kwelden. Eén van de hulp-
verleners gaf h3ar toen tekenlllateriaal.
Ze tekende iets dat leek op stromend wa-
ter, watervallen. lïjJem her tekenen be-
gon ze \'resc1ijk te huilen en langzaam
kwam het hele verhaal over wat ze in
haar dorp had mee~emaakt eruit. Ze had
gezien dM vec1 inwoners, waaronder ook
een vriendinnerje van haar, door soldaten
waren dood~eschoten en in de waterval-
len verdronken. Ze heeft toen vier dagen
biina aan één stuk door ~ehuild. Da3rna
kon ze weer slapen."

Om l'en traumatische geheurtenis te kun-
tl('n verwerken is her dus \'an groot be-
lang dar het slachtoffer z'n verhaal kwijt
kan, v(loral aan vertrouwde ml"nsen.
Carlo ,\littendorff; ":\lensen verre1l('n
het liefst honderd keer hl"tzelfde verhaal.
Dar is ook nodig om stoom af te hl azen
en het gebeUTen een plek in hun leven te
geven. Kiets is zo fnuikend als een op-
merking in de trant van 'hen je Jaar nu
nog mee hezig, het is al drie weken gele-
den en het is toch goed afgelopen' of 'pie-
ker daar nu maar niet meer over', Even-
eens wordt het als zeer pijnlijk erV3ren
als mensen niet zO/eer belang stellen in
het slachtoffer, maar vooral in Je senq-
tionele details. Bij een ovef\'al wordr hii-
voorhl'eld nogal el"ns als eerste gevraagd
'hoe groot was het mes' of 'hoe zag de
dader eruit?'. De twee belangrijkste vra-
gen zouden moeten luiden: wat is er pre-
cies geheurd en hoc is hl,t mi met jou?"

Open hlijven st3,lJI voor iemands verhaal
en ook in praktische zin hulp of steun
hieden, is het beste wat iemand kan doen.
En Jat geldt wwcl voor hedrijven als
voor familie en vrienden, ~Daarbij moe-
ten mensen er wel voor oppassen dat ze
niet te snel een eigen oplossing of octeke-
nis voor het gehl"urJe aandragen ('GoJ
heeft het zo gewild'). Je lUlt vooral een
gesprekspartner moeten zijn en lil.' ander
zelf een antwoord op z'n H3gen laten
vinden. Heilza,lm is \'aak ook om her
sladnoffer te stimuleren d3t te gaan doen
waar hij juist 10 bang voor is gewordl'n.
Zo durft iemand !la een auw-ongeluk
vaak geen auw meer te rijden, Maar door
dat niet te doen wordt het alln'n maar er-
ger. Door stapjl" voor stapje te oefenen
kan iemand z'n angst overwinnen,"
Her zijn eigenlijk heel simpele dingen,
waarml"e je iemand dl' kans geeft om z'n
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Niets is zo fnuikend als een opmerking in de
trant van: ben je daar nu nog mee bezig, het is
al drie weken geleden en het is toch goed
afgelopen' of: 'pieker daar nu maar niet meer
over' .

tr;lUma te \'erwerken. Vol-
gens Ca rio ~littendodf ge-
beurt de meeste hulp bil
trauma's dan ook bij men-
sen thuis. "Het gaat erom
dat gewone mensen - part-
ners, buren, vrienden, colle-
ga 's - l.ich er iets aan gelegen
laten liggen dat de slacht-
offers uver hun nare erva-
ring heen komt"n. Vier van
dc vijf slachtoffers lossen
het uiteindelijk l_elf op,
slechts één van dt" \'ijf lukt
dat niet en heeft deskundige
hulp nodig."
Komt dat misschien ook,
omdat in onle geïndividu-
aliseerde maatschappij de
sociale verhanden grotcn-
deels weggevallen lijn?
"Het is inderdaad zo dat
vroeger voornamelijk de
'bedienaren van het woord'
7Îch met trauma's hezighiel-
den. l'aswors en dominees
kwamen bij de gelinnen thuis en praatten
er mt"t hen over. Door de ontkerkelijking
geheurt dat niet zu vaak meer .. "1cnsen
hehben vaak gl'en vertrouwenspersoon
meer in hun huurt tot wit" ze zich gemak-
kelijk knnnen wenden. Ook lijn t"f hier-
door minder rituelen voorhanden, die ht"t
hehben van emoties aanlienlijk verge-
makkelijken." Dat rituelen van oudsher
een rol spelen bij het verwerken van trau-
matische gebeurtenissen bewijst de tradi-
tionele v,.\'eethutceremonie, zoals de In.
di;ll1t"n die kenden. ~De Indiaanse krij-
gers die van et"n oorlog terugkwamen,
gingen met de oudere mannen van de
stam die niet hadden gevochten naar de
sauna. Daar praatten ll' over wat ze in de
oorlog h,HJden meegemaakt. Aan de krij-
gers werd verteld dat de dingen die le in
de oorlog hadden gedaan bij Je oorlog
hoorJen en dat ze die nu konden losla-
ten. Door het zweten vuelden l_e zi<.:h
schoongewassl'n en onlschuldigd. De In-
dianen hadJen in hun aloude wijsheid
dus al een oplossing gevonden vuor het
prohleem van het schuldgevoel."

Veel sla<.:htotfers van een trauma worden
namelijk door schuldgevoel gekweld.
Carlo MittenJorff; ",\tenscn maken in
levenshedreigende ~ituaties vaak instinc-
tid keuzes en die ljjn mee~tal op zelfbe-
houd geri<.:hr. Daar moeten 11' lJlee verder
leven. ~Iaar daar hoort over het alge-
meen veel gepieker en ~chuldge\'{)el bij.
Ze blijven zich afvragen waarom ze heb-
hen gedaan wat ze gedaan hebbt"n en of
l_e niet iet~ anders hadden kûnnen of
móeten doen. Voor het verloop \';lTI het
wrwerkingsproces is het belangrilk dat
mensen t"en eigen amwoord villtIen op
die vraag. En ook op de andere vragen
die ze l-ichzelf vaak stellen. Zoals: waar-
om i~het gebeurd? En vooral; waarom is
het mij geheurd? Had ik het kunnen
voorkomen? .\'lensen zoeken naar een be-
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tekenis voor wat hen is overkomcn, ze
willen het niet lien als toeval, pech, een
ongelukkig incident of een wrn,d nood-
lor. Toà is betekellisgeving een wezenlijk
a~ren in het verwerkingspro<.:cs. \"('ij
richten on~ daar in de therapie ook op. Je
zil't dat mensen het gebeurde vaak pas
e<.:htverwerkt hehben als ze er voor zi<.:h-
zelf een betekeni~ aan hebben kunnen ge-
ven.

Al geven mensen een heel verschillende
betekenis aan wat hen is overkomen, zijn
ervaring is dat dez,e nogal eens wordt ge-
vonden op het religieuze of spirituele
vlak. Daarbij ma;lkt het volgens hem
niets uil of mensen een stl'rk geloof of
slerke leveosol'ertuiging hebben. "Som-
migen vinden daarin steun ('God heeft
Jie beproeving op m'n weg gehra<.:ht, 70-

dat ik sterket word'}, maar anderen ra-
ken juist in <.:ontlict met hun geloof of le-
vensopvatting, omdat ze de zin van wat
hen overkomen is hier totaal niet mee
kunnen rijmen. Dar laatstt" geldt lekt"r als
mensen een kind verliezen. Uit onderzoek
is bijvoorbeeld gebleken dat het verwer-
ken van het verlies van een kind lO moei-
lijk is, om&1I ouders er vaak geen beteke-
nis aan kunnen gn'en."
Maar ook bij andere gruwclijkl' geheur-
tenissen die een leven plotsklaps grondig
veranderen, vormt het ontbrt"ken van et"Jl
betekenisgeving vaak een probleem. "Zo
l.ei een gelovige vrouw na Je lIijlml'r.
ramp 'war kan nou Zijn bedoeling ge-
weest lijn dat Hij een vliegtuig op de Bijl-

mer heeft laten neerstorten?'. Tja, daar is
geen antwoord op. ~Iensen zullen moe-
ten leren leven met het feit dat ze niet al-
tijd greep hehben up hun leven en dat het
leven soms zomaar in één keer afgelopen
kan lijn. Maar omdat dat een tI' angstige
gedachte is, prorn.'crt de mens de illusie
van onkwetshaarheid na verloop van tijd
te herstellen. Niemand kan verder leven
met het idee dat cr elk momenr iets af-
schuwelijks kan geheuren. ~ •

Het In\tituut voor Psy<.:hotrauma (h'l') is
een ollgesuh~idieerd instituut dat in
1984 is opgericht. Met name door de
Molukse gijzelingsacties in de jaren '70
was hl't hesef gl'groeid dat er meer
aandacht moest komen wlor de
emotioneh: gev'olgt"n van traunu 's.
Inmiddels is het h-P uitgegroeid tot hét
expertisecentrum op het gebied van
traumavenverking en slachlOfferhulp,
Het hl' werkt samen mei de afdeling
klinische- en gelOndhcidspsychologie
van de uni\'ersiteit van Utrecht. Naa~t
onderzoek en hehandeling organiseert
het lvI' vele cur~ussen en rrainingen om
bedrij\'en en instdlingen Ie leren hoe ze
mei getraumatiseerde memt"n moeten
omg,lan, De hedrij\'Cn vragen hier lelf
om. Zo onderhoudl het IvP met een
groot aanlal klanten een 7x 24.uurs
hereikhaarheidsdieosl, Dus ook als cr in
het weekend of 's nachts een ov'erval
plaatwindt, kan men direet hii hel h'I'
terecht \'oor hulp en advies.
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Korte verklarende woordenlijst

altcriteil - anders-zijn
cogito ergo sum - ik denk dus ik hesta
dcsidero CIII:0 sum - ik begeer dus ik hesta
discursieve - redenerend
epistemologisch - kennistheoretisch
essentialistisch - de leer dat cr een essentie of 'wezenlijke aard- van Je mensen is
fallo-Iogocentrisch - gericht zijn op de mannelijke rede
fallocentrisch. gericht zijn op de mannelijkheid
figuratie - vormgeving
gender - sexe
genealogie - leer van de ontwikkeling en verwantschap van vl:Twgen
homologatie - officidc goedkeuring
hybridisatie - het dOOf kruising vermengen van raskenmerken
iconodastisch - bceldenstormrnd
metabolisch - tot de stofwisseling behorend
metafysica - leer van de niet-w,tarncembare grond der dingO:Il
monologismt,: - de vorm hebbend van een alleenspraak
naturalistisch. de leer dat er niets anders bestaat dan de natuur, dat
het leven bepaald wordt door biologische wetten
narcisme - zelfaanbidding
nihilisme - de leer die alle waardebindingen verwerpt
onlOlogisch - betrekking hebbend op de leer van het zijn
performaticf - zich voltrekkend tegelijk met de uoor de taaluiting uitgedrukte handeling, bijvoorbeeld 'Ik beloof'
post-structuralisme - kriti,che filosofie van de moderniteit
propositionecl - bet doen van voorstellen
sedimentair - ontstaan uit ah.etting of bezinking
semiotisch - betrekking hehbenu op de leer van ue tekens en ue interpretatie daarvan
solipsisme - de leer die zegt dat alleen het eigen ik werkelijk bestaat
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Op 6 december 1993werd in de Grote Zaal van de Utrechtse Stadsschouwburg de
tiende Socrateslezing gehouden. Dit jaar viel de eer te beurt aan Rosi Braidolli,

hoogleraar vrouwenstudies aan de Universiteit van Utrecht.
Rosi Braidotti • één van de jongste professoren in Nederland. is geboren in Italië en

heeft haar opleiding genoten in Canberra en Parijs.
Sinds 1988woont en werkt zij in Utrecht.

In 'de weg van de nomade' rekent zij af met 'de Rede' en het daaraan gekoppelde
humanistische vooruitgangsgeloof. Zij beschouwt dit idee als een mythe die tot
overheersing en uitsluiting van grote groepen mensen leidt. Het geloof in de

redelijkheid van de mens is volgens haar ook krachtig weersproken door de gruwelen
van de moderne tijd, zoals in Auschwitz en Bosnië. Het afscheid van de redelijkheid

betekent echter niet dat voortaan 'alles moet kunnen'. Als alternatief voor 'de redelijke
mens' biedt zij 'de nomade' aan. Dit is iemand die haar identiteit niet laat bepalen door
vastgeroeste conventies en dominante manieren van denken, maar die juist op zoek
gaat naar nieuwe, oneerbiedige stijlen van schrijven, redeneren en filosoferen. Op deze
manier kan onderzocht worden waarom we denken zoals we denken en wordt duidelijk

dat de verschillen tussen mensen bronnen van inspiratie kunnen zijn.

Door het theoretisch karakter heeft de lezing een hoog abstractiegehalte. Ook hanteert
Rosi Braidotti veel begrippen die onder filosofen bekend mogen zijn maar die voor niet.
ingewijden problemen kunnen opleveren. Om de tekst iets toegankelijker te maken,

vindt u op de linkerpagina een korte verklarende woordenlijst, alfabetisch gerangschikt.

De Stichting Socrates. die RosiBraidolli uitnodigde en deze publicatie mogelijk maakte.
hoopt dat de discussie over dit onderwerp zal worden voortgezet in de afdelingen van

het Humanistisch Verbond.
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Het humanistische
Verlichtingsproject heeft zijn
historische functie verloren

Ik zou willen beginnen met een welgemeend dankwoord
voor de uitnodiging om UI.'Socrateslezing 199.J te houden.
Het is een grote eer voor mij en ik wil deze gelegenheid
graag benutten om met waardering en emotie Trudr van
Asperen te gedenken, de vrouw die mij in deze rol is
voorgegaan. Haar overlijden is door ons allen als een
persoonlijk, intellectueel en moreel verlies ervaren.

F£.\lI~ISfvIE EN :\IODERNITFJT

Het thema van mijn h'7.ing is hoe
feministis~'he theorie ons begrip
van de menselijke <;ubjectiviteit kan
herdefiniëren. Van binnenuit
gezien betekent dit Jat de
feministische reeks \'an ervaringen
op een dusuanige manier is
uitgewerkt dat ideeën daaruit voortvloeien die een
algemener toepassingsgebied hebben Jan voorheen. Vanuit
een filosofische invalshoek ba.ien betekent her dat een
aamal zaken die feministen gemotiveeru hehben eindelijk
teruj.\komen in heersende filosofische discussies. Dit is
volj.\ens mij een hclanj.\rijk moment van di'lloog en
uitwisseling, één waaraan ik een bescheiden hijdrage hoop
te leveren.

Laat mij ter introductie het volgende zeggen: ik voel mij
zeer toegewijd aan de taak om een feministische,
epi,temologische en ethische positie uit te werken die
passend is voor het einde van dit millennium. Dit wil
l-Cggen dat ik gemotiveerd Iwn door een innerlijke
noodzaak om die twee zaken te doordl.nken die mijn
intellectuele leven beheersen: aan de l.ne kant de
feministische theorie en praktijk en aan de andere kant een
toewijding aan het heden, aan het hier en nu, Ik vertaal
deze twee laken naar een gemeenschappelijk prohleemveld
toe: dat van de moderniteit.

Moderniteit staat voor een intellectueel en ethisch
standpunt, nil."tvoor een specifil."ke tijd<;panne; a'lIlgezien
het lijkt of 7.0Wel historici als filosofen het l."rniet over el.'I\<;
kunnen worden wanneer de moderniteit feitelijk is
begonnen - als ze al ooit is hl'gunnen - hlijft ze
chronologisch een open einde houden. De Duitse kritische
theoretici, in het hij7.0nder Haberma<;, stellen
hiertegenover dat de moderniteit nog niet is hegonnen;
voor hen is zij een horizon waar we naartoe bewegen als
Ilaar een soort Utopia. Aan de andere kant stellen de
rranse kritische filosofen - en hierbij denk ik met name
aan roucault, Deleu7.e en Lyotard - dat de moderniteit een
filosofisch en politiek begrip is dat in de achttiende eeuw
met het humanistische Verlichtingsproject is hegonnen, en
die inmiddels haar historische functie heeft verloten.

