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HUMANIST
is een maandelijkse uitgave van het
Humanistisch Verbond
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(advertentie)

Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur aan een vrouw gegeven.

Geboden wordt een boeiende baan in een verzorgingshuis in ontwikkeling.
Rechtspositie en salariëring conform CAO.Bejaardentehuizen (schaalIl).

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen aan ons huis, Kortvoort 100.
1104NBAmsterdam-Zuidoost, onder vermelding van GV.

Humanistisch geestelijk
werk in elk ziekenhuis

Ziek ziJn, rIJf1//eegd of rerzorgd moeten WOf-
den. Hell/jn raak gebeurtenissen die diep
IngrlJoen in een mensen/eren en hel kan
aanleiding zijn om hel leren meI andere
ogen Ie gaan bekijken.

STICHTING
STEUNFONDS
PRAKTISCH
HUMANISME
OUDKERKHOF 11, 3512 GH UTRECHT
TELEFOON 030 - 322786
BANK eH 69.97.13.889

GIRO 6168

Aktie Steunfonds /988:

Hetwerk bestaat uit geestelijke steun aan individuele bewoners, het houden
van bezinningsbijeenkomsten voor groepen bewoners en het verzorgen van
vormingslessen aan medewerkers.

Geestelijk raadsman/vrouw
voor 20uur per week

Het Henriëtte Roland Holst Huis, aangesloten bij de "Humanistische Stich-
ting voor Huisvesting van Bejaarden", bestaande uit een verzorgingshuis
(330ouderen) en 170aanleunwoningen roept ten behoeve van het verzor.
gingshuis kandidaten op voor de funktie van

Wijzoeken iemand met een H.O.r..opleiding die begrip heeft voor deprobie.
men van hoogbejaarde mensen en tevens de kunst verstaat samen te werken
(op alle niveaus) met de organisatie van het huis.

Het Humanistisch Verbond zal betrokken worden via zijn coördinator bij de
sollicitatieprocedure. Informatie bij E. G. Cotterell, algemeen direkteur, tel.
020-991151.

Redaktie-adres: Postbus 114,3SOOAC
Utrecht. Tel.: 030-318145(sekretari-
aat: toesteI411. Kantooradres: Oud-
kerkhof 11,3512GHUtrecht

Redaktie: Hes van Huizen (hfdred.),
Ingeborgvan Teeselîng.

Vormgeving: Hes van Huizen, Rik
Tazelaar (Studio 10).

Druk:Brouwer Olfset bv, Utrecht
Medewerkers: Bert Boelaars, Ingrid
Cramer, Eveline van Dijck.Rémi van
der Elzen, Charles Groenhuysen,
BenHaveman, Andre Hielkema,
Theedor Holman, EmmyJacobs, Tom
Janssen, Lieslot Meelker, Albert
Nieuwland, IdaOverdevest, Michel
Pellanders, Chris Pennarts, Dick
van der Peijl, Martin 5imek, Liesbeth
Sluiter, GerdieSnellers, Frits
Stoffels, Els van Thiel, Sylvia Weve,
Martin de Zoete (sekr.)

Redaktiekommissie: Henk Smit
(voorzitter), Mettha de NachtegaaL
Hans Martens, BramRoozendaal
Abonnementflidmaatschap: Een
jaarabonnement op de Humanist
kost slechts f 25,-. Een kaartje naar
deabonnee-administratie is vol-
doende: Postbus 114,3500AC
Utrecht. Leden van het Humanis-
tisch Verbond ontvangen het blad
gratis. Alsu lid wordt, hoeft u dus
geen abonnement te nemen.
Lidworden van het HVis eenvoudig.
Ukunt even bellen; tel. 030-318145.
Ofu stuurt een kaartje met uw naam
en adres naar Postbus 114.3500AC
Utrecht. (Wacht uS.V.p. met betalen
tot u een aksept-giJokaart ontvangt.)
Voorjongeren tot 27jaar bedraagt de
kontributie slechts f 30,- per jaar.
Bent u ouder dan 27,maar is uw inko-
men onder de f 18.000,-perjaar, dan
betaalt u f 45,-. Bovendeze inko-
mensgrens is de minimum-kontribu-
tie f 65,- per jaar. Als richtlijn kunt u
verder uitgaan van een half procent
van uw bruto-jaarinkomen.
Als u wilt, kunt u in één keer betalen,
maar ook per half jaar of per kwar.
taal. Verder kunt u uw partner koste.
loos als medelid opgeven. Deze beo
taalt dan dus geen kontributie.
Belnog vandaag voor een informa-
tiepakket: 030-318145.

De advertentietarieven van lebr.
1988zijn van kracht.

Tekening omslag: Tom Janssen

In la 'n situatie is het goed om steun te kunnen putten uit een eigen levensovertui.
ging. Daarom zou in ieder ziekenhuis een humanistisch geestefijk verzorger moeten
komen.
Geef een steuntje in de rug en stort uw vrijwillige bijdrage op giro 6168 of bank
69.979.13.889 van hel Steunfonds te Utrecht.



DE VRAAG NAAR GEESTELIJKE
VERZORGING MOET
HETAANBOD BEPALEN
Twee jaar heeft het geduurd. Twee
jaar. tot de Commissie-Hirsch Bal-
lin met haar advies is gekomen over
de kriteria die de overheid moet
aanleggen voor steunverlening aan
levensbeschouwelijke genoot.
schappen. Al veel langer hanteert
het Humanistisch Verbond het uit.
gangspunt dat de vraag naar be-
paalde voorzieningen de mate van
steun moet bepalen. En ook al veel
langer Irekt het HV daaruit de kon-
klusie dat de humanistische gees-
telijke verzorging in een groot aan-
tal sektoren (met name in het leger)
is ondervertegenwoordigd. Het
eindrapport van de Commissie.
Hirsch Ballin doet recht aan de op-
vattingen van het HVen maakt (ho-
pelijk) een eind aan het gekrakeel
tussen het Verbond en de kerken
over de kriteria voor steunverle-
ning.

Advies Commissie-
Hirsch Ballin stemt
overeen met
opvaningen van HV

De scheiding tussen kerk en staat is
vastgelegd in de Grondwet. Maar dat
laat onverlet dat de overheid genoot-
schappen op geestelijke grondslag in
bijzondere gevallen kan steunen, aldus
de Commissie. Van zo'n bijzonder geval
is sprake als de burger zijn vrijheid
wordt ontnomen, bij voorbeeld in de
krijgsmacht en in gevangenissen en
huizen van bewaring. Dan heeft de
overheid uitdrukkelijk de plicht te zor-
gen voorde bekostiging van de geeste-
lijke verzorging.
In de strafinrichtingen gaat dat goed.

Maar daarvoor is dan ookeen
regeling getroffen. Dat ligt anders in
het leger. Al eerder stelde de Commis-
sie daarvoor voor, dat de verdeling van
de geestelijke verzorgers over de ver-
schillende genootschappen moet af-
hangen van de voorkeuren van de mili-
tairen zelf. Bovendien wil de Commis-
sie eens in de vijf jaar afzwaaiende mi-
litairen enquêteren over de vraag van
welke geestelijke verzorging zijgebruik
hebben gemaakt. Dit sluit rechtstreeks
aan bij het punt waar het HVal jaren op
hamert. dat de behoefte aan specifieke
humanistische geestelijke verzorging
voor veel dienstplichtigen pas tijdens
hun diensllijd blijkt. De vraag naar de
voorziening moet de mate van steun beo
palen. Eigen bijdragen van de gebrui.
kers van de voorzieningen of van de ge.
nootschappen zijn daarvoor niet nodig.
Dat vindt de Commissie.Hirsch BalIin
en dat onderschrijft het HV.
De overheid kan mensen hun vrijheid
ontnemen, waardoor ze geen gebruik •••

Q
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EENVROUW VAN ALLE TIJDEN

kunnen maken van de reguliere qeeste-
Iijkeverzorging. Maarzo'n situatie
kan zich ook voordoen' zonder over-
heidsingrijpen, bij voorbeeld in de
jeugdhulpverlening. ol bij een verblijf
in een zieken- of bejaardenhuis. Ook
dan is subsidiëring van geestelijke ver-
zorging door de overheid volgens de
Commissie-Hirsch Ballin zeer wel mo-
gelijk. En ook deze opvalling sluit aan
bij wat het HVhiervan vindt.
Net als de Commissie is het HVvoor-
stander van een volledig aanbod aan
geestelijke verzorging voor de jeugdi-
gen. zieken en bejaarden die in dit soort
instellingen verblijven. Ongeacht de
kleur van die instelling. DeCommissie
wenst regeling hiervan (voorlopig)aan
de instellingen zelfover te laten. HetHV
is minder optimistisch gestemd over
wat er dan gebeurt. Behalve voor de
zeer gevarieerde situatie in ziekenhui-
zen geelt het HVde voorkeur aan een
wettelijke regeling.
Jammer vindt het HVhet dat de Com-
missie.Hirsch Ballin geen uitspraak
heelt gedaan over de steunverlening
aan godsdienstig en levensbeschouwe.
lijk onderwijs op openbare scholen.
Volgens het HVis hier sprake van een
situatie waarin de overheid ook in an-
dere opzichten ordenend optreedt. zo-
als in de jeugdhulpverlening. Endaaro-
ver heelt de Commissie zich nadrukke-
lijk wèl uitgesproken.