Ik voel mijzelf het meest aangetrokken tot de manier
waarop de fransen de vraag n,lar de moderniteit
beoordelen, Ik geloof dat de centrale begrippen die het
Verlichtingsprojl,~.t kracht gaven, in het hi)7.0nder het
geloof in de fundamentele reJdijkhcid van de mens, de
universele hruikbaarheid van de rede en de bevrijdende
krachten van onderwijs en weteJlschap - dat al deze
humanistische begrippen 7.ijn ruw \.erslOord en
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weersproken door UI.'j.\eheurtenissen van de moderne
geschiedenis . .\lct name denk ik daarbij a;tn fenomenen als
het kolonialisme en het Europese fascisme, heide
gekenml."rkt door episodes van volkerenmoord en
grootschalige exploitatie en uiuoeiing van mensen die als
inierieur werden heschouwd en dl."rhalve uit de weg
konden worden geruimd,

Geconfronteerd als wij worden
met episodes van 'rationeel"
W:weld zO;lls in Auschwitz, de
Goelag archipel, Vietnam en van
1'01 Pot - om nog maar niet te
spreken van de systematische
wrnietiging van de tropische
regenwouden en de
gelll'urtenissen in Bomiej en de

lijst blijft uiteraard helaas noj.\ open - geloof ik dat het
onverantwoord lOU 7.ijn in de meest weekhartige en
wezenlme 7in om te blijven geloven in de redelijkheid van
de mens. Sinds het ;\lanhatl,m-ProlCct en de opkom<;t van
het nlldeaire tildperk met zijn vernietigingspotentieel, zijn
wl."tenschap en technologie eveneens Je oorzaak geworden
van aanhoudende ang,ten omtrent ons hier en nu, in
plaats van Ul."sll."lltel tot toekomstige groei en vooruitgang
te 7.ijn,

Ik schets dit beeld niet om \l neerslachtig of wanhopig te
maken; noch is het 7.0 - zoals sommige kwaad willende
critici hebben gesteld - dat ik getraumatiseerd hen door
een teveel aan televisie. Wat wèl het geval is, is dat ik
toegewijd hen aaJl het denken /laas! mijn wereld, liever
dan dat ik net doe of hij niet bestaat, of hoop dat hij
vanlclf weer weg zal g.lan. Ik ben noch voor de isolatie
van de academische ivoren roren, no.çh voor de nostalgie
naar een zogenaamd 'beter' verleden. \'Vaar ik wèl van
overtuigd hen is dat wij historisch gedoemd 7.ijn OOlons
verantwoordelijk te voelen voor onze geschiedenis, omdat
wij als Iaat-twintigSTe-eeuwse personen degenen zijn die r1<l
het historisch faillissement van de heloftes van de
Verlichting komen. Verre van daT wij toegeven aan de
klassieke kla.;ht van de tiener: 'Dat heb ik weer, ik heb
toch niet gevraagd om in deze tijd gehoren te ,vorden!',
geloof ik dat onze tijd van ons allen een hernieuwde
volwassenheid en een meer omvattend gevoel van
onderlinge verbondenheid verlangt,

Of men onze hachelijke situatie 'postmodern" 'post-
humanistisch ' of 'nco-humanistisch' noemt, is van weinig
helang. Wat echter wèl van belang is, is ons
genlCenschappelijk bcwustzijn van wat het hetekent om
denkende wezens te zijn a;Hl het eind van dit millcnnium.
Het betekent dat we onszelf verantwoordelijk moeten
maken voor Je geschiedenis van onzl."culnrur zondl."r Jat
wc onze kop in het zand sICken, maar ook zonder dat we
toegeven aan het relativisme, of dat typische yuppie.gevoel
dat 7.egt: 'Goed dan, als het zo is, dan lIloet alles kunnen'.

Voor het feminisme is deze ondnnernin!-\ hijwnder
relevant, omdat zij van in\"loed is op het begrijpl'n van het
sekwverschillook wel'sexul."!e difÎerentie' genoemd], dat
wil zeggen het llefinii.'ren van de nouw al<;de 'ander' of de



Het geloof in de de universele
bruikbaarheid van de rede is
ruw verstoord door de
moderne geschiedenis

'tweede sekse', hetgeen ('t'n specifiek kenmerk is van onze
cultuur. In deze cultuur wordt manndijkheid ook
gelijkgesteld met het nonnall' en is hij synoniem met
subjectiviteit. Vandaar de stanJ'lard feministische grap ten
kostf' van Dl.'scartcs: 'Ik denk, dus Hij bestaat!'
In t."en feministische analyse is 'uifft'remie' een cemraaJ
çOll<:ept in die zin dat het westerse denken ,tlrijd
gefunctioneerd heeft via dualistische tegenstellingen -
bijvoorbeeld tussen het mannclijke
dat actief is en het vrouwelijke dat
passief is - dit' suh-c:ltcgorieën van
'anderen' creëren, 111 deze
geschiedenis is 'differentie'
toegekend aan relaties van
overheersing en uitsluiting,
waarbij 'v('rst"hillen van', 'minder
dan' is gaan betekenen, oftewel
minder wûard /.ijn &ln, Differentie
is gekoloniseerd lloor macht'ifelaties die haar tOl
minderwaardiglwid redllcl'ren; vl'rvolf\em heeft dele
essentialistisl"he en doJdijke bijhetekenissen \erkregen, die
hele categorieën van menselijke we7.ens geJl'valueerd
hehhen tot 'anderen', en daarmee tot wegwerpartikel. Een
wegwerpartikel lijn betl'kenl dat jC nct zo menselijk maar
net iets srerfelijkl'r bl'llt d'lll de eerste-klas subjloctell.

Als een kritisch denker, als een intdlectul'd grootgebracht
in hl't gehoortegolftijdperk \',11)het nieuwe Europa. als et'n
feministl' toegewild aan hl't vaslstelll'n van sterke
alternatieven, kks ik ervoor aansprakrIijk te zijn \'oor dit
aspect van mijn cultuur en mijn geschiedenis. DaarlJlll wil
ik door de differentie heen denken, door de knopl'n van
macht en geweld heen die haar tocht na,lT suprematit, in de
Europese geest hegelcid hebben. Dae notie is veel te
w'l<1fdevol en helangrilk om gaeduceerd te worden tot een
prohleem van waarde-rrlativisllil' .•..••••'at ik echtrr in plaats
da,uv,1Il wu willen stellen is dat differentie de hasis kan
worden voor hrt uitwerken van ,lltt'T1utieve, positieve
waardl'n. Vandaar dat ik de nadruk leg op de positivitcit
van het verschillbt feministische vrouwen kunnen maken,

\'('a;u ik me 111de rest van mijllieling op wil concentreren
is ht,t volgende. AI" gevolg van mijn definitie van 7.Owd
feminisme al" moderniteit, zouden we ons moeten ridHen
op het radicaliseren van ons begrip van menselijke
subit'diviteit zodat e('n tWl'dedig doel bereikt wordt:
enerzijds om de medepli..:htigheid russen subjectiviteit en
mannelijkheid te heëindigt'll en 'Illderl.ilds om de
differentie in tl' lijven als een positievl' waarde in plaats
van haar n,l,lr huiten toe re projecteren als teken van
minderwaardigheid. Als eind-van-het-millenium
feministen dienen wij het universele suhjrC[ gehl'e1 te
radicaliseren, niet alleen om 'hem' te verwijderen om
plaats te melken voor 'haar'. Als l'en gevolg hiervan denk
ik dat er heden ten dJge nienund IS die de vraag naar de
crisis van het moderne suhjl'n kan stellen wnder daarbij
ook de \"faag naar de status van sexude differentie, of
gender aan de orde te stellen. :\1oderniteit en sexuele
diifen'nrie omvatten elkaar als twee kanten van dezelfde
medaillt'.

VOORBIJ HET DUALISME

Als men dczl' beweringen in de context plaatst van deze
cultuur aan het eind van de eeuw. in een post-industrieel
klimaat waar de enige constante de verandering is, dan
wordt het duidelijk welke uitdaging er nu is voor wwel
het feminisme als de filosofie, nJmeiijk hoe adeqUaallla te
denken en rekenschap te geven over vrranderingen en

veranderende situaties, l\.Jet het
<.:omfort van statische waarheden
dus, maar dl' prikkclinf\ van het
moeten doordenken van levende
veranderingsproces"en. De
verplichting om op een andere
manier over onze historische
situatie na ICdenken hrengt het
feminisme en de post-
srru<.:turalistischl' filosofie bijeen

waar het gaat om de noodzaak tot het herdefiniren,
heruitvinden en opnil'uW vormgeven van het drnkende
subject. Dit resultrert in de onderneming onl nieuwe
denkbeelden re creëren die de plaats kunnen innemen \'an
het klassieke stelsel v:lll subjl'u"represcntatie.
De uitd,lging voor het hedendaagse denken is hl't lei om
zich/.e1f opnieuw uit re vinden.

Het zal u niet verrassen om te horen Jat vcrandering geen
gdicid of popuLJir onderwerp is in het politil'kl' klimaat
\'an vanJ.lag; of dat dezc op veclllnivcrsilaite bculteiten
niet als belangrijk intellectueel thema wordt geacceptecrd.
De jaren negentig z.iin een zeer conservatieve periode,
waarin noties van transformatie en verandering al te vaak
van dl' aarts<.:onserv<ltieve politirke agenda wonlcn
weggedrukt, en beperkl worden rot meer privé of zelfs
intieme ervarillgsgebieden. Feministische spiritualiteit, in
een variatie van alternatieve praktijken, i" ccn gebied waar
verandering l'en centraal \"faagstuk is, en hOl'wel ik dit
soort ervaringen hoo~lijk waardeer, vind ik het ook
lammer dat de m,linslrcûm politit'k zich heeft afgewend
\'an de radicak nalatens<.:hap die het proje<.:l van
transformatit, is van dl' manier waarop wij leven en
denken. In dit oplicht blijf ik el'n politieke radicaal.

Keren wij terug naar de filosofie. In enkde van mijn
eerdere wl'rkell over de Franse postmudefllislen heh ik
mijn scepticisme geuit over het idee van l'en 'crisi,' van het
filosofische ~uhject die plaatsvindt up hetzelfdr moment
als de historische \"erschijning van vrouwen rn andere
onderdrukte groepen ;lls een politieke en theoretische
macht. Ik heb l'chter ook gewczen op de telrvantit' en
bruikbaarheid van de post-srru.:turalistische kritiek op de
taal van de metafysica. Van nog groter belang is hun
poging om hel dl'nkende suhject en het theoretische proces
re hl'rdefiniëren.

Vanuit l'en feministisch perspe<.:tief is de poging tot het
opnieuw vormgevcn \'an lic menselijke subjectiviteit echter
verbonden met een veel mcer gender-specifieke analyse. die
ik hierboven reeds kon uitecngeLCt heb. De nlordwillige
spraah"l'rwarring russen subjccth'itrit en mannelijkheid
die ten koste g.Iat van Houwen l'n vele 'anderl'n', is een
diepgewortelde vorm van dualisme, die hoognodig
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Het is onverantwoord nog
langer te geloven in de
redelijkheid van de mens

b('kritis~erJ dient te word~n. Her systeem van symbolische
r~prescntatie van h~t subj~u dat door het bllo-
logocentrisme is opge:tet. dat de interne logica V:ln het
patriarchaat is, is noch noodzakelijk lil Je :tin V:ln
historisch onvermijdelijk zijn, noch rationeel in de l.in van
conceptueel noodzakelijk. I kt is gewoon zo O/ltstû<ll1. als
het machtige fundanwnT V~llln'n systeem w<larin wij allt:n
als man of <lIsvrouw door hep,l'llde symholische,
semiotische en materiële condities
geconstrueerd zijn.

In hun kritieken lijn feministen
overgegaan van een verwerping
van dit valse universele naar een
non-dualistische kijk up 'Ilteriteit,
en b('\'estigen lij de positieve
wa<lrde van verschillen om
(barmee nieuwe kenmerken voor de definitie van
vrouwelijke subjectiviteit tt' poneren,
tiet feminisme heeft el'n vorm van verlet ontwikkeld tegen
dl' visie op subjectiviteit die ration:lliteit als dominantl'
modus poneert, ten gunste van de veelvol1dighl'id. de
pluraliteit l'l! de veelsoortij:!;heid van de vertogen van
vrouwen.
Ik wil hier:lan ton'oegen dat, hOl'Wel fl'minisme een lt'l'r
belangrijke, beredeneerde kritiek op de rJtion,lliteit is, het
nit't de enige is, Zo zijn bepaalde vormen van radieaal
humanisme en het anti-r,tcistisehe denken ook bijzonder
bdangrijk, Tevens ben ik van mening dat het feminisme
niet alleen maar filosofische tegen.cuegorieën probeert te
v"estigen, De kunst is om de onderllrukten niet in een
nieuw r,IS van meesters - of met'stt'reSSl'n - te veranderen,
maar eerder om het ht"le houwwerk voor eens en altijd te
transformeren.

ln hun poging om het agrl'ssil'f tweeledige denkmodd van
het patriarch,llt' systl'l'nl tI.'ondermijnen, hebben
feministen hun ethische p'lssie 10 v'er doorgevoerd (bt ,.ij
geheel nieuwe intelleCTuele stijlen hebben ontwikkeld" ;\ler
het legsen v"an de nadruk op de stijl wil ik niet implil'eren
d,lt de vorm hl'( l'nige helangrijke is, juist het tt."gendl'd. Ik
denk dat dl' propositionele inhoud van het feministische
denken hi!wnder hoog is, Wat ik wel bedoel is dat in hl'[
feministio;çhe denken vorm en inhoud niet t."l'nnludig
gescht'iden kunnen worden en dat." t."enheid is één van de
kenmerken ~'all de feministi'iche stijl. Ik wu willen
suggt'reren dat deze stijl een nieuw soort taalkundig
nomadendom is die een wrzilmding van onderling
vl'rbonden 'gesitut"erde gt."lel'rdheden' poneert,

NO~IAD1SClH: STIJL

In tegenstelling tor de dogmatiek t'n zelf.seriositeit van het
p:ltriarch<llt' denken zwn feministen ideeën als mobiele,
lel'endigl' entiteiten die zich vefzt'rtt."n rCf';l'nsystemen en
3ssimilatie in uitsluitende m,Hlieren van denkl'n. \XI:ltin het
feministischl' denken op het spel Slaar is niet de
vcrlwerlijking V':lnt'en vrouwelijke essentie, m<lcUeen
radicale her-IC/.ing \"an hl't suhject. I'eministis.:he theoretici
hebben patronen V,lIl dt."nkl'n ontwikkeld die nieuwe
wegen voor helinning openkggl'n en die ons in staat
stellen te ontsnappl'JI aan lOWt:! algl'mt'ne s~.nthesen als
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leersrdligl' ideologieën, Door dit te doen g('ven zij ,1:l11dt."
discufsieve praktijk en a<ln het denken een
bewegingsvrijheid en een virale kracht zoals dezt." l.clden
gekend hebbm, Zij ge\en idct."ën weer hun
bewegingsvrijheid, hun viule kr:lChl t."11h\ln schoonheid
ter\lg" liet is v,mwege dit dyn:lmische, b.çzie1cnde
hest,mddeel dat ik dt."term 'nom:ldisch' gebruik om dezt"
feministische stijl te bes.:hrijven, Somadisehe suhjt"CTen

lijn in staat de :lctivitt"it I'an her
denken te hevriiden uit dt."gn:ep
van het bllocenrris.:hl'
dogm<ltismt."; dOOf hun toedoen
krijgt her Jl'nken ,.ijn vrijheid.
l.ijn levendigheid, lijn schoonheid
Wl'er terug, Er is een sterk
esthetische dimensie in de
zoektocht naar alternarit."l'e

nomadische figuraties. En de feministische theorie zo<lls ik
dit' beol'kn, geeft blijk V<lndeze vreugdevolle nomadische
kr:lchr. Zo,lls de Amerikaanse feministe Nancy ,\tiller
stelt; 'Feminisme heeft een rirme, je kunt l'rop d:lnSl'n!,

Fen eerste kenmerk van dal' stijl is trans-disciplinariteit;
dat wil zeggen het uverschrijden V,lIl de grenzen tussen
disciplines zondl'r acht te sla<ln op de verticale,
disciplinairt' ondl'rscheidingt'n dit."kennis organiseren.
Deze manier van denken hrl'ngt een uitgebreid lenen uit
diversl' velden met zich nwe: l'l'll l.achtaardig stelen dat
iJl'eën in St3:lt stelt lit:h te bewegen van de ene disl'iplinl'
IUJ[ de andt'ft.". CLlUdl' Levi-Str:luss noemdt' dir 'It,
hricolagt"; (iilles Deleuze noemt het 'de-terrilOrialisatie'.
of het nom:lde.worden ~"an ideeën"
Fen helangrijke implicatie van dit eerste kenmnk is het
t."lement VJn risico cl3t in de intellectude activiteit
geïntroduceerd wordt, 0Jomadisch denken is een llll'er
gt."durfJe, gew:l<lgde vorm I',III inrelligl'ntie. die \"rijer en
olleerbiediger is dan dt."ge\t."stigcle normen, Het is volgens
mij voor feministen bijzonder hdangrijk Olll te ontsnappen
aan de patronen van lllanndijkl' identificatie die de theorie
\'an hen \'faa!'t, om uit de verlammende structuren van t."l'n
uitsluilt'nd academiseht." stijl te stappen, liet nomadt'ndom
is een uitnodiging om ons te dc-identificeren van het
vastgeroeste fal1ologon'lltrische monologismt." van het
filosofische denken, Ook een uitnodiging om ICheginnen
met het cultivt."fen van de kunst I'an trouwdoosheid. of
liewr dit."vorm van ga,onde respectloosheid voor zowel
aC:ldt'mische :lIs intellectuele conventies die ingesteld en
gepropageerd was door de tweede kministische golf.
\'('aarlijkl' avonturier,ters in helveIJ v"an de theorie,
vertolll'll zij opmerkelijk acrobatische talenten ter\l'ill zij
melltak wegen door dl' leegtc traceren londer ten prooi te
vallen a:ln de l,w3,lttekr,Khr.