Misvatting
Zoals te verwachten was, hebben de
kerken zichheel wat minder positief uit-
gesproken over het verslag van de
Commissie-Hirsch Ballin dan het HV.
Het Interkerkelijk Contact in Over-
heidszaken (CIa). waarin achttien
kerkgenootschappen zijn vertegen-
woordigd. vindt dat het advies geen
rechl doel aan de eigen taak en verant-
woordelijkheid van de kerken voor hun
geestelijke zorg. Maar daarvan ligt de
Commissie, genoemd naar haar chris-
ten-demokralische voorzitter, niet wak-
ker. "We hebben niet op partijpolitieke
basis gediskussieerd", verdedigt
Hirsch Ballin het meningsverschil tus-
sen zijn overwegend CDA-commissie
en de kerken tegenover de NRC(9april}.
"Verder is het een misvatting te denken
dal kerkelijke belangen het best wor-
den gediend door aan politici om gun-
sten Ie vragen. Het is voorde kerkelijke
en andere geestelijke genootschappen
veel meer Ie wensen dat de eigen ver-
antwoordelijkheden zijn afgebakend
dan dal er lobbies worden gekreëerd
om ten bate van kerken of andere ge-
nootschappen subsidies binnen te
halen."
De regering zal haar standpunt nog be-
palen over het advies van de Commis-
sie-Hirsch Ballin. Ook het Humanis-
tisch Verbond en de kerken zullen zich
er de komende periode nader op be-
zinnen.

lngrid eramer
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Het grole aantal bestuurs- en ad-
viesfunkties dat Riet gedurende zeer
vele jaren heelt vervuld in de gemeente
Rotterdam en in de humanistische be-
weging is behalve indrukwekkend. ook
veelzeggend. Dat zijeenws-bestuurder
was, komtdaarin nog eens naar voren.
Dat bovendien vele kolleges en kom-
missies er van overtuigd waren dat nu
juisl hun aktiviteit hoog op haar priori-
teitenlijst stond, is kenmerkend voorde
wijze warop zij aanwezig was. Maar
ookhaar sociale bewogenheid loopt als
een rode draad door de diverse aan-
dachtsvelden heen, met een aksent op
het belang van de geestelijke weer-
baarheid van mensen: kinderen (HVO),
mensen die via hun gezondheid met te-
genslagen worden gekonlronteerd
(ZVB)en hoogbejaarden die in een af-
hankelijkheidspositie terecht kunnen
komen (HSHB).
Vanuit haar socialistische en humanis-
tische optiek opereerde zij als een poli-
tiek dier, feilloos aanvoelend hoe de
kaarten geschud lagen. Als geen ander
konzijontspanning teweeg brengen bij
patstellingen of ogenschijnlijk onover-
brugbare verschillen. Streven naar sa-
menwerking. juist ook met kerkelijke
vertegenwoordigers, zag zij als voor-
waarde om Ie kunnen bereiken waar zij
voorstond. Doorhaar persoonlijke inzel
en wijze van optreden dwong zij van-
zelfsprekend respekt af en slechlle zo
drempels, waar die ten aanzien van het
humanisme bestonden en bestaan.

Tot 1982zat zijde raadsliedenkonleren-
ties van de dienst ZVBvoor. Politiek en
bestuurlijk maakte zijzich sterk voorde
erkenning van prolessionele humanis-
tische geestelijke verzorging in de sek-
tor gezondheidszorg en bejaardenhuis-

vesting. Zij stimuleerde professionali.
sering van de raadslieden: "ik ben
maar een amateur", hield zij ons voor.
Menigmaal echter sprong de vonk op
die dagen over wanneer zij dwars door
alle professionaliteit heen, al heen en
weer lopend. naar voren bracht waar
het naar haar gevoel en ervaring om
ging. Deze "amateur" heelt ons heel
wat meegegeven.

Zo goed als zij altijd belangstelling
toonde voorhet persoonlijke wel en wee
van de mensen met wie zijwerkte ofmet
wie zij kontakt had, zo zocht zij dit ook
voorzichzeIl bij onderen. Als het maar I
even kon - na een vergadering, op weg
naar het station, ol telefonisch _ wilde
zij "even bijpraten". Belangrijke ge-
beurtenissen thuis, met de kinderen,
kleinkinderen ofmet betrekking tot "het
werk" hadden aan een half woord ge-
noeg omde essentie er van tot zijn recht
te laten komen. Vandeze momenten ge-
noot ze en - zo is het met mij ook vele
anderen vergaan - deze kontakten wa-
ren hartverwarmend voor beiden.

Jeweg kiezen in het spanningsveld van
individu en samenleving, benadrukken
en uitgaan van wie iemand is. onge-
acht wat iemand is deze levenshouding
aanstekelijk uitdragen; het waren haar
ingrediënten om het menselijke van de
mens centraal te stellen.

Voor Wim, kinderen, kleinkinderen,
vrienden en ons allemaal is het een
groot verlies dat zij is overleden. Riers
levenshouding. ontwapenende de hu-
mor, inzet en warmte kunnen en zullen
voorvelen inspiratiebron blijven.
Zo'nvrouw is van aUe tijden.

Marianne van der Schaaf



Emmy Jacobs

- .....- ;.-- 'S Para-wetenSchap
ook Wetenschap?_

'--~-~.,~
e" kwestie VanV('ru-

~

"'---~----:.~.
~ --'"""",""

Hoe di('per'e ..
:r lIii: Overblijft I klikt, hoe minder er

Oe geschiedenis va" d -
parapsYChologie' L e Nederlandse
- '" ••et kO~.""

', .••.-..'

Skepter, Postbus 2657, 3500 GR Utrecht

was ook aanwezig bij de vergeefse po-
gingen van de Fransman Girard om en-
kele voorwerpen door psychokinese
van plaats te laten veranderen. Deze
Girard is onlangs door Veronica voor de
televisiecamera's gehaald. Toen lukten
de pogingen van Girard ogenschijnlijk
wel.
De Humanist zal u regelmatig op de
hoogte houden van de artikelen die in
Skepter verschijnen.

vaarden. Veel mensen beseffen niet
precies wat ..waarschijnlijk" is". Zo her-
inner ik me kranteberichten van een
maand of wat geleden over mensen die
ervan overtuigd waren "vliegende
schotels" te hebben waargenomen. De
Jager hoopt dat Skepsis een nuttige
taak kan vervullen bij het verklaren van
op het eerste oog "wonderlijke" zaken.

Het blad biedt verder artikelen van de
socioloog Van Gelder en de fysicus
Braams en een tweetal boekbesprekin-
gen. Eén over het boek van Sue Black-
more: "The Adventures oJ a Poropsy-
choJogist", aan te bevelen voor mensen
die denken paranormale verschijnse-
len te hebben meegemaakt. Blackmore
is het "enlont terrible" van de parapsy-
chologie. Ze kwam tot het besef dat ze
haar parapsychologische theorieën
niet kon toetsen. Niet-paranormale hy-
pothesen gaven vaak een betere verkla-
ring voor bepaalde verschijnselen. Ook
wordt het boek van de goochelaar Ja-
mes Randi ..The Joit heaIers" bespro.
ken, waarin hij gebedsgenezers ont-
maskert. Dit boek had in ieder geval tot
resultaat dat twee Amerikaanse ge-
bedsgenezers failliet gingen. Randi

De stichting Skepsis belegde op 24
maarl een vergadering waar werkgroe-
pen over o.a. telekinese, telepathie etc.
werden gevormd, die bepaalde para.
normale verschijnselen gaan onderzoe-
ken. Ook is er een groep gevormd die
wH onderzoeken waarom mensen in pa-
ranormale verschijnselen geloven.

In het eerste nummer van Skepter
maakt de voorzitter van Skepsis prof.
dL C. de Jager duidelijk wat Skepsis
wil. De Jager: ..Wij dienen ons niet af te
sluiten voor de mogelijkheid van het
voorkomen van onverwachte verschijn-
selen of gebeurtenissen, maar we zul-
len ze nooit kritiekloos moeten aan-

In maart verscheen het eerste nummer
van hel tijdschrift Skepter, 3-moonde-
lijkse uitgave van de slichting Skepsis
voor wetenschappelijk onderzoek van
paranormale verschijnselen. Skepsis
werd op 29 oktober 1987 opgericht in
navolging van de Amerikaanse organi-
satie CSICOP (Committee for the
Secientilic Inveslîgation ol Claims ol
the Paranormal). Voorzitter van CS!.
COP is de in humanistische kring be-
kende Poul Kurtz.