Een tweed", beLlllgrijk kenmerk van de nomadiseht' stijl is
Je vermenging van I'erschillt'ndt' m,mieren van sprekt'n.
Als ik sl'hrijf, bijmnrbeeld, probeer ik altijd het
theort."tisehe met het poëtische uf het lyrische te
I'errnellglèll. DC/.e verschuivingen in mijn spreken zijn een
manier om mI.' te vcrletten tegel! de rrekkr:lcht van de kant
en klare acadcmisl'hl' stijl. Ik moet toegeven J.n, in de
filosofische seholt'n waar ik opgeleid ben, l'en zekere
oneerbiedigheid VOOfstijl over het algenlt'l'Il werd opge\',1t



Onze tijd vraagt van ons allen
een meer omvattend gevoel van
onderlinge verbondenheid

als een teken van 'sl'riusitcit', of lelfs van
'Wl'Tcllschappdijkheid'. Alsof mooi schrijven dl'
uitdrukking zou zijn van een 'zachte', Jat wil7.q~gcn (Til

niet-wetenschappelijke geest. Alsof wc emoties zouden
kumwn scheiden van de wnking van de geeST. Alsof taal
de ruimte biedt voor zulke onderscheidingen. [k denk dat
Je functionele stijl waarin zoveel ondrrzock in de sociale
en menswctenschappen is geschreven een grote nederlaag
voor het intellectuele leven i'i: dat
loveel vrouwen in de \'Jlkuil van
de functionele stijl ";JIJen
VCfontrU,[ mij zeer. [k 10U veel
li('vt"f mijn rhl'orieën
finionalisrrcn, mijn ficties
rhcofl'risctclI cn filosofie h('drij\'cn
als Cl'll vorm V:ln conn'ptucle
..:[t.ativÎtl'jt.

FClllinistisdl nonudi"l"h denkt"n implin>crt dat dcnken niet
lOZet'r rl'n theoretisdlC zaak is als wel ecnlllanier van zijn.
Hel i••een manier van beSlaan die uitdrukking gl'cft aan dc
Geatieve, positieve kracht van de UlCUS.Daaruit volgt dar
iedere poging om het denken te vervreemden van deze
creatieve kracht, de onderwerping van de activit\:it van het
denken aan nqptieve impulsen, roor feministen een
verminking van de menselijke l{eest inhoudt. ;\ls gevolg
hiervan hlijkt dat kritiek, oftewc1 het 'rea":lie\'C' moment
van loen en tekstueel commentaar le\TH'n en schepping,
of het 'actieve' moment van productie, onontwarbaar
\'er,nengeld zijn, \vaardoor hel onmogelijk wordt te
lel~p~n waar fictie beginr en 'zuivere' theorie ophoudr.

Het vermengen V;ln het lytische met het theoretische geeft
mij bovendien dl."gekgeIlheid ruimte te maken H10T de
stemmen van andere \'Touwen, meestal via citaten (die ik
ht:has vanavond nit"t kom gebruiken I, Hierbij wordt echter
aangl'llotl1rn dat, <llhoewel vrouwen samen kunnen t"n
wiJlen handdelI, IC op geen enkelt" nunit"r het:;elfde zijn.
[n dit verhand is hl,t idce van een politiek van lokatie lecr
heLmgrijk. Dit idee, dat door Adrienne Rich omwikkeld is
tot een rhenril' \'an erkt'1111ing \'an de wekoudige
vl'rschilkn tussen \'Touwen, hen'ldrukt hoc h(''iangrijk h"l
is om 'llg.:nll'ne uit~praken over ;llle \'Touwen te verwerpen
en in plaats daan;ln te proberen 10 bewust mogelijk te zijn
v,mwaar men spreekt. Attt'nt zijn op de gesitueerdheid in
tegell~telling tot de universalistische' aard van uitspr;lken is
het belangrijkste uitg'lngspunt. In politieke toepassingen
bep'lalt lIl' politiek nln lokarie de benadering van tijd en
geschiedenis. Het besef van lobtie heeft voor mij te
maken lIlel conrra-geheugen, of met bet ontwikkelen van
altt"fllMieve genealogiefn. \.let andere woorden b"tekt"nr
het dat he! rlwer vers<:hilmaakt om her hisroris<:h
geheugen van olldt:rdrukking of uitsluiting rt"hebben,
iO;l!S het geval is bii vrouwen, dan louter het empirisch
rl'ferent rl' zijn vall l'en dominante groep, zoals mannen.

Dl' \'ele stemmen van ,mdere vrouwen in de tekst zijn ook
l'en manier om de suhtiliteit l'll thenreti'ichc relev;lntie VJn
de imelligl'mil' van \'TOUWen te prij7en, Ik wil
terugvorderen wat vrouwen, omhnks de stri]dlustige
tegl'nwerking van gevesligde Illstituries, aom het In'en van
de geest hebben gebodcn. Ik l.Îe dit ;lIs ecn bcJallgriike stap

in het proces van het vestigen van \'couwcJijke
genealogieclI als gedl'e1de discursieve en politieke
praktijken. Voor mij zijn genealogieën vormen van conrra-
geheugen, dat wil zeg~en ruimtes van mentaal v("net tegen
dumin;lnte vormen van denken,
Het nomadischr bewusuijn is verwant aan wat Foucault
het contra-geheugen noemt, Het is een \"(lrm van
weerstand hieden aan assimilalie of homologatie in

domin;lnte manieren om het zelf
te representeren. Feministen - of
andl're kritische inrellenuelen
wals het nomadis<:he subject -
zijn diegenen die vergeten zijn
onrechtvaardigheid en
symbolische armoede Tl' \'ergeten:
hun geheugen is rot aCtie
aangespoord tegen dominante

opinies; l.Îj voeren een rebetlir van onderworpen kennis op.

Ik geloof dat er veel aanwezig is in dc culrurrn van
vrouwen dM bchandeld moet worden al, een speciale
vorm van contra-geheugen, of ,lIs het verhaal van een leer
bij:wlldne reis, Het moet brwa<ltd worden al'i eetl bron
van riikdo111 en inspiratie. De ndturen van vrouwen zijn
vele en rijk geschakeerd: zO;lls de tuin van On7,emoedt"rs,
1.0 schitterend geprezen door Ali<:e \X/alker; of de recepten
en kookbot'ken \'an onze moeders, zo gt'estig
gekariLlturiseerd door Gertrude Stein, of, heL'l eenvoudig,
onze moeders stilte. In de teksten dil' ik schrijf i~ hct spelen
met verschillende stl'nUnen een mani"r om de wt'g naar
deze andne genealogieën open Ie houdt'n, het is C{'ll
manier om met mijn moeders stilte te spreken, tl'rwijl ik
triomfantelijk de magistrale positie van belangrijbte
spreker hek leed.

Dele \'eclvol1di~heid van stemmen die wrbonden zijn met
feministische genealogieën en met andere aspeden van de
culturen van vrouwen die zich niet makkelijk laten
vertalen in overheersende vertogrn, is voor mij de perfe<:te
illustratie Hlor een ander filosofisch punt, Namelijk dat
'Ik' niet één is, maar veel verschillende aspecten, facetten
en ervaringsniveaus die bijeengehouden worden door het
geheugen, dat wil zeggen door het opnieuw bezoekcn van
plaatsen waar men reeds geweest is. Identileil is el'n
terugblikkend en complex hegrip, niet een voorafgegeven
rationele entiteit, Dc nomadische stijl g;lat Ol'er
verplaatsingen en overgangelI zonder voorafbepaalde
doelen of \'erloren thuislanden. Waar het voor dl' nOlTladr
om draait is lll't gaan, de mogeliikheid om te kunnen
inpakken en te vertrekken. Het reisdoel is tamelijk
onbelangrijk; hel is de reis die telt, en de reis gaat geheel
over het verlelll'n van verhalen en het opnieuw bezoekrn
van plaatsen waar men eerder geweest is. Aangezien de
nomade vaste routes hedt, komt zlhij sleeds tcrug, met een
ongelofelijke regelm;lat.
Dit idee van het niet-centraal zijn van het 'Ik' is <:ru<:üal
VOoThet postmoderne denkel\. Vraag het maM ;lan een
willekeurige HOUW echt"r, l'n ik durf te wedden dat zij dit
een zeer banale en bekende notie vindt. Natuurlijk is het
'Ik' niet de koning van de >chepping! Natuurlijk is het
gc!oof in de uniciteit van het zelf een vorm van
transcendent narcisme dil' zo typerend is voor mannelijke
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Identiteit is een achterwaartse
reis langs plaatsen waar we

al geweest zijn

In J~loop der jaren heb ik een grote fascinatie ontwikkeld
voor eemalige mensen; ~ijdie gehoren zijn in een
symbulisch systeem van een ual die de hunne lal hlijven
voor Je rest van hun l(,wll; 1l1{,"Ilsendie zich comfortabel
genesteld hebben in Je illusie van vertrouwdheid die hun
'moedertaal' hen geldt. In een mengeling van afgunst t."11
laatdunkendheid denk ik met u:J.nkbaarheid aan Lu:ans
visie op het subject die mijn diepste gevoelens hil;'fOVer
Iwvesrigcn. De psychoanalyse van
Lacan laat ons £icII ,bt cr niet
zoiets hl'staat als een moedenaai,
daT alle talen de naam van Je
v;tUCf dragen en getekend zijn
door diens regiSTer. Psychoanalyse
leert ons ook het onherstelbare
verlies van het gevoel van
hestendige oorsprong die hcr
aanleren van raai, iedere taal, met zich meebrengt.

Omtr{'1H ~uhjeetivireit heh ik zowel rroost als intellectuele
st{'un gevonden in het werk van Foucault. Hij stelt dat de
ophouw van het kwetsh:ue, gespleten suhject van de post.
metafysische tijd in feite een proces is van de culturele
codering van hepaalde rollen en handelingen als
hetekcnisvol. acceptabel, normaal en wenselijk . .\\ct
andere woorden, iemand wordt ern subject door een
stelst'! van verboden en goedkeuringen, die de subjecrivireir
inslijpen in een kern van macbt. Het ~ubject is daarom een
stapd gt'fragmcmeerde onderdelen die hij elk:!;\[ worden
gehouden duor de symboli~che lijm die de gehechtheid
aan, of de idenrificatie met, de Llilolog(}centri~che
symboliek is. Ecn hoop rommel, die zichzelf het centrum
van schepping noemt; eell kluwen hl'gerend en trillend
vlees, dat zichzdf naar de rop van een m'ljeStueus
hewll5tziln projecreert. Ik word guaakt door het geweld
van het gebaar dat het gdragmrnteerde zelf met de
performarieve illusie \'an eenheid, heerschappij, de eigen
dOOfzil'htigheid verbindt. Ik hen verb,lasJ over de
beangstigende stommireit van die illusie van eenheid, en
over zijn onbegrijpelijke kracht.
,\lisschien zie ik mijzelf alleen maar als srrut'tur('el
onrhecmde, tuvien verschillende talen in, en vind ik in het
poststrucruralisrisl'he denken el'n adequate conceptuele
represenratie van de toestand die ik door en door ken als
mijn eigen sraar van 1.lIn,

En toch blijfr her politieke verlet tegen de illusie van
eenheid l'n merafysische aanwezighrid een belangrijke
prioriteit. On~ral om ons ht.'en, in dczr cultuur aan het
eind van het millcnnium, blijft het geloof in de
belan~rijkheid, de van God gegeven seriositeit en de
funderende \vaarde van de I11l.H:dcrtaal bijlonder sterk. In
dit nieuwe Europa dar getuige is van al zijn oude
prohlemen, in een golf van moordzU\:htige teru~keer V;ln
de onderdrukten, in dit cthllo-centrisdle fort, is het
concepr van de moedertaal sterker dan ooit. Het voedt
zich 3an her vernieuwde en verhevigde gevoel van
n3tionalisme, regionalisme l'n lokalisme dat dit specifieke
moment in onze gesehiedl'nis kenmerkt.

De veeltalige owrziet deze situatie lllet een zo groot
lllogelijke kritische distantic; een persoon die onderwe~ is

tussen de talen, noch hier noch daar, llt'eft de mogelijkheid
van een gewnd scepticisme ten aanzien van bestendige
identiteiten en moedertalen. In dit opzicht is de veeltalige
een variant op het thema \'3n her kritische, nomadische
hewustzijn: het tussen-de-ra1cn-zijn biedt l'en
voordee!positie om idenriteiten de deconsrruercn. Zoals Je
Vietnamees-Californische feministe Trinh 1: Minh-ha laat
I.ien, heeft multiculturalisme ons nier veel te bieden als het

alleen maar begrepen wordt als
een verschil tussell culturen. Het
moet juist ~ezien worden als een
verschil bill/zell dezelfde cultuur,
en dus binnen ieder zelf.

Dit wil echter niet zeggen d:1t alle
mrertalige mensen aUTOmatisch
behept zijn met een nomadisch

bewustl.ijn. Integendeel, de nadruk op de heiligheid van de
'moedertaal', een soort nostalgie voor de plaats van de
culturele origine - meestal meer denkheeldig dan reêel _
neigt \'ecl sterker te zijn bij memen die vele talen spreken
of in een multiculturele omgeving leven. Is het \'anwege
hun moedt.'Tlaal dar Houwen in Bosni-HercegovÎna en
Kroatië srstematisch verkracht en V:lstgehouden worden
in voortpLllltings-concentratiekampen? Is gedwongen
moederschap door groepsverkrachting de prijs die beraald
moet worden voor het sprrken van de 'verkeerde'
moedertaal? Is niet ieder Iwroep op de 'juiste' moedertaal
de kiem van terreur, fascisme of wanhoop? Is het omdat de
veeltalige een soort zachte promiscuJteit bedrijft met
verschillende taalkundige fundamenten, dat hhij reeds
lan~e tijd de idee van taalkundige of etnische wiverheid
hern op~egeven?

Er zijn geen moedertalen, alleen maar taalkundige plekken
die als uitgangspunt dienen, De \'Cclrali~e is l.ich ervan
bewu~t dat taal niet alleen of juisr nÎet het
communicatiemiddel is, maar een plaats voor symbolischl'
uitwisseling die ons allen verbindt in een ragfijn maar toch
werkbaar weh van bemiddelde misverstanden Jar wij
beschaving noemen. Sinds heud en Nietzsche beeft de
westerse filosofie gesteld dat betekenis niet samenval, ml',
bewustzijn, dar er een niet-bewu~t fundament i~ nJOr het
merendeel van onze handdin~ell; het cugito t'Ygo slim is de
obsessie van het wesren, zijn ondergang, zijn dw,lasheid.
:-iliemand is meesrer in zijn eigen huis. Desidt'ro ergo slim

is een meer getrouwe voorstclling van het proces van
beteken isverlening.

Veel hedcndaagsl' kritische denkers' rekenen op het
affectieve als een kracht die ons kan benijden van
heersende denkgewoontes, Affectiviteit staJr in dit schema
voor her voorbewuste en voor het voor-redenerende.
Begeerte is niet alleen onbewust, maar zij blijfr ongedacht
in her Cenrrum van ons denken, omdat 'het ongedachte'
juist dargene is wat de activiteit van ons denken op gang
houdt. Onze begeerte is datgene wa, ons ontwijkt, terwijl
zij ons tegelijkertijd voortbeweegt. Als enige aanwijzing
voor wie we zijn hut de begeerte de sporen na van waar
we al geweest zijn, oftrwc1, wat we al niet meer liin.
Identiteit is el'lI terugblikkende llotie.
De veeltalige als een nomade tussen-de-talen rekent op het
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Mijn levensstijl is gebaseerd op
de duurzaamheid van tijdelijke
regelingen en het comfort van
toevallige fundamenten

'lffectieve J.ls lijn/haar Sleun; hlzij weet hoe spUTen Ie
vertrouwen en hoc zich te Wfll'ttcn legen Je innöteling lT1
êêll heersende visie op identiteit. De identiteit V;lll de
nomade is CI:IIkaan van waar hlzij H'eds gl'weeSt is: hlzij
kali deze altijd ;;Ichrcr,lf rcconstTllen'n, ;lls een scric
stappen in een routehcschrijving. "baT cr is geen
triomfantelijk cogito dilt tJe contingentie ~'all het zelf
overziet: de nomade staat voor beweegbare diversiteit; de
identiteit van Je nomade is een
inventaris van sporen. Als ik een
autohiogrJfic zou schrijven. dJII
I.OU het ('{'n zelfportret van een
gemeenschap l.ijn.
De slt'utc! tot het begrijpen vall
veelvoudige idcmitcit is begeerte,
dat wil leggen onbewuste
processen. Psychoanalyse - als een
filosofie van de begeerte - is ook
een theorie van culturele macht. De wa<1rneid v-an het
subject ligt altijd tussen het zelf en de samenleving in. De
waarheid is dat je van<lf het momeJlt van geboorte je
oorsprong vnloren hebt. Gegeven het feit &:u taal het
middel en de plaats van samenstelling nn het suojecr is,
dan HIlgt dat zij [ra;tll ook het cumulatieve symbolische
k;tpitaal van onze culruur is. De S<lmenstel1ing van het
suoject is geen kwestit' v.an et'n 'internalisering' van
gegeven codes, maar een proces V,Hlondt'rhalldeling met
t,Ial, dat wil zq;gen met verschillende niveaus van
set-limel1tatie en verschillende registers van het spreken,

De veeltalige weet ook door en door wat De Saussure ons
geleerd heeft: dat de verbinding nl,sen linguïstische tekens
willekeurig is. De willekeurigheid v<ln taal, die ervaren
wordt door de verschillende tall'n, is genueg um iemJnd
tot relativistische wanhuup te drijven. Zo wordt de
veeltalige hl,t protutype van het pustmoderne sprekende
subject: geraakt door het gek-makende, fulmim'rende
imicht in de willekl'urigheid van linguistische
betekenissen, terwijl hhij tegelijkertijd ook weerstand
biedt <lan de vrije \'<11in her cynisme. ZO;lls de I\:oors-
Australische feministe Sneja Gunew slelJl' in haar
inl •..iding op een bloemlezing v-an Australis<.:he
migr,ITltenschrijn'rs van niet-Engl'lssprekende afkom,t:
'Paradoxaal genoeg zijn het talen die ons spreken. Vraag
het maar aan een willekeurige migrant'.'
~1ijn ervaring als veeltalige heeft me geleerd de moed te
heb hen om deze willekeurigheid onder ogen te zjen en lOch
niet zo snel de conclusie tl' trekken dat alles mogelijk IS,
dat willekeurig niet synoniem is Illt't ab~urd en
meerwaardigheid niet met anarchie. In sommige opzichten
heeft mijn meertaligheid de noodzaak tot een ethiek aan
mij opgedrongen die de vele taal-verschuivingeo en
culturele lokaties zou overleven en die mij 'getrouw ;UIl
mijzelf zou maken, hoewel het onderh,tvige zelf niet~ meer
is dan een complexe verzameling van fragmenten. Ik heb
mij getraind om te zien dat de onderlinge
uitwi"selhaarheid v<ln tekem gl'en middeit-cuwse
dodendans is. nt,ur een patroon van bewerkte
herhalingen. Dat 111('nde complexitt'it moet respeneren,
niet erin verdrinken, En zo kan dl' veeltalige een ethis~.h
wezen worden die de complexiteit confronteert en wch het
relativisme vermijdt.
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De llomade staat niet voor thoisloosheid of gedwong •..n
ontheemd ziJn. lIet is eerder een vormgeving V,111het soort
snhjen dat ,tlle ideá'n. hunkering of nmt<llgie na;lr
oll\"erandl'r1ijkheid heeft losgelaten. Het drukt de begeerte
uit naar ecn identiteit die opgebouwd is uit overgangen,
opeenvolgende verschuivingen en gecoördineerde
veranderingen, zonder ösentide eenheid. Ik zie de nonude
al" her prototype van de 'man of VTOUW met ideet.'n'.'

ZO<llsDeleuze her uitdrukt: 'Het
gaat de intellel"tuele nomade om
het overschrijden van grel17.en, de
da,Id van het ga;tn. onafhankelijk
van het doel.'

HIEORETISCf-l
1\:0,\tAD£:\"DO.\-1

Het nieuwe feministische
nomadIsche suhject comhineert •..igenschappen die
doorgaans als tegengesreld gl'z.ien worden, namelijk het
hebben v;tn een gen)el \'an idemite-it dat niet gebaseerd is
op onvcranderlijkheid. m;I,1f op toevalligheid. Het
nomadisch bewustz.ijn combineert samenhang met
lllobiliteil. Zijn doel is om de eenheid van h"t suhlect
opnieuw door te denken zonder te refereren aan
naturalistisch" overtuigingen. zonder dualistische
opposities, maar in plaats daarvan licha"m en geest in een
nieuw geheel van intensieve en vaak onoverg;tnkelijke
overg,lIlgen te verbinden.

De ta"k van de femini,te is hoc de culturele diversiteit van
Je intellectuele en po!iti"kc gewoontes van Houwen te
respecteren zonder re vervall('n in re-Lttivisme of politieke
wanhoop. Relativisme is een valkuil in die z_indat het d",
moge1ijkheden voor pote-ntiële inter-allianties of politieke
t"l);Jlities verminderd, De uitcl.lging voor in het bilzonder
fcministische nomaden is, hoc /-ij bet uit veel lagen
best;t;lnde, multiculturele perspectief kUtlllen verenigen
met respect en verantwoordelijkheid voor hun g•..nd •..r.
j\;ornadisch denken is de onderneming die bestaat uit he-t
in verschillende beeldeo of repre~entaties uitdrukkl'll van
dit soort gedecentreerde ~lIbiectivit •..it.

lIet nonl;\di~che subjet"t is een mythe, of een politieke
fictie, die mij in Sta,lt steit gel,(,stigde categorieën en
ervaringsniveaus tt. doordenken en te ovcr«chrijden,
grenzen te doen vervagen zonder bruggen te verbrand"'l\.
Terwijl ik als historisch bewijs de neergang van vaste
idenriteiten neem, is de keus voor deze \"ormgevin~ de
vertaling van mijn wens om de politieke werkin~ te
onderzoekcn en te le~itiJ1]eren,
Impliciet in de keus voor deze vormgeviog is het gdoof in
de kra<.:ht en relevantie van de vcrbeelding, van het maken
I"an mythes. ;lIs een manier om lIit d •..politieke en
intellet"tuele stilstand van de7e postmoderne tijd te
srappen. Politieke ficties kunnen hier en nu misschien
dfecti •..ver zijn d:111theoretische systemen, Dl' keus voor
een iconodasti«che, mythisdte figuur als het nomadische
subject is dan ook een beweging tegen de vastgeroötc en
convcntioncl •..aard v.an he! theoretisl.he, in het bij,_onder
het filmofische denken in. Het nomadendom is derhalye
ook een teken van wantrouwen in de mogelijkheid \';Jn de



Is niet ieder beroep op de
'juiste' moedertaal de kiem

van terreur, fascisme
of wanhoop?

theoretische Taa! om li..:h tC oTlulocn van de funJamt"lltcn
van T1lJcht w,urop zij rust. Filosofie als manier van dl'nkcll
is niCt-T1011uJi,ch in die zin dat het mechanismen van
uitsluiting l'T1 overheersing nodig heeft als onderdeel van
haar gallgiMfc praktijk. Filo'Oofi(' creëert zichzelf net zozeer
donr wat zij uitsluit ,lis door W;lr zij hevestigt. Ik twijfel
d,I<1rOrn,lan dl."theoretische c'lpacitcir, nog afgezien vall Je
morclt" t'T1 politieke h('rcidhcid. van het thcnrcrischc
vertoog om fl.' handden op erll

nict-oH'rhl't'fScnJc. niet-
uitsluitende manil:!.

Ik reik hier h,t bcdJ aan \'<111

'nomadische subjecten' als een
\'ormgl'vlllg \.11\een
hcwusrzijnsrocsranu. Hoewel hl't
gcnspirccnJ is Joor Je crvarill)!.l'll
van volkeren en eulturen dil:
letterlijk nomadisL'h zijn, verwijst
het ondcrhavi~e nomadendom hit'r naar lwt soort kritische
hewustzijn dat z.ich ven.et tegen enigc innesteling in sociaal
gecodeerde patronen van denken en gcJrag. Ï'<il't alll'
nom:Hien zijn wereldreizigers: de bbtl" reizen kunnl"n soms
plaatsvinden tonder het hUi, fpu:k te wrbten. Het is de
onrduiking van hestaande nl!lvenries die de nomadischl'
staat kenmerkt, niet de letterlijke daad van het reizen,
Nomadische verschuivingen zijn daarum een cre<uil'! soort
wording; het zijn pcrforrn'ltievc metaforen die ruimte
hieden run anders onwa,uschijnlijkl" ontmoetingen en
onverwachte hronnen van en'aring en daarom ook van
kl"nnis.

Het vetg'\l1kelijke leven van een nomade betekent niet dat
men gt'en noodzakelijk stahiele en geruststellende hase,
voor de identiteit kan of wil nó'ren waardoor men in
staat is in een gemn'nschap te kunnen functioneren,
NomaJisch twwustz.ijn bestaat eerder uit het helemaal
gn'n iJ"'luiteit \"()'H vast aannemen; de nomade is alleen
Illaar underweg: hhij ma,lkt die noodnkclijk gesitueerde
connecties die hem/h'lar kunnen helpen te overleven, maar
h/zij lIet'mt nooit volledig de beperkingen v:1ll één
nationale. vastgelegde idemiteit aan. De nomade heeft
geen p,lSpoort, of heeft er te veel.

Dit idee van ond •••rwel-: zijn, van het doorkruisen van
verschillende soorten l'n niveau, van identiteit, is geen
manier om Jl' confrontatie ml't de echte, ideo!tll-:ische en
sociale bepl'rkingen wa,Hondl'r men mot't handelen te
olltwijken. Juist het tegendeel. lIet nomadisch hewusuijn
drukr een manier uit om met dez,e heperkinl-:en om te gaan.
Het legt de n.Hlruk op dl.' hi,torische neer~'lnl-: van het id•••e
d,lt politieke 1t1clchten dfectieve sociale kritiek hestendil-:e
en >tevige fundamenten ,1ls noodzakelijke HlOrwaarde
hehben. Postmodcrn nom.ll1i.,ch feminisme stelt dat men
nin in ('l'l\ of ander suhstantief heeld van het suhject
geve>tigd hOL'ft te zijn om politiek hewllst te zijn, of om
weloverwugen of kritische keuzen te kunnen makcn.
~omadisch feminisllle gaat zelfs nog l'en stap verder en
stelt dat de politieke werking te mJken heeft met de
capaciteit Olll de illusie v,m ontologische fundamenten te
ontmaskeren. Z!JJIs Judith Butler het stelde: 'Wat wij
moeten doen, is ons afvragen wat de theoretische n,ldruk

op bestendige fund,lmenren on, toestaat om te denken, en
wat do,e precies uitsluit en verhindert'.' Vanuit een
nomadisch perspectief i, het politieke een vorm van
interventie die te maken heeft met de mogelijkheid om
\'eelvoudige verbindingen te leggen. \X'at hier politiek :lan
is, is pn'cies dit bl'wustzi)n van de gefragmenteerde,
inherent op macht gehaseerde ophouw ,'an het subject.

In mijn heoordeling ISérn van de
centrale punten die op het spel
staan in deze onderneming hoe
historiciteit, en daarom ook
werking, verenigd kunnen worden
met de (onbewuste) wens tot
verandering. De moeilijkste taak is
het S;lmell\'oqwn van de wil tot
Vl'randering Illl't de bCl:werte naar
het nieuwe, hl.'tgn'n de constructie

van nieuwe begerende subjecten implicCl,rt.
Deze moeilijkheid is te wijten aan hl"t feit dat innerlijkt .•
psychische of onhl"wuste strunuren allesbehalve m"kkclijk
te vl'randeren zijn door wilskracht alleen, De l'rvaring
heeft ons geleerd dat de pijn die ontstaat door
veranderings- en transformatieprocessen herkend l'n
gerespecteerd dient te worden. Diepte.uallsfornuties zijn
even pijnlijk als langzaam. Als (vrouwelijke) femini,ten
een effectieve politiek willen voeren, dan zullen ze het
onderscheid in gedachte moeten houden tussell het niveau
van welowrwogen politieke keuzen en dat van ontwwuste
hl'geerten; bOH'ndien moeten zij prohen'n om srrategieiin
te ontwikkelen die rekening houden met de complexiteit
\',\11heide.
Zowel de hegeerte laten samenvallen nK't de wil, als het
hdang V'1I1 d~ een hoven de ander poneren zijn beide even
inadequatL' Iwwegingen, Ik \'ind dat ieder niveau in zijn
complexiteit gl'respectcerd moet worden, maar daartussen
dienen owrgangs- en overlapping,pulltl'n te worden
ontwikkeld. Er besuat geen kortere weg door het
onJnhewustl'. De vrouwen die z-ichzelf proheren te
bedotten. spelen met vuur. Ik noem de 'ethiek van sex udc
differentie' - ik pa, hier het concept aan dat door LUL'Y
IrigClr'lY is voorgesteld. een feministisch nomadisch
projeu dat interne tegenstellint:en toestaat en dat probeert
te onderhandelen russen onhewuste ,trucruren van
hegl"crte en hewuste politieke keuzl"n. In deze L'OlUext is
feminisme een vorm van hcwustz.ijn van complexitl"ir. In
loverre het tegl'nsrellingen en gehn'ken toestaat, is het (Jok
Cl'n echt ht'vrijdende innerlijke ervaring.

Re'illillerend zou ik leggen dat het spreken 'als een
feministische vrouw' niet refereert aan één dogmatisch
kader. maar eerder aan een knoop van onderling
verbonden vragen die zich in verschillende rcgisters en op
verschillende lagen en niveau, van het zelf afspelen.
Fel11inism~ ,lis een sprekende houding, l'n dus ook als el'll
theorie V,lIl het suhject. is qua houding minder ideulugisch
d'lIl epistemologisch.
De taak w,lar de nomadische feministen voor staan houdt
ook het doorwerken van de \"llOrraaJ verzameldt. heelden,
concepten en representaties van \TO\lwen in, en van
vrouwelijke idl,ntiteit. zoals die door Ol17.ecultuur
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Als ik een autobiografie zou
schrijven, dan zou het een
groepsportret van een
gemeenschap zijn

gecodificeerd ziin. Het is een hed repertoire aan
gereguleerde ficties dat de neiging heeft ons vast te pinnen
op verwachtingen die van huitenaf en door iemand anders
zijn opgelegd. Vrom"en lopen altijd het gevaar om
verstrikt te rakrn in de Medusa-al'htige blik van het
eeuwig of essentieel vrouwelijke. Het is een essentieel
onderdeel van feministisch bewustzijn om een nomadische
[cis door dele beelden te maken zodat de alternatieve
representaties van de vrouwen die
we zijn kunnen worden
bekrachtigd.

Eenvoudiger gesteld, cn in de
Vot:tsporcn van Nictl.schc, Dc1culC
cn lrigara}', geloof ik niet dat
veranderingen en transformaties-
wals een nieuw symbolisch
systeem voor vrouwen - via pure
wilskracht gecreëerd kunnen worden. De manier om de
psychische realiteit te veranderen is niet door opz.enelijke
naamsverandering; op zijn best is dir een extreme vorm
van narcisme, op zijn slechtst is het het mebncholieke
gezicht van het solipsisme.

Zoals men grleidelijk laag voor laag een ui schilt, zo moet
ook het bert."iken van verandering verdiend worden door
het zorgvuldig doorwerken van het belichaamde zelf. Het
is de metabolische vertering van het oude die het nieuwe
kan verwekken. Het verschil is niet het effect van
wilskracht, maar het resultaat van eindelous Vl."e1
herhalingen. Hiervoor zijn positiewijzigingen t."n
\'erschuivingcn nodig: nomadische bewegingen.

:"et zoals nieuwe taal geboren wordt uit geduldige
herhalingen, zorg en regelmatige contaCten met het oude,
zo is ook de geschiedenis geen vierba,msweg, maar een
onderbroken lijn waar vooruitgang vaak bereikt wordt
door draaien en kronkelen, herhalen en teruggaan.
Grschiedenis als herhaling is een genealogische cyclus, het
voorzichtig schiften van oude begrippen om ze te
vnbcteren, ze minder regulerend te maken, ze meer
schoonheid te geven. Doelgericht verordendr historische
'vooruitgang' in de achttiende-eeuwse zin is misschien niet
meer voor ons beschikbaar als historische optie, maar dat
wil niet z.eggen dat cr helemaal geen vooruitgang meer
mogelijk is en dat het nihilisme om de hoek ligr.
\'('alter Iknjarnin' waarschuwde ons dat de engel der
geschiedenis zich voortbeweegt door achterstevoren naar
een toekomst te lopen die hJzij noch kent, noch voorspelt.
Struikelend op weg naar een nieuwe tijd, zijn wij allen als
de engel van Benjamin, met hoop en ontzetting
adneruitlopend naar een toekomst dit."we net zozeer
begeren als vrez.en.

Utrecht, 6 december 1993

@ Stichting Socrates
Vertaling: Gert van DijkIDianr Ricketts
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NOTEN
1 Ik grbruik de ogenschijnlijk paradoxale notie van het
rationele geweld op de manier zoals die is gesuggereerd
door Jessica Benjamin in: Tbc Bonds of Love (I'anthron,
New York 1988). Uitgaande van het werk van de
frankfurter Schule, suggereert Brnjamin dat cr in het
Westen ern speciale band bestaat tussen rationaliteit en het
gebruik van geweld en dat beide \'an invloed zijn op de

constructie van mannelijkheid.