NIEUW BLAD SKEPTISCH TEGENOVER SKEPTER
PARANORMALE VERSCHIJNSELEN

BELGEN PUBLICEREN BOEK OVER HUMANISME

SYLVIA WEVE EXPOSEERT

Over het humanisme bestaat maar één
echt standaardwerk: "Grondslagen van
Humanisme", geschreven door Jaap
van Praag. de grondlegger van het Hu-
manistisch Verbond. Dan zijn er boek-
jes over het Humanistisch Verbond
(veertig jaar), boekjes met interviews
met humanisten en de zeer lichtvoetige
brochure "Het voordeel van twijlel".
Maar een modern, gedegen maar niet te
zwaar boekje daar tussen in hebben we
in Nederland (nog) niet. In België be-
staat dat inmiddels wel. Het heet "Hu-
manisme Vandaag" en is vorig jaar uit.
gegeven door het Humanistisch Ver-
bond België.
Humanisme Vandaag is de verwoor-
ding van een humanistische visie op
mens en wereld. Het gaat in op vrijzin-
nige uitgangspunten en humanistische
waarden als zingeving en zelfbepaling .
Gelukkig niet steeds zo loodzwaar als je
uit al dil soort termen zou kunnen opma-
ken. Een citaat: "Die zellbepaling houdt
ook in dat humanisten zich nooit de ge-
noegens van het leven hebbenontzegd.
Genot klinkt in hun oren niet als een
vloek. maar integendeel als een zegen.
En wars als ze zijn van elk dualisme.
nooit het fysieke genot van het zoge-
naamde geestelijke genot gescheiden.
Wat betreft de algemene uitgangspun-
ten van humanisme en van het Huma-
nistisch Verbond is het boekje evenzeer
geschikt voor Nederlandse als voor Bel.
gische lezers. De konkrete uitwerking
van een en ander laat je echter wel be-

sellen dat het is geschreven voor bur-
gers van een ander land en een andere
samenleving.

Humanisme Vandaag is een uitgave
van het Humanistisch Verbond Antwer-
pen, België. uitgegeven door uitgeverij
EPO. Berchem. Het telt 144 bladzijden.
ISBN-nummer: 90 6445 734 4.

Op zondag I mei opent The Gale Galle.
ry haar deuren met een expositie van
hel werk van Sylvia Weve. Zij is vooral
bekend door haar scherpe observaties
en originele stijl van tekenen. Sylvio
Weve tekent regelmatig voor onder an-
dere De Volkskrant, illustreert veel boe.
ken en ontwerpt tIaditiegetIOuw het
omslag van de jaaI1ijkse speciale Kerst-
Humanist.
Met deze expositie opent The Gate Gal-
lery de rij van nationale en internatio-
nale artiesten op het gebied van de car-
toon, de karikatuur en in het algemeen
de satire. Hun werk zal te zien én te
koop zijn. The Gate Gallery is gevestigd
op de M. J. Koslerstraat 17 in Amster-
dam-Centrum (tussen Amstel en Frede-
rikspleinl en is geopend van dinsdag tot
en met zaterdag van 11.30-17.30 uur. Het
werk van Sylvia Weve is er tot I juni te
zien.

Het is in Nederland te bestellen bij het
Humanistisch Verbond in Utrecht. Prijs
f 13,50 voor leden, f 15,50 voor niet-le-
den (exclusief portokosten: f 3,-). Als u
f 16,50 of f 18,50 overmaakt op giro 58
t.n.v. Humanistische Pers, Utrecht,
o.v.v. "Humanisme Vandaag" krijgt u
het zo spoedig mogelijk toegestuurd.
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Als vrouwen werk ~"~J~
van hun carrière maken ~f/J~!!

b /,-.0'

=JJ~~Carrière maken. dat;s bestemd voor mannen. En
als een vrouw op een hoge, leidinggevende

positie zit. ;s ze vast alleenstaand, zeker
kinderloos en in in ieder geval ongelukkig. De

vrouw hoort immers hoor partner liefdevol te
steunen in zijn carrière. Zij stoot pal achter haor
mon, ;s zijn toeverlaat en praatpaal, zij zorgt in

zijn schaduw voor huishouden en kroost.
Allemaal verleden tijd, zult umisschien zeggen.

Helaas, nog lang niet. Als het er echt op
aankomt, blijken de weerstanden hoog en

hordnekldg. Vrouwen die uit de schaduw treden
of er weigeren in te gaan stoan. kunnen nog vaak

rekenen op een vijandige omgeving- zeker als er
ook kinderen te verzorgen zijn. En de toch zo
geëmancipeerde partner ontpopt zich nogal

eens als een onverwachte tegenstander.
Strijd is het gevolg, met als eindstation vaak

echtscheiding. Maar soms iswederopbouw
mogelijk, leren beide partners carrières,

huishouden en de zorg voor de kinderen eerlijk te
delen. Zeker is dat de ontwikkelingen moeilijk

zijn terug te draaien. Want steeds meer (goed
opgeleide) vrouwen hebben de ambitie om een

maatschappelijke carrière te kombineren met
een suksesvo"e relatie en gezinsleven.

In dit nummer van de Humanist voelen wij met de
vinger aan de pols en geven een tussenstand van

zaken. Rémi van der Elzen bespreekt het boek
,.Carrièrevrouwen en hun mannen" dat werd

geschreven door Bebe Moore Campbell. Deze
Amerikaanse journaliste deed uitvoerig

onderzoek onder relaties waar beide partners
een carrière (willen) maken.

Ook had Rémi van der Elzen een gesprek met
Dorien de Wit. Zij traint vrouwen in

werksituaties en schreef het boek ••Vrouwen
maken carrière".

Daarnaast beschrijft Ingeborg van Teeseling de
ideeën, idealen en geheime wensen die ze had

toen ze trouwde. Tot slot bezocht Liese/ot
Meelker het echtpaar Bouma dat met twee

suksesvolle carrières op één kussen tegen de
stroom van kritiek in bleef roeien. Zij zijn voor

elkaar equal partners.
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In Amerika is alles groter. Huizen,
hamburgers maar ook trends heb-
ben er onnederlandse proporties.
Problemen hebben ze ook. En ofhet
nu om aids, ekonomische tekorten
of relaties gaat. de omvang vande
problemen is vaak gigantisch om-
dat Amerika nu eenmaal een groot
land is met veel Amerikanen. De
ómgang ermee lijkt wel te verschil-
len van onze Nederlandse aanpak.
Een probleem is inde V.S. net zoiets
als het "Rode Gevaar" dat de
landsgrenzen bedreigt. Het wordt
opgeblazen, geëxploiteerd en aan-
gepakt. Niks zorgvuldige analyse.
niks moeizame strategie. Het enige
dat telt is de overwinning.

Bebe Moore Campbell:

MENIG MAN WIL "
'N PARTNER DIE ZIJN
ONTPLOOIING
BEVORDERT

Door Rémi van der Elzen
Enomdat alles er nu eenmaal ookbusi-
ness is, exporteren zij graag hun suk-
sesvolle aanpak als hapklare hambur-
gers. Hét exportprodukt op de rela-
tiemarkt is wel het ..how tosolve"-genre
boek. Eenvoudige psychologische
handwerkjes waarin in een paar hoofd-
stukken het recept voorhet optimale ge-
luk wordt gegeven. Na de laatste pagi-
na weet de lezer ook altijd wat hem of
haar te doen staat: er tegen aan, face
the enemy.
Het moge duidelijk zijn dat deze bena-
dering beperkt is. maar verrassend ge-
noeg zitten er toch soms boeken in het
"relatieprobleem pakket" die wél de
moeite waard zijnen waarbij de Ameri.
kaanse aanpak niet simplificeert maar
verheldert. Het probleem wordt onder
een vergrootglas gelegd, op vlottewijze
geanalyseerd en voorzien van een mo-
gelijke oplossing. In het betere genre is
de oplossing ook altijd een proces en
geen panklaar recept.
Zo'nboek schreef de Amerikaanse jour-
naliste Bebe Moore Campbell over de
problemen die zich voordoen als een
man en een vrouw die een relatie heb-
ben, beiden carrière (willen)maken. En
wat er gebeurt als de vrouw zeer suk-
sesvol blijkt. Hetboek dat in het engels
"Successful wamen. angry men" heet,
verscheen in Nederland onder de titel
"Carrièrevrouwen en hun mannen." En
zowaar: de problematiek is herken-
baar.
Herkenbaar, hoewel we toch zo'n twin-
tig jaar achter lopen op de V.S.Daar ligt
het percentage werkende vrouwen rond
de vijfenzestig procent. hier in Neder-
land is dat veertig procent, een nivo
waarop de V.S. twintig jaar geleden al
zat. Maar Nederland zit in de lift. Zo is
de laatste tien jaar het aantal werkende
vrouwen maar met liefst tien procent
gestegen.
De verandering van mannen is een
voorwaarde vooremancipatie. Losvan
de cijfers kun je vaststellen dat er ookin
Nederland inmiddels een generatie jon-
ge, geëmancipeerde mannen is die een
partner die carrière wil maken accep-
teert en steunt, en die een evenwichtig
aandeel in het huishouden als vanzelf-
sprekend tot zich neemt. Veel van de
vrouwen die Bebe Moore Campbell

sprak. trouwden met zo'n "bevrijde"
man. Ze interviewde meer dan honderd
mannen en vrouwen. Het merendeel
was blank, woonde in de stad en had de
betere baan. Devrouwen waren jongen
suksesvol. ze hadden allemaal wel wat
opgepikt uit de tweede feministische
golf. En het belangrijkste daarvan was
dat zij zich los van hun partner wilden
ontplooien in een serieuze studie of
baan.
De huwelijken gaan zoals het hoortop-
timistisch van start, maar na een jaar of
wat ontstaat de eerste friktie. Bebe be-
schrijft in het begin van het boek haar
eigen situatie als volgt: ,.Ik was moe-
der, echtgenote en werknemer. Ik had
een carrière en grootse dromen. Van
buitenaf leken de stukjes van mijn le-
ven mooi op elkaar afgestemd, ik was
de vleesgeworden droom van de femi-
nisten. In werkelijkheid bezorgde het
goochelen met al die rollen me meer
spanningen dan ik besefte. Er spatte
iets uit elkaar en een van die dingen
was ik."