2 l.cwis Carroll, Alin; in
Wondrrland, Puffin Books,
Harmondsworth, 1997.

3 Er is sindsdien veel geheurd met
het activisme van de aboriginals
en het Australische kritischt."
bewustzijn. Australiseht."

feministen hebben hier een belangrijke rol in Kcspecld. Zie
hijvoorbeeld de analyse van .\-1aeghan .\-lorris van de
speelfilm 'Crocodile Dundcc' in: The Pjr;lIe's Pianeçe,
Londen, Verso, 1988.

4 Gilles Deleuze & Felix Glldttori, AtJli-Qcdi~,c, Parijs,
r-.tinuit 1974; Engrlse vertaling: Anti-Qçdipus, Londen,
Athlonr, 1984; zie ook GiJles Ddeuzc, 'La Pensée
NOlllode', in: Nictzscbc Aujourd'buj, Parijs, Union
G(nerale d'édition, 1973; Engclse vertaling: 'NOll1;ld
Thought', in: David B. Allison (ed.), The New i'içlzsche,
Conternporar)' Sn'les of Internrctation, Cambridge, M.ass .•
M.I.T. PreS5, 1985. Van Luc)" lrigaray zie: Spl1:ulum. De
rautre femrne, Parijs, .\-linuit, 1974; Engelse vertaling:
Speculum of the Qther Woman, Ithal:a, Cornell University
Press, 1985.

5 Snt."jaGunew, 'Discourses of otherness', in:
pispJaeernems: ,'vligrant Stor~'-Tellers, MelboUflK', Deakin
University, 1982, p.l.

6 Dale Spcnder, Women of jdeas aod what men have done
1.Q...lhun, Londen, The Womeo's Press, 1982.

7 Judith Butler, 'Contingrm Foundations: Feminism aad
the Question of "postmodernislll''', in: Judith Butler and
Joan Scott (eds.), Feminim IheQrizc lhc Political, Londen
en :-.JewYork, Routledge, J 992, p.7.

8 In de tekst getiteld 'Theses on the Philosophy of hisrnry"
Illuminations, New York, Schoken Books, 1968,1'.253-
254.



In de Schaduw van de Geschiedenis
RADIO
Het literaire radioprogram-
ma De Verbeelding staat in
de maand februari gcbeel in
het teken van kinderboeken.
Voor de keuze lieten de ma-
kers zich inspireren door hun
eigell; ieder koos zijn eigen
favoriete kinderhoek. Ach-
tereenvolgens komen aan
hod:
•. ~Ioby Diek (7 februari)
•. Sprookjes van de Lage
Landen (14 februari)

•. Ik zock l'en oom (van Jan
Blokker) (21 februari)

•• Alleen op de wereld (2S
februari)

Uitzending iedere maandag
14.30-15.00 uur, Radio 5

Hlor intcTvicwprogramma Boven liet
Dal, waarin mensen te gast lijn die in
hun leven nog plaats hebhen voor
idealen, heeft voor de maand februari in
iedrT geval de volgende gasten op het
oog:
•• Oe eminence grise onder de forograft'll.
Eva Iksnyö (14 frhruari)

•• I~iina-v()ormalig wethouder van Socia.
Ie Zaken in Amsterdam, A(b Wilde~
kamp (21 fehruari)

De interviews in Boven Het Dal word<:n
in principe liv<: uitga.onden, dus de gas-
t<:n staan hier onder voorhehoud ver.
meld.

TELEVISIE
In januari is het Ilumanistisch Verbond
met de uitzending begonnen van een
reeks documentaires die alle te maken
hebben met de 'veranderende.grondves~
ten' van Europa.
In zes documl."ntaires proheert het Huma-
nistisch Vcrhond wel stil te staan bij een
aantal Europese 'hrandhaarden' die ni<:t
dagelijks in het nieuws zijn maar die wel
inzicht verschaffen in wat er zich voltrekt
in her Europa van van(bag de dag; die la.
ten zien hoe dl."fundaml."ntl."n van Europ'l
snel of langzaam maar in ieder gl."val in~
grijpend \.eranderen.
In januari zijn al de documentaires Ama-
deu, Amadeu! (de r<:constTlKtie van <:en
racistische moord in de voormalige
DDR) en Jong in de Bijlmer (over de
vreedzame COl,.'xistemie van jongl."Ten in
de multiculturele Amsterdamse Bijlmer-
meer) uitgezonden. In fehruari v(.rvolgt
de serie met;

Woensdag 16 februari, Nederland 1,
22.42.23.22 uur

De Slowaak :-'1artin :-'1. Simecka, auteur
en politicus, is de zoon van de voormali.
g<: dissidenHchrijver en filosoof Mi!an
Simecka. Als longen, ten tijde van het
communistisch regime, ging :-'1;Htin met
zijn vader m(.e naar de geheime schrij-
vers-hijeenkomsten. Na de dood van zijn
vader, en na de tweedeling van ziln land,
raakte iunior hetrokken hij de politiek,
net als zijn vader min of meer tegen zijn
zin . .\-Iaar de politieke onnvikkelingen in
zijn land Slowakije zijn zo mrgeliik dat
hij niet anders kan dan 7.ete hekritiseren.
Dat wordt hem niet in dank afgenomen
door de nationalistische regering van Slo-
wakije.
In de Schaduw van de Geschiedenis geeft
:-'Lutin Simecka een analyse van de hui-
dige politieke situatie in Slowakije in het
hijzonder en in Oost-Europa in her alge.
n1('en. Daarnaast zijn schokkende bed-
den te zien van zigeuner-nederzl."ttingl."n
in Oost-Slowakije die natuurlijk alb te
maken hehhl."n met de nationalistische
politil."k van el."n land waar alles og<:n-
,chiinlijk rustig is, maar waar het aan de
grens n1<:tHongarije en rond de zigeuners
gevaarlijk broeit.

Dissident Albanië
\\'oensdag 2 maart, Nederland 1,22.44.
23.34 uur

Documentaire die la,1t lien hoe Albanië
in dubbel opûcht afgesloten is. Het land
is nog altijd yolkoml."n afgelondl."Td van
dl." rest van de werdd l."nbovl."ndien kent
hl."t land een extrel."m groot aantal dissi-
dl."lltl."ndat in balling,(-hap ledt en hele-
nual niets vernel."mt over het \'aderland.
De persoonlijkl." geo;chil."denis'l."n van een
aantal Albanezen vertellen ons de gschie-
denis van de <;ocialistischl." repuhlil."k en
maken ons duidelijk wat leven in halling'
,(hap hete kent. Tenslotte wordt cr geke-
ken naar de mogelijkheid 0111terug te ke-
ren llaar het heellang7,aam \.eranderende
land. \'i/at betekent dat; terugkeren naar
je vaderland waarover je j:Henlang hele-
maal niets vernomen hebt?

Doorgaan tot welke prijs?
Woensdag 23 februari, Nederland I,
22.40.23.50 uur

:-.laast deze serie over het veranderende
Europa, is in fehruari de documentairl."
'Doorgaan tot welke prijs?' te zien. Daar.

Zigeunermeisje in Oo,t-Slowakije

in is een aantal patit'IIlell gevolgd die
kanker hebbeII. Centrale vraag was: \'7at
blijft Cf OVCf voor hen wanneer hestaande
medicijnen l."n behandeling,wijzen geen
dfeet meer hehh(.n~
In dl." Rotterdamse Dr. Daniël den Hoed-
Kliniek wordt onderzoek gedaan naar en
geëxperimenteerd met nieuwe behande-
lingswijzen. Terminale kankerpatiënten
wordt de \"Taag voorgelegd of zij zich he-
schikbaar willen stellen voor zo'n behan-
delingswijze. Patiënten grijpen al dan niet
deze laatste onzekere strohalm aan. :-Ja-
TUurlijk wordt daarbij de grootste zorg-
vuldigheid in acht gçnOl1len. :-'Iensen
wordt geen rad voor ogen gedraaid, de -
minimale - kans(.n op gene7.ing worden
ni<:t verdoe7_eld en de patiënten worden
uitgebreid gekeurd om te kunnen lll-
schatten of het iiberhaupt ûn heeft om
eraan te beginnen.
.\Iaar toch. De klinil."k hl."dr natuurlijk te
maken met de belangen van de farmaceu-
tische industrie. Er zijn ,oms regenstrijdi-
ge helangen in het spel als een arts tege.
lijk onderzoeker is. En in hoeverre kun-
nen patiëntell een afgewogen keuze ma-
ken? Het ûjn slechts een paar van de on-
derwerpen die aan bod komen in de 7.e-
ventig minuten durende doculllenlairc,
waarin vijf patiënten gevolgd worden, in
hun gang LlOgs artsen en nwthodt'n en in
hun pnKl."S van afwl."gen.
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Humanist en christen
samen op weg

om het hoofd te bieden
aan de barbarij?

door Harey Kuitert

Eind november vorig jaar werd op de Universiteit voor Humanistiek
het nieuwe handboek over de theorie en de praktijk van het

humanisme gepresenteerd. Een indrukwekkend overzichtswerk dat al is
betiteld als dé gids voor het humanisme. Het boekwerk werd dan ook met
trots gepresenteerd door Cees Stavenuiter van uitgeverij De Tijdstroom.

Verscheidene mensen voerden bij deze gelegenheid het woord.
De toespraak van de prominente theoloog Harry Kuitert, waarin hij een

brug bouwt tussen christendom en humanisme, leek de redactie van
belang om de lezers kennis van te laten nemen.

Humanisten en christenen: wat ze delen en verdeelt
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Fen titel moet iet, hebben dat opvalt en
tegelijk - 111a,u dat volgt &lJruit - de
mogelijkheid biedt om wit." of wat je voor
je hebt tc onderscheiden \'3n anJen:n.
Dat hcb ik, vuur de gelegenheid. ook in
de titel van mijn \'OUnkKht voor
vandaag ge,topt. Wat opvalt i, h\,[
kromme :-':cdcrlands, in de tram vaJl Van
Lrollep', 'Ilier l.ct men thee \'11over', Ik
hoop met die wmd"t aan de uitnodiging
van d" uitgever tegemoet n."zijn
gekomen. hij wou ct'1l titel die de
aandacht vnllludu Ie rràken. Hii (ijn
zin! ~laar hrt is nkr meer Jan de
aankleding, wilt ll, her lint om Je
\'npakking. \Vaar het owr gaat is wal
chrisIl"ncn en humanisten samen delen en
wat ze verdeelt,

Of' die titel hen ik to;mlone terecht
gekomen, na een heel aantal and.'re te
hebben \'uworpell. "lijn too;spraak ~al
bestaan uit het besprekt'n van die
\'erworp<:n andere titels. Zo kan ik u nog
het bo;ste imdchr ver~ch"ffell in, \Vat Ilaar
mijn beperkte mening, O\'o;reo;nkomst en
vo;rschil is russcn christen en humanist.

Ik onderstreep met oP/o;t en w duiddijk
mogelijk 'naar mijn beperkte mening'. Ik
heb nooit ruzie gehad mo;t humanistcn,
ben \'anaf de dJ.gen \'an Van Praag, als
loenl1lJ.hg voorziner van het IIV.
menigmJ.al gez.arnenlijk lJlet humanisten
upgetrukken, eenvoudig omdat ik
wrwamschap heb gevoeld. ~ll nit."t
direct met Van Praag, hij was toch een
omlaggclijke dominee, maar d,u was ik
toen ook. ovo;r zoiets doc jc cen leven
om het weer af te leren . .\.Iaar goed, ik
heh mij in het gezelschap van
hum:mi~!en altijd thuis gevoeld, in het
hedendaags jargun; Ie g,lVen me 'n'n
l4uedge\ocl'.
.\.laar ik ken genoeg overtuigd.,
christenen onder mijn vricnden dil'
daarmee moeitc zouden hehben. Ze
wllen te vaak hau[J.ine humanisten
hebhen ontmoet, denk ik, humanisten
die uit de hoogte op de christelijkheid
van de christenen neerkijh-n, lkn ik die
d:'tn niet tegengekomen? Zeker wel, m,ur
evellved h:'tutaÎIlt' christl'llen, di.'
neerkijkt'll up humanisten en vour geen
oordeel terug s..:hrikken,



Dus d,u is alvast niet iets wat christenen
en humanisten onderscheidt. ze liiden
aan dezelfde wnden denk ik, :1ls ik het
even mag verbreden tot een w,lt
Jlgemener trekje.
Er bestJ:1r pbrvloers humJnisme ZOJls er
platvloers christendom best,ut. Van
beide hcb ik niet teru~, mJar ik hoef er
(Jok niet ovcr te srruikelen. Zomin her
christendom één PO[ nJt is. wmin is het
humJnisme in Sederl:1nd dJt. en even 10
weinig heeft het zin om te doen alsof en-
wals eertijds troef was - V,1nde
controverse christendom-humanisme te
spreken. lIoe meer je over het
humJnisme en het chri,tendom pr:1at.
des te onwuchthaJrder wordt de
ontmoeting, je m:1Jkt je er op die m,lnicr
met een cliché van:1f.

Het hoek dar v:1nd<la~ ~epresenteerd
wordt, is van die gefra~menrariseerde
eenheid een teken aan de wand. Sinds
vandaag. kun je zeggen. hebben de
humanisten een bijbel, ook een bijbel, e1l
bilbel komr van 'bibli:1'. BibliJ stond dan
ook op het schutbbd VJn de Staren

Vertaling en IObng ik kerkelijke
c;1techese heh gegeven, heh ik uitgelegd.
dat 'biblia' niet 'boek' maar 'boeken'
berekende en dar de bijheluit 66 boeken
of boekjes hestond als eWlJ7.oveel
fragmenten van chrisrelijke traditie. De
bijbel van Clireur brengt het nier tot 66.
als ik goed tel komt ze op ongeveer de
helft uit, maar dat is passend. Als het om
'delen' gaat, mogen jullie rustig de helft
hehhen,

Ik kom op een wat serieuzere titel die ik
ondanks alles heb verworpen. Zijn
christenen nu halve humJniSlen of
humanisten halve christenen?
Aanlokkelijke gedachte. met een kern
van waarheid. Ik zelf zou er dik tevreden
mee zijn Jls men mij een halve humanist
noemde, nog liever een hele, maar dan
ook nog een hele christen. Alleen, dar
loopt op twee helen uit en dat kan niet,
want er is er maar één die mijn naam
draagt. Dus zou het kunnen hetekenen
dat er twee 7.ielen in één horst huizen,
een chri'itelijke en een humanistische, en
ik moet hekennen dat ik dJt opnieuw een

niet OnwJarschijnlijke gedachte vindt. Ik
wil ulfs verder g,lan en zeggen dal er
meer zielen in iedt'rs borst huizen,
mensen hebben niet een levensheschouw-
ing uit één stuk, ze putten uir nlt'er
bronnen tegelijk die vem:hillenJe
vormen van dorst moeten lessen. De
persoon telf is de samenhang stichtendl'
factor, en dan moet je 'samenhang' nog
met een korreltje ~.out neml'n.
De eenheid van levensbeschouwing lijkt
mij meer een historisch gegroeide en nog
steeds groeiende gewenning aan
heterogenitrit te zijn dan een aantoon-
bare consistentie. Het is t'n blijft een
lappendeken, maar ook et'n lappendeken
dekt en Jat is genoeg, Die saml'ngesteld-
heid van 1c;'cnsbeschouwingt'll eli/of
geloofsovertuiging verklaart bovendien
waarom mensen elkaar in een zo plurJlc
cultuur al, Je \Vesterse kunnen herkcn-
nen, als ze ll'nminstl' willen. En 'willen'
definieer ik dan al> hl,t overwinncn van
fobieën. niet alleen ten aanzien van
mensen VJn andere etnisd1e k0l11af maar
ook als her mCllSl'n met dc nestgeur van
Cl'n anJere levensbeschouwing gaat. \Ve
zijn, om een uitdrukking van Van Ruler
te variëren, toch geen stekelvJTkens voor
elkaar?

Ik heb zelfs aan de titel gl'dacht: de
christenen als verklede humanist en Je
humanist als verklede christen, Daar kon
Jan nog een vraagteken achter, oln
iedereen tevreden te houden. :\Iaar het
leek mij wat te laf On1dat Haagteken
erachter te zetten en zonder vraagteken
leà mij weer te stellig, in elk geval LOU

ik dan op w'n feestelijke dag al>
vandaag een aantal humanistcn boos
maken. En waarom zon ik? Ik biechr
nochtans op dat ik die titel wel op mijn
lijstje had sta,1Il en ze tot op dir uur nog
de overweging waMd vind. Waar ik
christenen in om gezelschap mee boos
gemaakt had. zou de titel wezen: de
humanist als geëmancipeerde christen.
,\tlM opnieuw. WJJrom zou ik iemJnd
boos maken op dit unr. Bovendien, het is
wel heel rrg mooi in de richting van de
humanisten, te mooi bijna. in elk geval
verei,t het een criterium wa,uaan
emanciperen of nif'f emanciperen kan
worden afgemeten en ren criterium dat
een onweersproken is, laat zich niet zo
gauw construeren. \Ve meten de
emancipJtie meestal a,lIl elkaar Jf, ik ben
verder dJn jij, jij hent nog niet wver als
ik, en dergelijke oordelen. Ze komen in
de beste kringen voor maar formuleren
alleen wat je van jezelf denkt.

Een gemecnschappelijk land van
herkomst - dar had cr ook hoven kunnen
staan. Dar zou ik dan niet lO hebben
uitgewerkt dat ik de humanisten Hellas
had toegeschoven en de christenen tnt
produkt van dl" middeleeuwse kerk-
rlilkheid hJd gemJakt. Zonder Hellas
geen christendom, het had gcen over-
levingskamen gehad (om de hi,toricus
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Harry Kuitert: Mensen hebben niet een
levensbeschouwing uit één stuk, ze putten uit
meer bronnen tegelijk die verschillende
vormen van dorst moeten lessen.

Samen op weg om in onze cultuur het hoofd
te bieden aan telkens weer terugkerende
situaties van ontmenselijking en
onmenselijkheid.

Harnack TeciTeren) als het zich nirt in
het wltuurf;ewaad van dt."tijd (het
hcllrnisme) had !\l'kked. Heel die
negarirve hrcJdvormin!\ over deze faSl'
van ontwikkeling van kerk en christen-
dom, die sinds iaar en dag in de mode is
(het zou een soort zondeval van de
christenheid geweest zijn) houd ik voor
misplaatst. Christenen die zo heftig
Iiellas buitenshuis willen houden,
kunnrn dat alleen maar doen omdat Zl'
z.e1fnet 70 zijn als wat ze veroordelen:
helemaal kind van eigen tijd.
Tt."rug luar mijn punt van zo e\"en: een
W'JlIet."mchappelijk land van herkomst,
daarvan ben ik inderdaad overtuigd. In
dil' zin zit cr, in wat vanJ.tag voor
humanisti.;ch geldt, vel'! christdijks en in
wat chriHeiijk heet \"l'eI humanistisch.
N<1Iuurlijk, dus zijn er onder beide
erfgenamen ook achtergehieven
gl'hil'den, er is een soort christendom, tor
dak naast dl' deur toe, waar ik niet
guag met."vereenzelvigd wil worden,
zoals cr ook humanisme bestaat daT ik
nieT lust. DaT kun je zegf;en, n'ldaT je heT
gemeenschappelijke land van herkomst
heht a:mv;urd. Dan kun je zelfs zeggen:
wie is er verder \"an huis? Is het
humanisme een weggelopen kind. is heT
christendom vervreemd van zijn
mot'derland of zijn heide op wek naar
een land daT God hen wijzen zal, zoals
v:m wijll'n Abraham staat opgetekend.

Een merkw:13rdige hijbeltekst! Ze is in
de zestiger en 7.evemiger jaren een tijd
lang razt."ml populair geweeST in de
kerken. omd,u heT vervolg luidt: 'niet
wett."11dewaM hij komen zou'. ;\1aar echt
SUil'US genomen werd die tekst nieT,
anders wa, hij niet zo popuLiir
geworden. De meC'óTechristenen wisten -
en weren - het veel te f;oed waar ze uir
wuden willen komen. ;\leem je wel
serieus dar we niet weten waar we zullen
uitkomen, dan tie ik deur een ved
bdovend pef'órectief voor een Samen op
Wieg van christen en hurnani,t. Niet een
zdfde Samen op Weg als dat van
Hervormden, Gereform~erden en
Lutheranen. Elk zijn eigen proces, maar
toch: 'niet wetend~ waar hij kom~n zou'
schept ruimte, er z.Ît ern belofre in. Gaat
het om een 'samen' van humanisten en
christenen. dan denk ik allereerst aan een
to~komstbeloftc \'oor de cultuur waarin
humanisme en christendom zich
bewegen, onze \X'ester,e,
Ik hoor niet bij de mensen die haar
afkatten, [Joch bij de filo,ofen die h<lar
aan het einde van haar latijn zien. D,H is
alsmaar weer daelfde ,uggcstie van:
\'Toeger ging het goed . .\laar cr is nooit
een tijd geweest waarin het goed ging,
elk historisch onder7.0ek zal dat al!ren
maar be\'e<;rigen. er zijn alleen tijden
gewee,t waarin je goed was ingeschoten
op de problemen die beheerst moesten
worden. nU<Ir die prohlemen
ver'óChuiven en Jan sra jl' Wel'r zoal niet
met lege h<lnden dan toch onthand.
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Wij vand'ial; moeten leren leven met een
fundanwntalisrische !sLim, mer een
verhrokkdde eenheid van l'u!tuur, met
pluraliteit al, zef;en en als blok ,lan h~r
heen. 1101'wij het klaren: ziedaar
waarvoor ik denk dat humanist en
christen ,amen op weg zijn. W'aarheen?
Dat lijkt mij nier de goede vraag, eerder
een \T<lag die hevangen hlijft in een
ideologische strijd Olll uitg,l1lgspunten,
7.ulks onder het hoofd van de worsteling
om de eigen identiteit. Ik heb niets tegen
een dergelijke worsteling - ik zie
trouwens dar 7.etot in de kringen van de
humanisten terugkeert - mits 7.C7.Îch laat
rdativeren door de praktijk \'an het
samen leven en ,alllen moeten leven,
AnJer, wordt het een strijd op papier.
en papier is geduldig, Als jc de oude
stukken cr nog eens op naleest; war
lijken de discussies van twintig jaar
geleden al weer <lchterhaald, en vooral,
wat lijken ze graris gevoerd te ziln, niet
<lIleen in de !loofden maar ook over de
hoofden heen,

Nil'r er!\ens heen dus, wel samen op weg
om ... .Ja. om W<lt?Om in onze eultuur
het hoofd te bieden aan telkens weer
tl'tugken.nde situaties van ontmenselijking
en onmenselijkheid. Tegen de harbarij
van alle tijden. die zich vandaag hult in

a fgepla tte werkel ijkheidsopvatti ngen,
zullen we ;\tonteverdi moeten verdedig-
en en Mozart, Achrerherg en Philip
I.arkin, om maar wat te noemen, En
tegen de wreedheden van alle eeuwen,
vandaag gekleed in de wapenrusting van
vrij opererende 'warlords" de onnozele
kindertjes in Sornalie en voormalig
Yugoslavie. In alle bescheidenheid
overigens: we kunnen niet een hemel op
aarde maken, lllaar voor l'en aantal
men,en de wereld wat minder tot eell hel
te maken - dat zou misschien kunnen.
Die bewu,re persoonlijke ver<lntwoorde-
lijkheid waartoe wij w graag oproepen,
voorwa,lTde voor 'civil courage" blijft
een lege huls als ze niet uitloopr op het

hehandelen van Jnderl'n zoal~ je zelf
hehandeld zou willen worden. Dat i,
humanisme en tef;clijk de Wet en de
proft."ren, waar Jezus het over had. \Vat
Lt' daarenboven nog delen. is - het spijt
me - een ,oort gl'loof in de onderneming.
door de l.hri,tenheid sterk gearticuleerd
in termen van geloof in een persoon-
achtig God (laat u niets wijs maken door
theologen die zeggen dat dat achterhaald
theïsme \'an christenen is, ze geloven
allemaal in dat penoonachri~e en zullen
J.u blijven doen}, ik kan ook ze~~en: op
hun eigen ITJatlÎl'r gearticuleerd door
christenen, ma<lr allerminst <lIsgeloof
afwezig hij anderen. Dat is geen annexatie.
Zonder geloof vaart niemand wd, het zit
in een culruur in gehakkrn, ander, be-
stond een cultuur niet, het heefr in de
westerse cultuur zelfs iets christelijks
ol'er zich, ook bij ,eculieren, zoals het in
i,lamiti'óChe landen iers van de geur \'an
de Islam om zich hedt. Het is een geloof
dat som, de moed der wanhoop lijkt
maar toch, her i, er en het kan het niet
bten te geloven. Om met Kafka te
eindigen:

'Dat het ons aan geloof onthreekt, kun je
niet zeggeil. Allt."ell al het simpele feit
van ons leven is een eersterangs geloofs-
waarde. Hoezo een f;eloof,waarde?

Een men, kan Toch niet niet-leven:
Precies! In lbt 'kan toch niet' schuilt de
krankzinnige kracht van het geloof,
Deze ontkenning is juist haar vorm'.

Ik heb de ideeën dat humanisten niet de
pest hebben aan geloof, althaIlS niet per
definitie. lllaar wcl de pest aan een
hevoogdende kerk die voorschriifr wat je
wel en niet mag gelovcn. Laat dat om
dan verhinden! Want daaraan hen ik
ook een gruwelijke hekel. •
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Veel mensen bestellen een extra
exemplaar van het speciale winter.
nummer van de Humanist over het

onderwerp 'Keuzes in het leven'.
Bijvoorbeeld omdat ze hun exemplaar

hebben weggeven aan een goede
vriend, vriendin, familie, buur of

kennis. Maak per exemplaar
f 8,45 (dat is inclusief porti) over op

giro 58 van de Humanistische Pers te
Utrecht onder vermelding van

'Extra exemplaar Winter. Humanist' ,
En als u meerdere exemplaren wilt,

gireer dan even zovele malen f 8,45 en
vermeldt hoeveel extra exemplaren

u wenst. Wilt u meer dan 10
exemplaren, dan kunt u een

korting krijgen.
Neem dan contact op met ons (tel.

030.318145). U kunt het nummer ook
bij de receptie van het Humanistisch

Verbond verkrijgen voor f 5,95
(Nieuwegracht 69 in Utrecht).

Een en ander geldt zolang
de voorraad strekt.

Bestellen
exemplaren

•winter-
nummer

over keuzes
nog mogelijk

Per lid kan rtn persoon op hetLdfde
adres kiezen \'oor een ~ratis medelill-
lIla,uschap. Een meddid ontvangl
geell Humanisr.

Een abonnement op de Humanist
Al, lid kriiglu de Humanisr in de hus.
;\laJ.r 11 kunt ook rrn los abonnement
nemen op de HumanisI. Voor f 37,50
per jaJr olllvangt u negen nummers.
waarondl'T her speciale.' zomernummer
en het dubheldikke wintl'rnummcr.
Bel nu: 030-318145.

moeten zich onafhankelijk maken vao Je
overheid 'De gedachte Jat de politiek de
samenleving hesTuurt, behoort tot de illu-
sies van ct"o steeds kleiner wordende
groep', aldus \'OOTzittcr vall Ilumanitas
George Brouwer Tildens een symposium
over 'normen en waarden en vrij\villi-
gerswerk'. Sturing zier hij vervangen
door stimulering, waarbij subsidie, een
rol kunnl'[J hlijven spelen. Hij verwacht
echter dat ondanks vecl waarderende
woorden voor het vrijwilligerswerk, alle
politieke partijen verder willen hezuini-
gen op subsidies. De 'kaa,,~'haafmerho-
de' acht hij daarhij niet langer hanteer-
haar. Hij liet steeds meer noodzaak tot
keul.es, die politieke partijen zullen toet-
sen aan hun eigen normen en waarden.
Na de cakulerende burger komt de cal-
culerende overheid in heeld.
;\.lrt dit symposium nam Humanitas af-
scheid van Aad v,m Oosten, die Humani-
tas twintig jaar heefr gediend als dirrc-
teur en secretaris. Aad vall Oosten is nu
hoofdhestuurslid van het Ilumanistisch
Vcrhond.

Gemotiveerde \'uordrachlen kunnen tot
juni worden gestuurd naar: Slichling mr
A.E. Rihhius I'c1clicrfonds, pla Universi-
teit vonr Humanisliek, I'oslbus 797,
3500 AT Ulrecht.

Humanitas:
vrijwilligersorganisaties

lijke gedeputeerde van Noord-Holland
en de oprichlstcr van hel \'£ouwe11\'or.
mingscentrum De Bom. In 1958 werd lij
als eersIc vrouw benoemd tut liJ \'an Je
Raad van State.

Lid worden van het Humanistisch
Vcr hond is makkelijk. El'n telefoontje
is genoeg: 0.10-3 11l145.
De minimumconrril'outic lwdru,lgt
f 75,- pt'r jU;Jr. Een hogere bijdra~e is
welkom. Voor Ir:dl'n met {'{'Ij inkomt'n
lager dan f 18,000,- hruto per jaar is
de minimum..:ontributil' f 45,-.
Jongeren tOl 27 iaar b<'lalen slet'hts
f 35,- per jaM. Elk lid ontvangt negen
keer pcr jaJr de Humanist.
Als lid. krijgt u ook korting op de
toegangsprijs V;lll hijeenkom,ten
en "rmposia.

Veel belangstelling voor
winternummer over
Keuzes in het leven
:\kcr dan 3000 eXl."mplJrcn \'an her
Keuze-nummer van Je Humanist zijn er
al verstuurd naar belangstellenden die via
de giro een nummer hadden nestrld. Het
winternummer wa, in de maJ.ndcn de-
cember en januari uok verkrijghaar in
kiosk en menig boekhandel. Hiervan zijn
nog geen verkoopcijfers bekend.

Eens in de twee jaar organiseert de
Stichting mr A.E. I{ibbius Pdetierfonds
een prihuitreiking ter be\'ordering van
humanisme en vrouwenemancipatie. De
prijs (p;root f 5000,-) gaat naar de \'TOUW

of man die lich heef! onderscheiden door
haar of lijn actie\'C bîjdrap;e aan huma-
nisme en vrouwenemancipatie.
i\lC\'rouw Ribbius Peletier (1891-19R9)
heeft haar le\'en Janp; geij\'erd voor de
emancipatie. Zij was de eerste vrouwe-

Lid worden
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Waar halen ze het vandaan!
Op 3 mei worden in Nederland weer landelijke verkiezingen gehouden. Het beloven de

spannendste te worden van na de oorlog. De politieke partijen hebben hun
programma's klaar, de voormannen en .vrouwen lopen zich al warm voor de race.
Vaak zullen ze kissebissen over een half procent je meer of minder, de kiezers

naar de mond praten en zich afvragen of hun haar wel goed zit.
Daarover allemaal niets in deze verkiezingsserie van de Humanist. Wij vroegen vijf

prominente politici van verschillende politieke stromingen naar hun inspiratiebron, naar hun
levensbeschouwing en hun mens. en wereldvisie.

In het novembernummer openden de liberale voorman Frits Bolkestein en de D66.er
Gerrit Jan Wolffensperger de serie. In dit nummer wordt de sociaal.

democraat Hedy d'Ancona aan de tand gevoeld. In het maartnummer volgt de christen.
democraat Elco Brinkman en in het aprilnummer sluiten we de rij

met de Groenlinkser Ina Brouwer.
Het is de bedoeling dat de hele serie wordt gebundeld en voor de verkiezingen

verschijnt als een aparte uitgave van het Humanistisch Verbond.
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Ik zet niet vrijheid bovenaan maar gelijkheid,
rechtvaardigheid en solidariteit.

Haar vertrOUWl:n in 'dr vitaliteit l:n flexi-
biliteit' van de sociaal-demoaatie is ij;r;l:r-
sterk, ond;ll1ks de erosie waaraan de;r;e
uit de laat 19d1: eeuw daterende politieh'
stroming onderhevig is. Iledy d'Ancona,
minister van \'(.'dzijn, Volksgezondheid
en Cultuur en lijsnrrkker van de Partij
van de ArlwiJ bij de komende \"Crkiezin-
gen \loor het Europees Parlement, is van
top tot teen sociaal-demoaaar. Eli l'en fe-
ministe die haar oude liefdes altijd trouw
lijkt te blijv'en,

In h,lar ruime werkkamer aJn het HaJgse
Lange Voorhout reageert Hedy d'Anl"<ma
enigszins geprikkeld op de vraag waM de
sociaal-democratie tegenwoordig voor
sraar. "Tegenwoordig klinkt mij re trl:n-
dy, Voor mijn gevoel st,lat de ~;ociaal-de-
mocratie nog steeds voor enkele fundJ-
mentele 7.aken. Zoals het geloof in de ge.
lijkwaardigheid van mensen, het geloof
in rechtva,udigheid zod,\! il'llereen gelij-
ke kansen heeft om die gelijkwaardigheid
te reali,erl:n, en het gelouf in Je nood.
7.aak om de maarschappelijke goeJeren
en diensten zo goed mogelijk te verde-
len,"

Dell' uitgangspunten hJijv-en gelden, 70
meent Hedy d'Ancona, hoewl'l in een be-
paalJe pcriodl: hn ene uitgangspunt
meer aandacht verdiem l'n krijgt dan het
andere, "Her hangt SJmen mn de maat-
schapprlijke context. :\1aar accentVt'r-
s..:hillen betekenen geen we7.enlijke aan-
ta>ling van lic piilers van de sm:iaal-dr-
mocratie," Haar l,lI1gdurige betrokken-
heid bij dl' vrouwenbeweging wordt uok
merkbaar, keer op keer referl'en le aan
de vrouwenemancipatie. "Vanaf 1968 tut
dirp in de jaren '70 heh ik veel nadruk
grlegd op de ongelijkheid en m'lchrsver-
schillen tussen mannen en vrouwen. Op
dat gebied hebben wc vorderingen ge-
maakt. Dat is geen reden om te z,.ggen
dJt we er klaar mee zijn, het blijft altijd
mn'spelen. Maar op Jit moment leg ik
meer nadruk op boe we vorm kunnen ge-
ven Jan de tllulti..:ulturde samenleving."