De onverwachte aanval
Wat er mis gaat is dat de vrouw die de
mannenwereld van carrière en sukses
binnentrekt, moet voldoen aan de daar
heersende eisen en normen. Campbel1:
"Zelfs feministen stonden perplex van
de eisen die hun baan aan hen stelden.
Sommige vrouwen raakten in paniek
toen ze beseften wat werkende mannen
allang wisten; dat een baan beslag legt
op een groot deel van je beschikbare
lijd. En de vrouwen die de arena betre-
den, moeten zien te slagen zonder de
steunende pijler die mannen ten
dienste stond om iets te bereiken: een
vrouw.
De vrouw die ambitieus met haar werk
omgaat. carrière-gericht is, stuit
opeens op tegenstand uit onverwachte
hoek: haar geëmancipeerde partner, de
man die ooit haar dromen deelde ont-
popt zich als tegenstander. Inhet begin
gaat dat sluipend. De afspraken die
ooit vanzelfsprekend waren. worden
ondermijnt. "Mijnman begon zijn aan-
deel in het huishouden te betitelen als
"mij een handje helpen", en hij wenste
geprezen te worden als hij zichaan een
afspraak hield," zegt een vrouw in het
boek. De bevrijding van traditionele
rolpatronen die de jaren zestig met zich

mee leek te brengen, blijkt niet erg diep
geworteld. Veel mannen willen onbe.
wust toch een partner die vooral hun
beroepsmatige en emotionele ontplooi-
ing bevordert, stelt Campbell in haar
boek. Het is de fase die ze met De Te-
rugslag betitelt en die vaak met een
uitbarsting begint." Ik heb me verdom-
me niet ingeschreven als fan van een
schimmige werkverslaafde die mijn
naam niet moet, mijn eten niet wil ko-
ken, mijn geld niet hoeft en liever een
verhouding heelt met haar baan dan
met mij",schreeuwt een man zijnvrouw
toe. Deterugslag komt in steeds sneller
etappes en in vele vormen, maar het
begin volgt meestal hetzelfde patroon;
de man kleineert de vakprestaties van
zijn vrouwen begint zijn taken in het
huishouden te saboteren. Het is het eer-
ste waarschuwingssignaal. Bebe
Campbell noemt het fase één.

Het jachtige bestaan van de
supervrouw
"De terugslagkritiek stoeIt op de be-
hoefte van de man zich zeker te voelen
van de liefde, aanhankelijkheid en
trouw van zijn vrouw. Hijbeoogt er mee
zijn vrouw terug te dringen uit haar be-
roepsmatige aspiraties en de rol van
echtgenote te verhellen tot opperste le-
vensbestemming", stelt Campbell. De
reaktie van veel vrouwen is wat ze het
"SlJperv:rolJwschap"noem!. Naast car-
rièrevrouw proberen bijna alle vrouwen
in het boek een {uil.time huishoudster,
een liefdevolle echtgenote, en een goe-
de moeder te zijn.Enomal die rollen tot
hun recht te laten komen. zijn hun da-
gen gevuld met eindeloze verplich-
tingen.
Ditjachtige tempo eist z'n tol. Tranquil-
lizers, alcohol. en psychosomatische
klachten. Maar als vrouwen hun carriè-
re tàch prioriteit blijven geven, wat
vaak gebeurt. treedt fase twee in wer.
king. De onbestemde vitterijen worden
openlijke vijandigheden. "Je raakt je
vrouwelijkheid en je warmte kwijt" is
dan een veel gehoord verwijt. Het is een
gemene voltreffer, de achillespees van
veel vrouwen.
Er treedt in deze fase bij veel vrouwen
een soort verdoving in. zijverloochenen
dat er iets struktureel fout gaat en wer-
ken nóg harder. De narigheid en gees-
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telijke afmalling die dat met zich mee-
brengt, heeft ook konsekwenties in bed.
Er wordt vaker "nee" verkocht, en veel
mannen zien de weigering van hun
vrouw om te vrijen als de zoveelste ma-
nier om hun manzijn te ontzeggen.
"Werken kost energie" schrijft Camp-
bello"Veelmannen kunnen het niet uit-
staan dat hun vrouw op kantoor ok-
Hever is dan in bed. Dit is misschien de
eerste generatie vrouwen die haar
baan mee naar bed neemt."

De oorlog verklaard
Natuurlijk ligt de zwarte piet niet alleen
bij de man. Veel vrouwen die op hun
werk moeten vechten om vooruit te ko-
men, nemen hun beroepsmasker mee
naar huis. Onderzoek heeft ook uitge-
wezen dat jonge vrouwen die een tradi.
tioneel mannelijke ladder beklimmen,
meer kenmerken vertonen die met man-
nelijk leiderschap in verband worden
gebracht dan de mannen. De macho-
vrouwdoet haar intrede. Enaksepteren
veel mannen nog wel een vrouw die
sukses heeft in haar werk, de schoen
begint te wringen als ze zich ook thuis
als een haantje de voorste opstelt. Een
man daarover: "Het is mij best dat mijn
vrouw in het alledaagse leven veel be-
slissingen moet nemen, maar als het
gaat om een of andere krisis in huis,
dan wil ik dat mijn vrouw bij mij aan-
klopt om de oplossing. Als er een snot-
aap van veertien binnenstroomt met
een pistool. en roept: "je geld of je le-
ven", dan wil ik weten dat mijn vrouw
mij als leider beschouwt. Alleen als ik
er zeker van ben dat ik haar ogen de
leiding heb, zal ik het initiatief nemen
en het rotzakje tot pulp slaan."

In fase drie wordt de oorlog verklaard.
Diefase treedt in- aldus Campbell- als
de vrouw het blijmoedige denkbeeld
van gelijkheid inruilt voor geteisterde
zenuwen. Ze begint haar woede onder
ogen te zien en richt die op haar man.
Uitdagend verwijdert zezichn6g verder
van de door haar man gewenste rol. En
hij stelt nog onzinnigere eisen. Fase
drie is een grabbelton vol misselijke
streken waarmee echtparen elkaar het
leven zuur maken. Zij laat het eten dat
ze toch al niet had willen koken aan-
branden, hij loopt het huis uit terwijl hij
had beloofd om op de kinderen te pas-
sen. En beide partijen gebruiken seks
als werktuig van hun woede en wraak-
lust.

Het einde of de wederopbouw
We naderen fase vier; het eindstation.
In dil stadium zijn het de mannen die
hun woede en onzekerheid ten gevolge
van het sukses van hun vrouw afreage-
ren door zekerheid buiten hun huwelijk
te zoeken. Sommige mannen storten
zich in hun werk, in hobbies of sport.
Veel mannen zoeken de emotionele en
seksuele bevestiging die ze binnen hun
huwelijk niet meer vinden in een
nieuwe relatie. Overspel als middel om
hun gekwetste gevoelens en gehaven-
de trots te genezen.
De meeste vrouwen die Campbell
sprak, legden zich neer bij de ontrouw
van hun man. Het neemt wat druk van
de ketel. Sommigen beginnen ook een
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verhouding, want ookzij lijden aan een
gevoel van verwaarlozing. Zowelman-
nen als vrouwen zoeken in hun nieuwe
verhoudingen een liefdesrelatie waar-
in ze geen tegenstander hoeven te beo
vechten. Voorde man is dat vaak een
traditionele vrouw, voorde vrouwis dat
vaak een suksesvolle man, die zichniet
bedreigd voelt door haar.
Er blijven dan nog twee mogelijkheden
over. Een emotioneel uitgeteld echt-
paar bereikt een stadium waarin ze of
een eind maken aan hun huwelijk, of
gaan werken aan de wederopbouw er-
van. Datdat laatste niet gemakkelijk is,
blijkt uit de cijfers. Het grootste aantal
echtscheidingen in de V.S. komt voor
onder echtparen met twee carrières.
Vooreen deel moet de overwinning beo
vochten worden op het maatschappelij-
ke terrein. Zolangeen samenleving het
huisvrouwschop extra honoreert. en er
geen sociaal klimaat is dat aspiraties
van vrouwen stimuleert zijn we ner-
gens, schrijft Campbell. Maar belang-
rijker misschien nog is de verandering
binnen de psyche van mannen en vrou-
wen. Veel mannen zijn ookgedwongen
geweest om het beeld van de stoicijnse
macho-man te tonen omdat vrouwen
daarom vroegen. Op dezelfde manier
hebben vrouwen zich laten verleiden
het beeld van de lijdzame afhankelijk-
heid te laten zien ommannen te trekken
en te bespelen. Aan die beelden heb-
ben wede man te danken die zwakheid,
mislukking en afhankelijkheid vreest
en de vrouw die bang is voor sukses,
macht en onafhankelijkheid.
De wederopbouw verloopt meestal
moeizaam. Sommige echtparen die in
het boek aan het woord komen. is het
gelukt. Het begint vaak door elkaar zo
weinig mogelijk voor de voeten te lo-
pen. "Daarna kunnen ze als de sfeer
niet meer zogeladen is, proberen te Ie-
ren hoezeelkaar hun gevoelens moeten
duidelijk maken. Dat vergt geduld van
beide kanten..:beide partijen moeten
daarin koncessies doen. Zowelde man
die een traditionelere vrouw wil als de
vrouwdie een man wil die haar carrière
volledig steunt, moet de ander tege-
moet komen." •