H"t vrijheidsidee van het liberalisme is
voor h,lar weliswaar el'n nobe1c notie,
lllJ.ar wordt - als hel erop .\cIn kOlnt -
toch ondergeschikt aan de mogclijklwden
vJn de mem om zijn vrijheid te exp!oitl'-
ren. Het najagen van gclijkwJardigheiJ
dus. Iledy d' AnconJ, ~Als Je vrijheid
van de een ten koste gaat van de vrij beid
van de Jnder, is vrijheid voor mij een loos
bt."grip. Ik vind vrijheid heel belangrijk.
Als ik spreek ov"("rde ongelijkheid [\Issen
mannen en vrouw,.n, heeft dat ook te
maken met het Hijheidslwginsel. Er moet
een ma,htscvenwi,ht tussen mannen en
vrouwen bestjan zodat vruuwen dl' mo-
gelijkheid hehben om hun vrijheid tot
uitdrukking te btengen, Ik vind dat span-
ningsveld heel boeiend, Vele sociologen
hebhen 7.ich afgev'raagd tot waar de vrij-
heid van de een gaat opdat 7.ijniet belem-
merend werkt voor de ander. lIet is de

HU~IAl\'ISTfebruari 1994 21

taak van de overheid om voorwaarden te
cret'ren waardoor et."nieder zo gelijk mo-
gelijk kan profiteren VJn die vriiheid."
Toch kun je je afvragen of de7.e denkheeld-
en niet achterha,lld zijn. Emop'l worl-\t in
de jaren '90 imml:Ts gekleurd door de td-
oorgang van de so,iaal.demoef;ltie en
ook de PvdA dreigt te worden ge..:onfron-
teerd met een dramati,che inkrimping
van de achterh<lrl. Een tijdelijk verschijn-
sel, vindt Hedy d'Ancolla, dat 7.ich trouw-
ens niet in alle \'\'esteuropese landen
voordoet. \'('am: Min Noorwegen, Portu-
gal en Griekenland hebben Je socialist,'n
wel overwinningen gehoekt. ~ De verkla-
ring voor de terugval is volgeJ15 haar gele-
gen in een combinatie VJn twee faCTOren;
De ondergang \'an het comlllunisme en
de door de su,iaal-demol,:raten onder-
kl'nde economisdw noodzaak om de ver-
zorgingsstaat te hervormen. Bovendien
heeft de individualisering en dl' fragmenr-
arisering van de samenleving hier en cl-

Jers in Europa er\"()Or gez.orgd dat "ge-
meenschapszin l:n colle..:tievr arrange-
menten soms op gesp'\llnen VOl't st,lall
met eigen helang en indiv'iduelr vrijheid
van keu7e.-

De individualisering ,.an de samenIrving,
Een fenomeen in opmars waardoor poli-
tirke stromingen op elk,lar lijn ga'1I1 lijk-
en. Hedy d'Aeona, "Als woordvOl'rders
van de sociaal-democratische beweging
hrt individualisme verkondigen, is dat
voor buitenstaanders moeilijk te onder-
scheiden van de oorsprong van het liN'r-
alisllle. Natuurlijk, we leven in een sam-
enleving waarin duidelijk een ontwikke-
ling is te zien na,1r individuali,aing. frag.
melltarisaing en internatÎonalisering.
:\b;1r een politkus opereert vanuit een
hep,ulde visir op hoc de samenleving
eruit 7.01\morten zien, Dir an'llyse van de
hestaande maatsch'lppelijke werkelijk-
heid is nooit waardevrij maar altijd ge-
kkurd. En dJ.ar liggen de vers<.:hillen tus-
sen de politieke stromingen. \'(.'ant mijn
analysc van de maat>chappelijke werke-
lijkheid is anders dan die van vertegen-
woordigers van andere partijen."
Een voorberld, toegespitst op de L'ri,heid,
gelijkht'id elI broederschap, de leuze van
lir Fr;Hlse Revolutie. Iledy d'Ancona, "Ik
zet niet \'Tijbeid bovenaan m.lar gelijk.
heid, recbtvaardigheid en solidariteit. So.
lidariteit staat voor hroederschap en zus-
terschap, Dan kom je terug op het idee
van herverdeling vaIl go,'deren en middl'-
len. :--Jeemhet suh,idiesysteem. Via subsi-
dies wil de overheid voorwJarden cret'-
ren waardoor memen gelijker en gelijk-
waardiger kunnen participeren. Zo hetal-

en wc 111et7.'n allen de kinderop~.ang - of
je nu kinderen hebt of niet. En waarom
wil ik dat? Omdat je daardoor de vrouw-
en de bns geeft een gelijkwaardige maat-
schappelijke positie te bereiken. Het is
solidair als wij mrt zijn allen daaraan
mee betalen."

Voor Je toeschouwer blijft Je s..:heiJsJijn
russen de politieke stromingl'n vaag, w-
meer omdat cr hesluiten nogaleem bol
staan van compromissen. Hol' herken-
baar is een beslissing \.Jn een sn...:ialisti-
sche bestuurder? lIedy d'Aneona: ~Dat
heeft soms te maken met de beschikbare
middelen. Er is geen ongebreidddl' \"Tij.
heid om middelen in te zetten om je doel-
einden te hereiken. Er zijn andere heper-
kingen. In on7.e democratische samenle-
ving nemen wc hes lUiten door middel van
consensus, ie moet dus compromissrn
sluiten. Dat vinden we in Nederland
mooi. \Xle vinden het mooi als werkl1r-

mers l'n werk.
gl'vers totel:n eentraJI akkoord komen,
Trouwens, de hde politiek is compromis-
sen sluiten. Bij het l:ne onderwerp hll>tert
Jat veel nauwer dan bij het 'Illdere. Ern
politicus moet water bij Je wijn dOl'n. ~
!ledy d'Aneona (55), moeder v'an twee
kinderen, weet waar ze over prJat. HJar
politieke staat van dienst is aanzienlijk.
In 1981 viel z_e op als staatssecretaris
emaneipatil'zaken. Ze was geruime tijd
lid van Jll't Europee> I'arll'tllent en heeft
Zl'ven jaar namens de PvdA in Je Eerste
KJ mer gediend. Haar politieke het rok-
kenhrid openbaarde zkh al vroeg, Tij-
dens haar studie s(x:iale geografie in haar
huidige woonplaats Amsterdam, m'l,lkte
ze furorl' met een progressief ,aharetgr-
zelschap. Ze was ook een V,Hlde intiJtief"
neemstns van Man Vrouw :\1aatschappij
en mede-oprichtster van het feminisrische
maandhlad Opzij.
I-bar jeugd stond gedeeltelijk in de scha-
duw van de oorlog, haar joodse v,lder
werd door de Duitse bwetter vermoord.
HeJy d'Ancona; "Ik hl'b een diep gewor-
teld gevocl van rechtvaardigheid. Het is
mil tllet de paplepel ingegoten, Aan mijn
moeder heh ik ge7.ien hoc zwaar het leven
kan 7.ijn, onhegrijpelijk nvaar. En ze
heeft toch iets van haar leven gemaakt.
Voor 7.ich7.t'lfen voor de mensen om hJar
heen. Ze W,lS ongelooflijk vitaal en dat
heeft mij het gevoel grge\.en d,lt mensen
ondanks alles irts van hun lr\'l'n kunnen
maken. Vugelekl'n met miln moedl'r hl,b
ik het gl'uoffen. Ik had het veel makkdij.
kef - maar tegelijkertijd vind ik het on-
verdrJaglijk dat ik rl:n uitzonderingspo-
sitie f>ckleed omdat ik de vrijhrid heh ge.



Als overheid moet je
inspelen op de vitaliteit
die elk mens in zich heeft

had mijn ICWJl onafhankelijk in te rich-
ten. Ik ben ontsnapt aan alle luiken dir er
voor vrouwen van mijn leeftijd lagen. Ik
hordde geen gedwongen huwelijk aan tI'

gaan omdat cr geen effectieve voorbe-
hoedsmiddelen waren loals in mijn moe-
Jt"TS tijJ. Ik hoefde mijn studie nie'! af te
hreken voor ecn huwelijk en kinJ('Tcn. Ik
o.:n geen bijstandsmoeJer of zo gcschei-
Jt'1l dat ik wn~r helemaal over nieuw
mOl'r beginnen. Ik hch het allemaal om
mt." hl'eil zit'n geheuren. Dat ik er pcr-
soonlijk geen last van hch gehad, is voor
mij nooit een reden geWl"t"st om cr niets
aan te doen. Ik vind hl."tondragdijk als ik
een buircn!wcnrjc hl;"n.~

lid humani,mc vormt voor' Icdy cl'All-
'ol\a 1'1'1:[1specifieke inspiraliebron. "Ik
Jenk Jat de manier waarop ik in h~t lt.-
non sta, o\lereenkom~trll u"rtoont nu:t
mensen die vol overtuiging humanist
zijn. Maar ik hen niet iemand die zich tot
een beweging voelt aangetrokken.
Ja, ik maak wel dt"eluit van de feministi-

Ik heb een diepgeworteld
gevoel van rechtvaardig-
heid. Het is mij met de
paplepel ingegoten.

sehe beweging, maar dan is het gedacht-
engoed voor mij helangrijker dan ht,t ver-
~nigingslcven. Dat geldt mor alles. Ook
voor de sociaal-democratie. Er was ~rn
tijd waarin alles. van het wirg tot het
graf, in het teken stond van ~en hewe-
ging. De vrije tijd. het werk. \'rrrnigin-
gen. Dat heh ik altijd heel hen,llIwend ge-
vonden. Niks voor mij." Voor h;lar is
heel belangrijk dat de mem over zijn ei-
gen leven kan heschikken. Ze gelooft in
de kracht van de mens. ""'laar als mell-
sen tussen de wal en het schip drrigrn te
raken. moet je l.e wel de mogdijkhedcn
aanreiken om er hovenop n." konwn. Je

moet het ze niet al1ren I.elf laten uitzoe-
ken. Aan de andere kant is het niet goed
al~ I.e hun leven lang afh'lnkdijk I.ijn van
het bijstandslokrt of van hulp\'Crlellende
instanties. Als overheid moo:t je inspden
op de \'italiteit dil" elk mens in zi,h
heeft." Op de vraag of de mens volgens
haar tot het goede of kwade is geneigd,
reageert ze \.erhaasd. "Ik kan niet veel
met het heginsel gocd of kw;ud. Hoc hul-
peloos of verdorven mensen ook kunnen
t.ijn, ik geloof wel in die vitaliteit van de
nwnsen. De rcn hreft het meer dan de an-
der. Ik vind dJ.arom niet dat de over-
heid moet comprnsrren voor wat
mensen niet kunnen, maar moet ac-
tiveren wat IC (nog) wel kunnen.
Daarvoor lijn trouwrns ook te
weinig middelen. En ved
mensen zouden d.lardoor
apathisch worden. \\.'cl
moet je proheren in tt"
spelen op hel vitJ.le vermo-
l'en van mensen. D,H i~ iets
anders dan goed of
kwaad." Het ligt mor de
hand dat I kdy d'Ancona

niet ~e1ooft dat de owrheid het gcluk van
de mens kan organÎsen'n. ~?'een. dat i~
ook niet mijn doelstelling. Het geluk i~
niet per verkiezingsprogr,tlll toe te zeggen
en ik vÎnd niet d.n ren politicus of een
partij mag pretenderrn het individuele
geluk \.an dr mens te kunnen bevorderen.
Geluk is imrnt"rs eell persoonlijke emotio-
nele heleving. Wel is Joor herverdeling en
het creëren van gelijk •• kansen mis-
schien te voOrkOJllt'1I dat mensen getrus-
trct"rd raken om&H I.'" 'Illdt'rs slechts een
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Ik denk dat de manier waarop ik in het
leven sta, overeenkomsten vertoont met
mensen die vol overtuiging humanist zijn.

klein h3pje van dl' koek zouden krijgl'n
of helem331 nih. Dat hedt weinig meI
geluk te maken want mensen kunnen n,l-
tuurlilk gelukkig zijn, onafhankelijk \"<ln
de materii.'le omst,llldighedcll waarin ze
Irven. Anders gez.egd: Ik denk wel dat de
politicm kan bijdragen aan het welhevin-
den van mensen. Als ik zorg dat er voor
mensen een goede ga,ondheidsulrg is,
d'l! ze goede huisvesting hebhen l'n goed
onuerwijs kunnen volgen. draag ik hij
aan hl,t welbevinden van dl' nll'nsen,"
D3arruast kan de politiek ook maat.
schappelijke ontwikkelingen sturen. He-
dy d'Ancona vastberaden: "Je kunt heel
veel. Er zijn inslfUlllentl'n w,lardoor je di-
ren invloed kunt uifOefelK'n, Geld, voor-
zieningrn. r-.:eem UI' multiculturele S3-
menieving, \Xlanneer ik ervoor zorg dat
dl' nieuwkomers evenwichtig integreren
in UI' :\:ederlanuse samen1cving, d,lIl is
dar Cl'n bijdr'lge aan die mulriculturde
s,lmenleving, Een bijdrage om dl' prohle-
men die daar nK'e samenhangen, op te
lossen. Dat doe ik ook op andere' manie-
ren, Door hijvoorbl'e1J middelen he-
s..:hikbaar te ,lellen om dl' aç]Herst'1nd
van allochtone kinJeren in dl' voor.
,choolsl' fase - de fase voor d<: hasis-
,chool - w<:g te werken, Dan kom ik te.
rug op mijn redltvaardigheidsidee. Ik wil
dar kinderen een gelijke ,r,Ht in het Icven
hebben, ~ Even verstrekkend is 'dl' inui-
recte ,ruring', de he'indoel1ing van - zoals
ze het noemt - het sociaal-psychologische
klimaat, Politici nlO<:ten n'n voorhedd
stellen, vindt Ilcdy J'Ancona. ~Als je zelf
de fOleranlie in acht neemt. UI' lIlensdijk-
hei u laat zien en n:spect voor anueren
loont, heb je een enorme invloed op ml'ns-
rn." "Zo stelt bisschop Ernst een voor-
bedd al, hij op de radio zegt uat we el'n
ga,l'gl"lHllanJ zijn vergeleken hij ue lanu-
en waar lie nicuwkolll<:rs vandaan kom-
en en dal we allemaal een beetje llloetrn
opschuiven en hewinigen omdat uat een
eenvol1Ji~l' 0pg,l\'e is voor mellsell die
nog steeds goed beueeld z-ijn. Hetzelfde
zei EJ van Thijn, Twee mensen uil' een
voorheeld ~CVCIl.~

,\Is veranrwoorJdijk minister voor dl'
opvang van asirlzoekers en irtll11igranrrn.
is Hedy d'Ancona nog31 optimistisch
ovcr dc tolerantie V3n UI' r-.:euer1ander.
Reccnte gel>eurtenis,en maken die veel-
geroemue :\:eJerbnd,e tolerantie twijfel-
achtig. "In veel wijken in de grote steuen
is er cen ovcn'onn.ntrJtie van allochron.
en. Deze wijkl'n worul'n niet ,111eenge-
confronteerd met ue ;unwezigheid van
nieuwkomers maar ook met <:enalgemenc
wr1<wderillg, Je kuilt de prob1cml'n Vi,l
een din'cte methode oplossen door te in-
ws[erl"n in dir soort woongebieden. Oe
mensen mogen niet aan zichzelf worden
overgelaten, Extc3 a3nd3cht, extra geld,
IJl' muirecte methodr is wat ik enUl"r
noemuI': menSl'n moeten cen voorbl'eld
grven, \Ve mOetell de normen en waar-
drn van een toleratlfl' l'n drmocr3ti,chc
samcnleving o\'Crdragen. Ik menselijke
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wa3rdigheiu g,I,U boven ,111es, Ik vind
ook uat UI' meui,1 de dis..:ussie over ue
prohlemen veel te veel benadrukken, Te
weinig zien we voorbeelden waar het
goed gaM, te weinig zien wr de succes,rn.
Als er een beroep op je wordt gedaan,

moet je dM honorrren zover dat in je mo-
gelijklll'den ligt. N3wurlilk kun je nil'l
zeggen UM iedereen Of' dc wereld dic 11l'1
moeilijk heeft hier welkom is, Dat zijn
honderd miljoenen mensen, Dat kan niet.
Je kunt niet pretelldefl'n om lTIot.ldiale
prohlrmen of' tl' lossen, )"la,lr voor mrn-
Sl'l\ uil' echt woruen \'crvoll'u, die echt
\-<lnhet oorlogsgewdd te lijuen hebClen -
wij krijl'ell J3arVan trouwens een relatief
klrin aantal a,Hl de deur omdat de mees-
ten in ue regio zelf worden OpgeV3ngen -
moet Il' een oplussing vinden, ~
I[et ,ugumenr dal (\:ederland geen plaats
heeft om de voonuun"nue stroom van
,lsie!M,eker, en vluchtelingen of' te van-
gen, l,ll zij nimmer hantl'ren. "Op basis
V;Hl illtef1lMionale \'erdragen bestaan er
wrpli..:htingl'n. Wij hrbhen die VCrdragl'n
ondertl'h'nd, Je kunt de grelll-en gewoon
niet sluitcn. Dat is een illusie. Het is ved
z.inHlller 0111mensen uit tt. leggen dat we
in sommige gevallen ook vastzitten ,Jan
internationale vcrpliêhtinl;en,"

~Som, heh ik de indruk dat rnemen on-
volledig worden geïnfornll'crd uf l'en wr-
warrendl' se1cctie van negJ.til've Lwelden
krijgl,tl voorgeschotdd. Ik zeg niet dat
het gl'makkelijk is, Ik hdl het in mijn Ic-

ven nooir over gemakkdiik gl'had, ,\laar
waar het mij als sociaal-J<:nuxraaf en fe-
ministe om gaat i, dat wc het pad drr
rechtvaardigheid hewandelen, Dat p,ld
bepaalt mijn visie op asiciz,oekers, ,11-
lochlOnen, oude mensen. prohlematisdlC
longeren, VrOUWl'n.~
Reden voor zwartl;alligheid zier ze niet.
~;.Jee, natuurlijk. Dc nieuwkomers zor-
!:wn ook voor een ongekende verrijking
van dl' s'lmcnlcving. En lachend: "Ik had
hier ouk niet gacten al, mijn n'orouders
niet wan'n loq;rlarrn. Ze komen uit ue
luliaame havenstad Ancona.-



Petitie Mensenrechten van vrouwen

Nieuwe voorzitter Jonge Humanisten
in Ncderland die ondragelijk
lijdende patiënten de 'zachte'
dood IOcslOnden. Al in 1980
publiceerde hij t:en brochure
nmr ."akgenoten over ge-
schikte en ongeschikte mid-
Jelen ,'oor euthanasie. Het
prolO..:ol van het ziekenhuis
waar hij werkzaam is, geldt
inmiddels als model voor dat
\'al1 vele andere ziekenhuizen.
De bijeenkomst wordt gehou-
den in het AnlOnius Zalen-
centrum, Lange Mare 43 in
Leiden (l0 minuten lopen
,'an het station) en begint om
20.00 uur. Toegang gratis.

NBp.Woodbrookers.
cursus Religieus
humanisme

Een nieuw thema in de Goud-
se humanistische eaf~s: iedere
eerste maandagavond van de
maand zal iemand een zeer
persoonlijke en provocerende
stelling poneren en toelich-
ten. Het is uiteraard de be-
doeling dat de stelling een pit-
tige discussie uitlokt en met
de eerstvolgende stellingen
l.al dit geen probleem lijn:
Op 7 februari: André de
Bruin (voorlitter afdeling
Midden-Holland): in 1994
moet de schrijver Salman
Rushdie de Nobelprijs krij-
gen ,'oor de Vrede én de Jaap
van I'raagprijs.
Op 7 maart: J\brry Men-
schaart (heslOUTslid en coiir-
dinator van het café): kunst-
matige inseminatie is in alle
oplichten onjuist.
De cafés vinden plaats in het
COC-Trefcentrum, Spie-
ringstraat I Ua in Gouda
vanaf 20.30 uur. Meer infor-
matie: e,"en ,,,"larry bellen
01820-23778.

Van 15 tot 17 april houden
de \Voodbrookers en de Vrij-
zinnige Gcloofsgemeens..:hap
i'JI'B een cursus-weekend
over het religieus humanisme
als houJing tegeno.'er de be-
staanwragen van de mens.
Inleiders zijn prof. Jr 1'.
Smits, dr A.M.G. \,'an Dijk en
drs H.T. Sie Uhian Ho. Kos-
ten: f 205 ,-
Meer informatie: A.D. Fok-
ker, tel. 030-285610.

Humanistische
Cafés in Gouda

rent ie heefl regeringen opge.
roepen prioriteit te geven aan
de bestrijding van alle vor-
men ,'an geweld tegen .-rou.
wen.
De petitie kan no); \Ot 24 fe-
bruari worden ondertekend
en is nog "crkrijgbaar bij het
Vrouwenberaad Ontwikke-
lingssamenwerking, Posthus
77, 2.HO AB, Oegstgeest, tel.
071-159392, of bij het
HO,\1- Postbus 114, ,HOO
AC Utrecht, tel. ()JO-.~18145.

theGl08Al
CAMPA1GN lil"
!::= sz=:
WOMEN'S
~~ - --
HUMAN*=
RIGHTS

Eruditie
in Zeist

Op woen~dagavond 9 maart
houdt de afdeling Leiden en
Omstreken een openbare dis-
cussie onJer de titel 'Sten'en
zonder Iranen: het menselijk
gezicht ,'an euthanasie'. Spre-
ker is dr. P. Admira'll, als
arts-anesthesioloog verbon-
Jen aan het Reinier de Graaf
Gasthuis in Delft. Peter Ad-
miraal kreeg in 1992 Je Inter-
national Humanist Award en
in 1993 de le~penning van de
Nederlandse Vereniging nlOr
Vrijwillige Euthanasie. Hij
was ~~n .'an de eerste artsen

Het Humanistisch Verbond
Zeist, Doorn. Driehergen,
Bunnik, Wijk bij Duurstede
en omslreken organiseert op
70ndag 20 februari eenlcl.ing
over Eruditie.
De spreker. \V.J. Dijkhuis pu-
hlicccrde "De Gelikte Beer -
O"er Eruditie" bij VUGA
Uitgeverij 1991. Dijkhuis.
van huis uit wis- en n,1Iuur-
kundige, is onafhankelijk ge-
n'\Iigd als auteur en docent
te Anna Paulowna. De bijeen-
komst ,'indt plaats in de Gro-
te Koppel. de Clomp 1020 in
Zeist. Aan,'ang 15.00 uur:
toegan~ f 3,-.

Sterven zonder tranen

worden dit jaar nog aangebo-
den a'11Ide Commissie inzake
Je Positie \'an Vrouwen
(CS\\') en de Mensenrechten
COlllmissie (CHR} van de
Verenigde NatÎes.
De slotverkhlring van l-leVN
'Vereldeonferentie Mensen-
rechten, die in juni vorig jaar
in 'Yen en plaatsvond. stelt
dat ntensenrechten van vrou.
wen en meisjes ol1ver.-reemd-
baar, intt:graal en ondt:elba<lT
onJerd~.eI zijn van de men-
senrechten. Geweld tegen
vrouwen is erkend ab schen-
ding van mensenrechten. Ge-
weid tegen \'TOUWen in het
openbare leven, lIl,lar na-
drukkelijk uok (en dat is
nieuw!) gewdd tegen vrou-
wen in Je privófeer en gt:-
weid Jat "oortkomt uil religi-
eUI.e en culturele tradities.
Dele mensenrechtencunfe-

Discussiëren met
het Vredesberaad
Het Humanistisch Vredeshe-
raad {HVB) heef! onlangs de
discussienota 'StruclUreel Ge-
weld en Duurzame Ontwik-
keling' uitgebra.:ht. Het HVB
wil hiermt:e zowel t:t:n hrt:de
diseussit: op gang zit:n te
hrengen. als de inhreng van-
uit de \'Tcdesbeweging in het
Platform voor Duurzame
Ontwikkeling "ersterken.
De nota is te verkrijgen door
het overmaken .-an f 5,- per
exemplaar {inc!. \'Crl-endkos-
ten} op giro 7')911 t.n.v.
HVB te Nieuwegein. i'Jadere
informatie is te verkrijgen via
Rein Heijne, tcl. 0 10--4049148.

De Jonge Humanisten hebben een nieuw beSlUur.
Voorzitter is de 29-jarigc Coricn van As. Het beleids-
plan voor dit jaar is CT vooral op gericht Je contacten
met andere levensbeschouwelijke (jongeren) or!\ani-
saties te versterken. MZckcr bij jongeren is humanis-
me nog een te onbekend begrip. Daarom gaan wc
graal-( de dialoog aan met Je verschillende gezindten
en maatschappelijke j.;Tocpcrinf';cn -, verklaarde de
nieuwe vooniucf.

Eind december 1995 7,al voor
de eerste keer een I1iEU-con-
gres worden gehouden in In-
dia, en wet in Ncw Delhi. Het
programma bevat ook excur-
sies en bovendien worden er
speciale reizen georganiscerd.
bijvoorhcclJ na,lr ;mderc
plaal\cn waar zich lcdcllorga-
nisalics vall Je U'IEU bevin-
den wal in Hombay, Hydera-
bad, .\1adms en Vijayawada.
In verband met de \'oorberei-
dingen willen de organisato-
ren !oo\raagweten hoC\'eci deel-
nemers uit landen buiten In-
dia zij on~C\'eer kunnen \er-
wachten. Du~ als u serieus
overweq;1 dit unieke ,ongr,~
bij te wonen, wilt u dat dan -
nalUurlijk geheel vrijblijvend
-berichten aan IH EU, Nieu-
\\'egracht 69a, 3512 LG
Ulrecht, tel.nr. 030-312155

Het Humanistisch Overleg
Mensenrechten (HOM) en
het Vrouwenberaad Ontwik-
kclin);ssamenwerkin!oo\ "er-
spreiden in Nederland de in-
ternationale petitie 'Van We-
nen naar Beijing'. De petitie
is een voortzetting van Je in-
ternationale campagne ,'oor
mensenrechten van vrouwen
en roept de Verenigde Naties
en regeringen op om mensen-
rechten van \'Touwen te \'er-
breiden en te beschernwn.
Een eerste inzamel in); van Je
petitie wordt op 8 maart in
Nederland overhandi~d a.11I
de ministeriële HmrbercÎ-
dings~roep voor de VN-W'e-
rddvrouwenconferentie. De-
ze internationale vrouwen-
conferentie vindt plaats in
september 1995 in Beijing,
China. De internationaal \"er-
zamelde handtekeningen

IHEU-Congres
in India
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Horizonta;ll:

1 ba;1T1op Je ashoop.(J)
(, LcidJ is 't helemJJI H)Or hem.IS)
9 Vluchti~e vorm van he~roetinf;.lll)
12 Voertuig en bmilielid zdfsul1llig.IS)
I] Wijsgerif;e zijde.(4)
15 Is ;lJles V,Hl w,urJe volgens

LlIcd,at.(8l
IS Schim wuder s~'ha.(3)
20 Voorname stand met hard geluid,(41
22 Zo'n e:xaminJndus moet wd goed

ruiken.(9)
25 Er lijn er nil't ved n1l'er Ji~' niet

Joorbrok('n J.ijn,(5)
27 Als huisdier misf-i cen rustig

plekjc,(7/

Verticaal;

1 J\1cisjc in het luchtruim.(])
J \Vat hel voorstelt weet ik niet, maar

Piet is 't wd.(7)
4 Onnozek s..:hilder?(4)
5 Grool rcdenaJr ,lIs typografische

maat,(6)
7 Bent u Jls humanist cl priori in.(J)
S OVereCTlstemming in de bpel.(S)
10 Beperkt van verstand In dc kerk,Oj
I J Vochtige tijd.(6)
12 Of nil'ts, volgens Ik,lIe v-an

Zuijlen.(5f
14 Dil is gen! hond, moeder, geloof her

ma,lr,(5)
lt'i Vorst van twce nmen.(4)
21 Door tot'v,llllicts meer te wensen,(5)
23 (;cbrllik hier uw verstand.(4)
24 Vrolijk vogeltje.(3)

\Vannen u letters uit ovcr("cnkotllsrig
gellllllllncnk vakjes overbrengt n,lar hct
onderste !!,l'decIICdan ont>tJar daar hij
gOl'dc oplOSSing cen ..:ilaall"an oud-I IV-
voorziner Jan Cibsrra van 1.oon.

I
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Vloerisolatie met
TONZON Thermoskussens

met

Advertentie

comfortabel
energiezuinig

èn gezond wonen?

voor de hoogste isolatiewaarde
met de laagste milieubelasting
TONZON 053.332391

Driejarige opleiding
ge.Inrende Iwgen
wt.'ckcilUlen per jaar

-v-- ,.AU;i1e/ Rooddorenstraal 12
(J,uDfW-- 7201 DH Zutphen

Tel. (05750) 19890/20738

School voor kunstzinnige
therapie en psychosynthese

Bekijk het ook
eens van een
andere kant

Twumaandelijks
tijdschrift over keupun-
ten in Mens en Cultuur

Nu in de winkel met:
*-Lichaamstaal

"*Dode stof bc..<;taatniet
*Drugs. hoe gevaarlijk
zijn zij eigenlijk?
*Wijze vrouwen

Ldop:
In het februari/maart-
nummer een genereus
cadeauaanhnd voor
nieuwe aoonnees!

De Humanistische Stichting voor Huisvesting van
Ouderen, het HA Lorentzhuis te Velp, exploiteert een
verzorgingshuis met 168 verzorgingsplaatsen en 30
zgn. aanleunwoningen, Rijnstraat1, 6882 LR Velp.,

De Stichting zoekt

Vanhet bestuurslid wordt vetwacht dat hij/zij:
a.'affiniteit heeft methet welzijn van de oudere lnhet
H.A. Lorentzhuis en met de oudere wijkbewoners,

b. mede het beleid vaststelt en toeziet op de uitvoering daarvan,
c. bij voorkeur enige kennis heeft op het gebieö van het besturen
van een dienstverlenende instelling.

Het bestuurslid dient de humanistische uitgangspunten te 'onder-
schrijven. De voorkeur gaat uit naar een vrouw. De leeftijd van het
bestuurslid zal bij voorkeur niet hoger dienen te zijn dan 65 jaar.
In het bijzonder zoekt de Stichting iemand voor het behartigen
van d~belangen van de bew9ners van het H.A. Lorentzhuis.

-'"
De tijdsbesteding naast het voorbereiden van de vergaderingen Is:
- bestuursvergaderingen iedere eerste maándagmiddag van de
maand

- iedere eerste donderdag van het kwartaal contact met de
bewonerscommissie ~

- een päar keer per jaar Vertegenwoordigen van het bestuur in
externe contacten.
Voor nader informä.tie kunt u zich wenden tot de voorzitter van het
bestuur:
ir. K. Zijderveld, telefoon 085-646134 en K.e. de Boer (secretaris
bewonerscommissie), telefoon 085.620290.



Advertentie

Deze zeeldruk van de kunstenaar Corneille kunt u tegen een speciale prijs aanschaffen. De
titel is "Aire animée". Het is een recent werk uit 1993,de oplage 200 stuks, genummerd en

gesigneerd door de kunstenaar.
Het papierformaat is 76 x 63 cm. Het beeldlormaat 61 x 50 cm. Als lezer van de Humanist

geeft Jaski Art Gallery u een speciale korting.
De normale prijs bedraagt I 1250,=.

Uw prijs 1975,=

U kunt deze zeefdruk hestellen door her bedrag over te maken op de ABN-AMRO hank, rekeningnummer
47.73.34.199 ten name van Ja~ki Art Productiom b.v., Nieuwe Spiegdstraat 27 in Amsterdam onder vermelding van
'Corneillc zeefdruk-Humanist 11'.U kunt ook gireren: het gironummer van de ABN.AMRO in Amsterdam is 8238 -
vermeldt dan hovenstaand hankrekt"ningnummer van Jaski Art Gallery plus 'Corneille zeefdruk-Humanist 11'.Het

adres op uw bank- of girocheque zal gelden als het adres waar her kunstwerk naar toe zal worden gestuurd. Mocht de
heperkte oplage van de zeefdruk onverhoopt l.ijn uitverkocht, dan wordt het gehele bedrag op uw rekening

teruggeStort. De bestellingen zullen op volgurde van binnenkomst worden behandeld. Dus hier geldt; hoc sneller u
hestelt, hoe meer kans u heeft dat dit Corneille-kunstwerk binnenkort aan uw muur prijkt. Wilt u meer informatie, dan

kunt u bellen mer Jaski Art Gallery: tel.nr.: 020-6203939.

Jaski Art Gallery, Nieuwe Spiegelstraat 27 en 30, Amsterdam.
Tel: 020-6203939.

Geopend: maandag tfm zaterdag van 11.00 rot 18.00 uur.
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