I
Carrièrevrouwen en hun mannen
door BebeMooreCampbell.
UitgeverijHet Spectrum bv.
Prijs: f 29,90.

Vrouwenmaken carrière
door Dorien de Wit.
UitgeverijAramith, Amsterdam.
Prijs: f 22,50.

Dorien de Wit:
VROUWEN
'WAT WIL I1
Ze is andragoge. In het vademecum
voor deskundige vrouwen staat ze
te boek als nummer 0677;deskun-
dig op het gebied van loopbaan-
planning, opleidingen en trainin-
gen voor vrouwen. Ze is medewerk-
ster van de Emancipatieraad en
goed thuis op het Vrouwen Carriè.
re-terrein. In 1986schreef ze het bij.
na uitverkochte boek ,.Vrouwenma.
ken carrière', en voor het boek van
Bebe M. Campbell verzorgde ze het
voorwoord.
In haar eigen boek brengt Dorien de
Wit een duidelijk onderscheid aan
tussen vrouwen die al dan niet car-
rière maken,

Door Rérni van der Elzen
Ze licht dat in een gesprek waarin we
praten over de Nederlandse stand van
zaken op het carrière fronl toe: "Vrou-
wen die werken, doen dat in de ogen
van veel mensen tijdelijk of erbij. Zo-
lang er geen kinderen zijn, of zolang
een extra inkomen nodig is. Carrière
maken is iets anders. Dat heeft te ma-
ken met een eigenstandig werkbe.
staan, met nadenken over de stappen
die je zet. Helaas kleeft er aan het be-
grip carrière maken nog iets elitairs.
Veelmensen zien dan toch de vrouw in
mantelpak voor zich die vene reizen
maakt en in dikke auto's rijdt. Terwijl
dat natuurlijk een achterhaald beeld
is."
Doriende Witlijktwel de tegenpool van
Bebe Moore CambelI. Waar de Ameri-
kaanse vooral de oplossing zoekt in de
herwaardering van vrouwelijke eigen.
schappen en benadrukt dat juist man-
nen die zouden moeten ontwikkelen,
pleit Doriende Witvooreen struktureel
maatschappelijke aanpak." Met het
voeren van leuke gesprekken samen
kom je er niet. Het gaat erom dat ons
arbeidsbestel verandert. Debedrijfstijd
moet veranderen en wel zodanig dat er
voor mannen en vrouwen de mogelijk-
heid is om te werken en daarnaast an-
dere dingen te doen."
Ze vindt het Amerikaanse boek ove-
rigens interessant, al was hel alleen al
omdat het zopessimistisch is. "Hetgaat
over mensen die zich reuze geëmanci-
peerd vinden en die van plan zijn om
carrière, huishouden en de zorg voor
kinderen eerlijk te delen. Dat lukt dus
niet, en dat probleem kennen we hier
natuurlijk ook."

De vrouwen die in het Amerikaanse
boek aan hel woordkomen, betalen een
hoge prijs voorhun sukses: crlcoholpro-



tETENZICH BEZIGHOUDEN MET
'AT KAN IK EN HOE KOM IK DAAR'

---

blemen. tranquillizers en gebroken re-
laties plaveien hun weg naar de top.
Hoort dat erbij?
"Dal zie je natuurlijk ook bij vrouwen
die géén carrière maken. Daar kun je
eenzelfde verhaal over houden. Dal
huisvrouwensyndroom met al die sher-
ry-ellende waar we het een enkele jaren
geleden over hadden, is eigenlijk een
variant van hetzelfde. Hel is niet goed
voor iemand om alléén mour thuis te
zitten, of alléén maar te werken."
Moor als er gesproken wordt over "de
volledige ontplooiing van mensen en

het ontwikkelen van zowel mannelijke
als vrouwelijke eigenschappen" stei-
gert Dorien de Wit. Het woordt volledig
vindt ze niks; zweverig en mystiek. En
wat de eigenschappen belreft: ook dat
is een moeilijke diskussie. De oorzaak
von alle verschillen ligt wat hoor be-
treft in sociolisotiepatronen, opvoe-
ding. En wat in onze kultuur voor "ty-
pisch vrouwelijk" doorgaat is volgens
Dorien maar al te vaak een struikelblok
om de top te bereiken.
"Dienstbaarheid, zorgzaamheid, be-
scheidenheid en passiviteit, het zijn ui-

--

terst onpraktische eigenschappen die
de onafhankelijkheid van vrouwen niet
ten goede komen. Primo als je een on-
dergeschikte rol op de arbeidsmarkt wil
spelen. maar ongeschikt voor degenen
die op eigen kracht verder willen",
schrijft ze stellig in haar eigen boek.

Betekent dat niet dat vrouwen die car-
rière willen maken op een mannenma-
nier de mannenwereld in moeten, ter-
wijl juist sommige "vrouwelijke" eigen-
schappen de hende bedrijlskultuur kun-
nen vermenselijken?
"Het is goed om je te realiseren dat je er
met zorgzaamheid alleen niet komt, je
zult ook een aantal andere eigenschap-
pen moeten ontwikkelen. Maar dat be-
tekent niet dat je al het oude overboord
moet zetten. Sommige eigenschappen
zijn gewoon onpraktisch. Neem be-
scheidenheid; als het zover gaat dat je
niet assertief bent op het moment dat er
een vakature is die je wil\. dan is die
bescheidenheid geen mooie eigen-
schap maar iets onfunktioneels."

Je hoort steeds vaker dat juist managers
die die typisch vrouwelijke kwaliteiten
in huis hebben, het heel goed doen.
"Ja. maar dat vind ik 'n vaag verhaal.
Nu komen er opeens allerlei onderzoek-
gegevens op de proppen die aangeven
dat dé ondernemer in deze wereld voor-
al iemand is die een groot sociaal ge-
voel heeft en een open oog voor mensen
en verhoudingen. Dat is op zich natuur-
lijk prima, maar niet iets voor vrouwen
om zich op te richten. Vrouwen moeten
zich vooral bezighouden met de vragen
"wat wil ik, wat kan ik en hoe kom ik
daar." Voor de Macho-vrouw, de carriè-
re-dame met stalen ellebogen in haar
mantelpak. toont ze dan ook begrip. ,Ja
logisch toch, die vrouwen hebben kei-
hard moeten werken om ergens te ko-
men." Zeil traint Dorien de Wit ook vrou-
wen in werksituaties. Het probleem dat
zij daar vaak tegenkomt is dat vrouwen
te voorzichtig zijn." Vrouwen zijn te lang
gewend geweest dat ze in een machte-
loze situatie zitten. Ze moeten leren
zichzelf te zien als iemand die stappen
neemt en de zaken aanpakt." In de
woorden van Bebe Moore Campbell:
Vrouwen wachten of tot hij het eten be-
stelt en verwachten dan dot hij ook nog
afrekent.

Hel kroonprins-denken
In haar werk merkt Dorien de Wit ove-
rigens wel dat leéftijd van belang is hoe
vrouwen met hel canière-denken om-
gaan. "Er is de generatie oudere vrou-
wen, die met verbazing konstoteert
hoeveel goed opgeleide vrouwen
opeens de arbeidsmarkt binnenstro-

Humanist mei 19889



men. En dan heb je de vrouwen die in
het vaandel van de vrouwenbeweging
na zijn gaan denken over werk en cor.
rière. Maar de jongslegeneratie is hele-
maal niet zo bezig met de problemen
die carrière maken met zichmeebrengt.
Voor hen is het vanzelfsprekend dat ze
iets willen bereiken en een carrière op-
bouwen."

We zitten in een tijd waarin prestatie en
sukses opeens weer de toverwoorden
zijn. Betekent dat ook niet dat er een
verharding optreedt?
"Ja dat zit er dik in. In de strijd om de
banen worden vrouwen ook konkurren-
ten van elkaar. Het is onmogelijk om
met z'n allen te roepen "wij willen die
baan" en die dan te krijgen zonder
strijd."
In alle feministische carrière-handwer-
ken worden vrouwen op hoge posities
uitgenodigd om jongere vrouwen aan te
moedigen, maar die solidariteit is niet
altijd merkbaar.
"Nee, wat dat betreft moeten we een
nieuw begrippenkader scheppen. Man-
nen zijn prima in staat om hun eigen
opvolger uit te zoeken zonder bang te
zijn dat ze voortijdig gewipt worden. De

I~!kkan me niet herinneren dat ikme ooit
feministe hebgenoemd. Deideeèn en
I~idealen van de vrouwenbeweging wa.
ren voormij eerder dagelijkse werke-
I~!~jkheiddan iets om naar te streven.
J ~~atuurlijkwaren mannen en vrouwen
I~~elijk.Enkansen kreeg ikals vrouw
genoeg, vond ik. Sterker nog, mijn
vriendinnen en ikhadden meer daad-
kracht en carrièredrang dan de meeste
mannen die we kenden. Enmet groot
gemak - maar zeer zelden gehinderd of
tegengewerkt - zeilen we dieom in ba-
nen en ander werk. Wat je wilt, kun je.
wiets. Endat bleek ookvaak zo te zijn.
Relaties benaderden we niet veel an-
I.~ers. Nietzelden namen we zelf het ini-
tiatief als we een aardige heer hadden
uitgekozen. Eneven vaak kwam het
voordat wij in de dan ontstane verhou-
ding de voortrekkers waren. Wat heet
voortrekkers! Gewend aan drukke ba-
nen organiseerden we in een moeite
door films, vakanties, uitstapjes, kroeg-
bezoek.
Enwe waren luisterend oor.We hadden
er betaald voormoeten worden, vooral
die psychoanalyse. Moederbindingen,
eenzaamheid, bindingsangst, moeite
met het rollenpatroon; alle treurigheid
kregen we breed uitgemeten. Weluis-
terden. stelden vragen, hielpen verder.
Vaak vroegen we ons af waarom
niemand anders onze vriendjes had ge.
leerd omomte gaan met emoties en te
bedenken wat rein hun leven wilden.
Deboekendie we erover lazen waren
gelukkig eenduidig: mannen van nu
hadden het moeilijk. Opgevoed in het
oude rollen- en verwachtingspatroon
was in hun hoofddechoos uitgebroken
toen hun geëmancipeerde vriendinnen
hele andere dingen van ze vroegen:
zelfstandigheid, kwetsbaarheid, ver-
antwoordelijkheid, gelijkheid. Geluk-
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Rotary, de aid Boys netwerken, het
Kroonprins-idee, dat zijn manieren
waarop mannen met elkaar omgaan,
en waarvan vrouwen zouden kunnen
leren."
De manier waarop mannen in hogere
regionen met elkaar omgaan vind jij
dus iets wat vrouwen over moeten
nemen.
,Je moet kijken wát je ervan over wilt
nemen. De manier waarop mannen el-
kaar een loer draaien in vergaderin.
gen, of op oneigenlijke manieren lobby-
en, dat zijn dingen waar vrouwen te-
recht tegen aanhikken. Maar het is wel
goed om de omgang te bestuderen. al
was het alleen maar omdat je vaak met
mannen moet samenwerken.
Vrouwen hebben in de vrouwenbewe-
ging heel lang iets gehad van "We zijn
allemaal hetzelfde. we kunnen ook al-
lemaal hetzelfde." Dat is misschien wel
een mooie gedachte, maar het heelt
heel veel vrouwen ongelukkig ge-
maakt, omdat het de verschillen die er
natuurlijk wèl zijn, ontken!.

Strijd enweerstand
"Vrouwenzijn niet stommer ol achterlij-
ker dan mannen. Ze moeten alleen le-

kig, dat was verklaard. Hetwas ge-
woononze eigen schuld.
Toen ik trouwde en een kind kreeg, leek
medat een niet al te moeilijke opgave.
Werk,kind, relatie, dat moest tekombi-
neren zijn.Hard werken, veelorganise-
ren, zeker;maar samen kwamen we
daar ongetwijfeld uit. Allebei vier da-
gen werken, oppas voor de drie dagen
dat er niemand thuis was en samen het
huishouden doen. Pieceofcake. Toch?
Nietdus. Deideeën over delen van ver.
antwoordelijkheid bleken mijlen ver uit
elkaar te liggen. Netals de praktische
invulling. Ende geheime wensen.
Hijwilde diep in zijnhart toch een
vrouwals z'nmoeder. Gewoon thuis bij
de kinderen, huis aan kant, eten op ta.
fel. Geen stress, geen "wie doet van-
daag de boodschappen, de was en
haalt het kind op." Niet's avonds thuis-
blijven omdat je vrouween belangrijke
vergadering heeft. Nietdoodmoe toch
s' nachts je bed uit omdat je dochter
ziekis. Rust.
En ikwilde iemand die rog dat er moest
worden geveegd, die uit zichzelfde
boodschappen deed- ookde luiers die
per ongeluk niet op het lijstje stonden.
Iemand die geïnteresseerd was in mijn
werk, mijn problemen, mijn vrienden,
mijn interesses. Iemand die zichnet zo
verantwoordelijk voelde voor het kind
als ik. Ennet zoschuldig omdat we haar
uitbesteedden aan gastouders en
crèches.
Hogeeisen dus, van beide kanten. Cha-
os was het resultaat. Werenden ons rot
omolies te kombineren, maakten ruzie
overwie vrij moest nemen als het kind
ziekwas en vergaten daarbij een ding:
elkaar. Vermoeidheid, steeds vaker
voorkomende onenigheid over prakti-
schedingen, volle agenda's. Wekwa-
men als vijanden tegenover elkaar te

ren een aantal vaardigheden te ontwik-
kelen en die toe te passen op hun werk-
situatie. Een voorbeeld. Vrouwen heb-
ben gauw de neiging personen en za-
ken heel erg door elkaar te halen. Alsjij
tegen mij zegt: dat boek van jou vind ik
waardeloos, dan denk ik meteen "jeetje
wat kan ik nou doen om te zorgen dat ze
me toch aardig vindt." Hetgeen natuur-
lijk onzin is, want waarom zou jij me
niet aardig vinden ondanks mijn boek?
Dat zijn processen die in je werk bij het
carrière maken voortdurend spelen."

Er zijn nogal wat externe weerstanden
tegen het carrière-fenomeen. In het
Amerikaanse model zijn het vooral de
mannen die niet kunnen verkroppen
dat hun vrouw sukses heeft.
Dorien de Wit is er nuchter over: "dat
speelt hier ook. Op het moment dat
vrouwen iets willen dot tot nu toe altijd
in mannenhanden was. dan betekent
dat strijd dus weerstand. Dat is geen
reden voor pessimisme. Voormij is dui-
delijk dat vrouwen meer en langer wil-
len werken, gewoon meer ambities
hebben' dan ooit tevoren, en ik kan me
niet voorstellen dat dat nog terug te
draaien volt. En dat kost strijd ja .. :' •

staan. Allebei met belangen die be-
vochten moesten worden. Óp elkaar,
niet mételkaar.
Eenmaal met kind in mijn eentje ben ik
er, terwijl de vrouwenbeweging allang
dood is, wél feministisch van gewor-
den. Eenblik in mijn omgeving verste-
vigt mijnweinig optimistisch beeld. Ik
zie veel vrouwen in dezelfde situatie als
ik.Daarnaast een kategorie die al de
konklusie heeft getrokken dat ze nooit
kinderen wil en dat er met heren ge.
praat moet blijven worden. Niet ver-
slappen, niet te vaak tochmaar koken
en vegen, anders heb je het pleit z6ver-
loren.
Beidegroepen vrouwen kijken met
angst en beven naar hun andere seks-
genoten die het wel proberen. Diewor-
den zwanger, blijven werken en doen
pogingen omalle belangen te kombine-
ren. Vaak, meestal, gaat dat mis. zijn
het toch de vrouwen die uiteindelijk
hun werk opzeggen of tochmaar het
leeuwendeel van kind en huishouden
opzichnemen.
Enhulp van buitenaf? Homaar. Kinder-
opvang is er nauwelijks. Enals het er is,
is het in ieder geval niet aftrekbaar.
Zodat de helft van je inkomen opgaat
aan crèches en andere vormen van kin-
derdagrekreatie.
Mannen schijnen daar niet zomee te
zitten. In ieder geval hoor je ze erzelden
over. Enals je het eens ter tafel brengt,
kijken ze je verveeld ofverbijsterd aan.
Waar die vrouwen zich al niet druk over
maken!
Een vriendin volte de konklusie van al
dit treurigs laatst troostend voorme sa-
men: "Ach,Andreas Burnier kreeg ook
pas een echte leuke man toen ze vieren-
vijftigwas." Zouhet echt zo lang moe-
ten duren?

uw=rg van Teeseling



Rosaline Bouma:
WIJ ZIJN EQUAL PARTNERS, DAT
KENMERKT ECHTE LIEFDE
•.De kinderen zijn niet oan de drugs.
ze hebben géén punkhaar en ze zijn
ook nog nooit weggelopen." Rosali-
ne Bouma-Scholten zegt het wat cy-
nisch. Haar man en vooral zijzelf
zijn de afgelopen jaren met argus-
ogen bekeken. Dat begon toen
bleek dat ze het gezinsleven wilde
kombineren met een carrière. Er
barstte een storm van kritiek los.
Om tegen de stroom in te kunnen
blijven zwemmen. was wel de van-
zelfsprekende steun van haar echt-
genoot Bonna onontbeerlijk.
De kritiek is inmiddels geluwd. De
kinderen zijn niet ontspoord, het hu-
welijk liep niet op de klippen en Ro-
saline raakte niet overspannen.
Maorvelen zijn er Dagniel van te
overtuigen dat er wél problemen
waren ontstaan als moeder thuis
achter de theepot was blijven
zitten.

Door Lieselol Meelker

Een groot huis, omgeven door bos. Rust
en ruimte die weldadig aandoen. De
kamer is sober, klassiek ingericht. De
leelwoorden zijn praktisch en elliciënt,
Dat geldt ook voor de tuin, die vooreen
groot deel uit gazon bestaat. In een
hoek is nog net het blauw zichtbaar van
het zwembad, De riante voordelen van
een dubbel inkomen: een veste om je in
terug te trekken en energie op te doen
voorde hectiek van alledag.
Allebei hebben ze een veeleisende
boon, Rosaline Bouma(44)is algemeen
direkteur van Prestiges & Col/ections
Nederland, de parfum~divisie van de
Franse multinational L' Oréal, Bonno
Bouma(42)is als hoogleraar biochemie
verbonden aan de Universiteit van
Utrecht. waar hij tevens aan het hoold
stoot van de aldeling hematologie en
immunologie in het Academisch
Ziekenhuis. Twee managers, ol werken
ze in totaal verschillende sektoren. Ro-
saline: "Het is heel prettig dot we ook
professioneel elkaars praatpaal zijn.
We gaan gelijk op. Er is geen gezags-
verhouding tussen ons. Wehebben hier
thuis dan ook niet de verdeling in "mijn

taak" en "jouw taak". Benik op reis voor
m'n werk, dan doet hij het, en omge-
keerd. We zijn equal partners; dat ken-
merkt volgens mij echte vriendschap,
echte liefde."
"Equal partners", het is een term die
Rosaline graag gebruikt. Het Engels
dat regelmatig opduikt in haar vocabu-
laire heelt ze overgehouden aan de tijd
die ze met man en kinderen doorbracht
in Californië (Bonnowerd in 1975voor
anderhalf jaar voor z'n werk uitgezon-
den noor de VS).De terugkeer in Neder-
land was tevens het startpunt van Rosa-
line's bliksemcarrière in de kosmetica-
branche. "Als ik toen niet opnieuw was
gaan werken", zegt Rosaline, "had me
dot waarschijnlijk niet alleen m'n hu-
welijk gekost. moor ook de relatie met
mijn kinderen." Ze had toen na de ge-
boorte van haar jongste dochter Bonnie
(nu 15)in totaal vijf jaar thuis gezeten.
Ze stopte met werken omdat ze het toen
fysiek een poosje niet aankon, Voorbei-
den was hel een moeilijke periode. Bon-
na: "Als ik 's avonds thuis kwam, hing
er een gespannen sfeer. In feite droeg
ze het dan aan mij over." Rosaline vult
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De kinderen vonden en vinden het pri.
ma zo. Dochter Geraldine: "We passen
af en loe op hel huis. We staan zèlfop,
smeren onze eigen boterhammen, En
als het zo uitkomt, beginnen we 's
avonds gewoon vost met koken. Is er
iets belangrijks gebeurd, dan vertellen
we het eerst aan elkaar. Onder het eten
praten we wel met z'n vieren. We kun-
nen heel goed met elkaar opschieten. Ik
denk dat ik met m'n zusje nog meer kon.
takt heb dan met m'n ouders."
Vooral toen ze jonger waren. mOesten
ze regelmatig verklaringen afleggen
tegenover klasgenoten èn hun ouders.
Bonnie: "Het lielst wilden ze horen dat
we eigenlijk heel zielig waren omdat
onze moeder niet klaar zal met een pot
thee als we uit school kwamen. Nu vra-
gen ze vooral hoe we dat toch doen
thuis." Dat neemt niet weg dat veel
mensen nog steeds klaar staan ommet
een beschuldigende vinger naar Rosa-
line te wijzen als er iets aan de hond is.
Want gezónd is het niet, zo vindt de
buitenwacht. Geraldine vertelt hoe ze
bij een leraar geroepen werd toen haar
cijferswat lager werden: "Hijvroeg ofer
somsmoeilijkheden thuis waren. Ikver-
telde dat het uitstekend ging. M'nmoe-
der zat op dat moment een maand in

posities, niet wetend dat Nederland
wat dot betrelt zwaar achterloopt. Kort-
om: ik kreeg die boon! SleI je voor: z6
ben je nog een desperate huismoeder
en z6 ben je manager. Ik kreeg mensen
onder me. reisde naar de VS. Ik heb
gewerkt als een paard; dagen van Iien,
twaalf uur. En leren, leren, leren. Heer-
lijk vond ik het. ik reed 's morgens flui-
tend weg." Vanaf dat moment verbeter.
de de situatie in huis en de relatie met
de kinderen zienderogen. Tussen de
middag bleven ze over op school en
Bonnoen Rosaline regelden hel zo dat
de één 's morgens vroeger ging werken
don de ander. die dus 's middags weer
bijtijds thuis was.

oud was naar de crèche. "Daar hebben
we alleen maar heel positieve ervarin-
gen mee", vertelt Bonno."Eenkind in de
crèche wordt een heel leuk kind. Geral-
dine werd direkt een heel open, gezelli-
ge baby. absoluut niet eenkennig." La-
ter, na de verhuizing naar een plaats
zonder crèche, kwam er - noodgedwon-
gen - een oppas thuis. Ook dat bleek
uitstekend te funktioneren. Problemen
ontstonden er pas toen Rosaline na de
geboorte van de tweede dochter. Bon-
nie, haar baan moest opzeggen omdat
haar lichaam tijdelijk niet meewerkte.
"Hetwas zo raar omOpeensgeld te krij-
gen van Bonno.Omdat ik toch iets wilde
doen, ging ik verhaaltjes schrijven voor
de plaatselijke krant. Openingen van
galeries. dat soortdingen. Tiencent per
regel kreeg ik."
Ze was blij toen ze naar de VSvertrok.
ken. "Dotwas voormijeen soort rustpe-
riode, een denkpauze. Ik dacht bij me-
zelf: als ik toch thuis zit dan maar in de
zon. De kinderen waren daar de hele
dag naar school en ik volgde de ene
kursus na de andere. variërend van
Chinees koken tot Spaans. Heerlijk!"

Bonno: Ik vond hel heel gewoon
dal ze wilde blijven werken

Geen ervaring, maar wel
supergemotiveerd
Tegen de tijd dat ze zouden terugkeren
naar Nederland, anderhalf jaar loter.
eind 1977,was inmiddels duidelijk dat
Rosaline weer een boon buitenshuis
moest zoeken. Nietalleen in haar eigen
belang, maar ook in dat van man en
kinderen.
Een paar weken na terugkomst zag ze
een advertentie waarin een Ameri-
kaans Cosmeticahuis een divisie ma-
nager zocht. Rosaline: "Management-
ervaring had ik niet. maar ik was wel
supergemotiveerd. Ik kende de Ameri.
kanen en ik beheerste de taal perfekt.
Devonken sprongen eraf bij die sollici.
tatie! Daar kwam bij dat ze in de VS
gewend waren aan vrouwen in hogereDe baby ging toen ze twee maanden

aan: "Bonno moest 's avonds korrige-
rend bijsturen. Ik ben niet zo goed in
huishoudelijk werk. Nu denk ik: het zij
zo. Er zijn andere dingen waar ik wel
goed in ben." Bonno; "Ik heb toen in
feite de knoop doorgehakt en gezegd:
zodra we terug zijn in Nederland, ga jij
weer aan het werk. Anders loopt het
helemaal mis." Hunoudste dochter Ge-
raldine (17):"Als mama toen thuis ge-
bleven was, hadden we vast ruzies ge-
kregen."

Laat ze maar mekkeren
In de periode dat ze niet werkte, had
Rosaline het gevoel dat ze alsnog in de
val was gelopen die ze had willen ver-
mijden. ,.zie je weL ik had nooit moeten
trouwen, dacht ik.
Toen ik zo oud was als Geraldine nu,
besloot ik om nooit te trouwen. Kinde-
ren wilde ik ook niet. Mijn vader was
voor mij het voorbeeld. Ikwilde wat hij
deed. Een bedrijf. carrière maken, eko-
nomisch onafhankelijk zijn. Dat had ik
al heel jong. Ook toen ik studeerde, wil-
de ik mijn eigen geld verdienen. Ja. we
werden wel gestimuleerd om te gaan
studeren. Mijn moeder vond dat haar
dochters een goede opleiding moesten
hebben. Dan hadden ze iets achter de
hand voor het geval dàt ... In mijn hart
wist ik heel goed dat ik een ander doel
had." Na haar studie rechten werd ze
maatschappelijk medewerker, maar
dat vond ze niet dynamisch genoeg. Ze
stopte over noor de kommerciële afde-
ling van een Nederlands bedrijf waar ze
sekretaris werd.
"En toen ontmoette ik Bonno. Tja, dan
trouw je toch. En na elf maanden kwam
Geraldine: het mooiste ongelukje dat
me ooit is overkomen. Moor ik zag geen
enkele reden om te stoppen met
werken."
Datwas in 1970.Demaatschappij bruis-
te van verandering en tolerantie. Moor
Bonno en Rosaline ontmoetten slechts
tegenstand: de reakties op het feit dat
zowel-'ader als moeder bleven werken.
riep de sterke afkeuring op van mensen
uit hun omgeving. Rosaline, heel heltig
nu: "En door zie je de meeste vrouwen
dan de mist in gaan. Ze loten zich een
schuldkomplex aanpraten. Dat is f6ut!
Anderen hebben er niets mee te maken.
Lootzemaar mekkeren. Ik heb menooit
schuldig gevoeld."
Devanzelfsprekendheid waarmee haar
echtgenoot hoor steunde, was onont-
beerlijk om de beslissing tegen de
stroom in door te zetten. Bonno: .Juist
het feit dat ze een baan had toen we
elkaar ontmoetten, trok me aan in haar.
Ik vond het heel gewoon dot ze wilde
blijven werken. Dot konden we samen
best regelen. Natuurlijk deden we het
huishouden samen. Ik heb lijden lang
door de week gekookt. Dotheeft ookmet
m'n vak te maken: de keuken zag er ol
snel uit als een laboratorium. Alles bin-
nen handbereik, overal potjes. Dotver-
delen van de taken heb ik niet van huis
uit meegekregen; daar ging het er heel
traditioneel toe. Maar schoonmaken en
koken heb ik in mijn studententijd wel
geleerd. Sterker nog; Ik heb Rosaline
leren aardappels koken."
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Kreeg ze vroeger, als werkeucl.emoeder
vooral kritiek te verduren van andere
vrouwen, legenwoordig komen ze bijna
verontschuldigend naar haar loe. Rosa-
line: "Zebeginnen uit Ie leggen waarom
ze niet werken ol roepen juist: ,,Ik heb
ook een baan hoor". Maar eerlijk ge.
zegd heb ik daar geen boodschap aan.
Laat iedereen maar doen wane wil. Ik
respekteer ieders keme, ookals dal de
keuze is voor hel huishouden en een
nest vol kindertjes. Ik had alleen graag
gewild dat anderen mijn keuzes ook
hadden gerespekteerd." •

Frankrijk omdat ze een taalkursus
moest doen voorhaar nieuwe baan. M'n
vader zorgde voor ons. Toen die man
dàt hoorde, Irok hij zo'n gezicht van
"Aha, zo zit het dus". Of ik daar dan
geen psychische problemen mee
had ... Nou ja!" Enthousiast halen ze
anekdotes op: "Weel je nog pap, loen jij
als enige man bij die kerstuitvoering
zat tussen allemaal moeders? O. wal
keken ze naar je." Hun moeder moet
maar niet op ouderavonden komen pra-
ten over rapporten; dat zien ze niel zit-
ten. "Ja, opvoeding is Bonno's slerke
kant", zegt ook Rosaline. Zelfmeldl hij
met nauwelijks verholen trols dat zijn
dochters als enige meisjes uit hun klas
wiskunde in hun examenpakket heb-
ben gekozen. Hijwil dat ze geen enkele
mogelijkheid afsnijden voor de loe-
komst. Wat ze later precies willen, we-
ten de dochters nog niet. "Maar wel
zoiets als mama; de business in."

Vervreemding met andere
vrouwen
Driejaar geleden kreeg Rosaline vanuit
Parijs hoor huidige funktie aangebo-
den. "Hetwas weer een stop vooruit. Ik
was er heel trots op. Moor weinig men-
sen konden hel opbrengen om me op-
recht Ie lelicileren. Ik denk dot ik een
bedreiging ben voor veel andere vrou-
wen. Het lukt me immers om een gezin
te kombineren met een canière? Er is
niets mis gegaan, de kinderen zijn niel
ontspoord, ik ben nog sleeds gelukkig
getrouwd met m'n eerste man en nu heb
ik nog een belangrijke boon ook. Het
brengt je soms in een isolement, het is
eenzaam. Dal is de keerzijde. Er is een
enorme vervreemding opgelreden tus-
sen mij en de meeste andere vrouwen.
Logisch natuurlijk: ik heb nou eenmaal
geen tijd om te tennissen ol in het
schoolbesluur Ie gaan zillen. We moe-
ten sowieso heel kritisch zijn in onze
sociale kontakten. De tijd die we heb-
ben, brengen we het lielsl met elkaar
door. Alswe thuiskomen, verkleden we
ons gouwen don duiken we de keuken
in. Om een uur of acht aan tafel. waar
we altijd veel Ie bepraten hebben en
dan nog even een kopje koffie en een
wandeling met de hond. Om een uur ol
tien duiken we ons bed in. Nee hoor, dat
is helemaal geen koncessie; ik heb mijn
slaap nodig en Bonno staat heel vroeg
op om te gaan hardlopen. Hij heeft al
drie keer meegedaan aan de maralhon
van NewYork!"

Humanist mei 198813



ONDANKS VELEVERSCHILLEN
OOK AANKNOPINGSPUNTEN

TUSSEN HUMANISME EN ISLAM
Zouden humanisten en islamieten
goed met elkaar kunnen opschieten
als ze kontakt zouden zoeken?
Corrie vaD de Weerd. sociologe aan
de Rijksuniversiteit Utrecht. is na-
gegaan welke aanknopingspunten
het humanisme biedt om de ver-
standhouding tussen Nederlanders
en buitenlanders. met name de is-
lamieten onder hen. te verbeteren.
Het is een gedegen studie gewor-
den. diegedeeltelijkverder is uit-
gewerkt in een diskussierappor1
van het Humanistisch Studiecen-
trum Nederland (HSN) "Humanisme
en islam-kultuur. eeoaomet tot re-
flektie en dialoog". Beide uitgaven
geven aan dat de islamieten in ons
land veel te verwachten hebben
van de humanisten. Maar ook dat er
feitelijk nog weinig is gedaan.

gen: proberen te voldoen aan een aan-
tal basis-normen van deze samenle-
ving en voorde rest, alsjebliel, wees zo
vrij als je wilt om r.k.. gereformeerd.
moslim, Turk of Staphorster te zijn".
Verder luidde de konklusie: "Hun aan-
wezigheid is een verrijking voor onze
samenleving en het is derhalve ook in
ons eigen belang het voor hen op te
nemen".

Als de humanisten dat laatste echt me-
nen. aldus de onderzoekster, moet de
aandacht voorde buitenlanders binnen
humanistische organisaties en instel-
lingen duidelijker worden. Dan moet
ook worden geprobeerd, die verrijking
binnen de eigen gelederen aan te bren-
gen. Datkost moeite en tijd.Maar. zoals
een ondervraagde het uitdrukte "des te
meer kunnen we van elkaar genieten".

Veel zou al gewonnen zijn als men de
moeite zou nemen om_zich te verplaat-

sen in de wereld van de "anderen". Dat
is bijvoorbeeld gebeurd in het onlangs
verschenen boekje "Kleurloos" kijken
naar mensen .... een uitgave van de
dienst humanistische geestelijke ver-
zorging in de krijgsmacht.
Via interviews met een tiental militai-
ren van buitenlandse komaf wordt de
lezer een blik gegund in hun belevings-
wereld. Turken en Marokkanen blijken
het onder deze etnische groepen het
moeilijkst te hebben. Scheldwoorden
als "vieze buitenlander" en "kanker-
zwarte" krijgen zij regelmatig naar hun
hoofdgeslingerd. Tochverschilt de ma-
te van disktiminatie sterk van kazerne
tot kazerne.
Met de moslim-militairen wordt vaak
rekening gehouden door hen gelegen-
heid te geven voor hun gebeden en door
maaltijden te serveren met ritueel ge-
slacht vlees. De,.Ramadan" levertmeer
problemen op, zoals onlangs bleek toen
een dienstplichtige moest onderduiken

De verhouding van de "oorspronkelij-
ke" Nederlandse bevolking met de is-
lam-gelovigen die zich hier hebben ge-
vestigd. is in de twee studies toege-
spitst op de Turken en Marokkanen. Zij
zijn in de zestiger jaren noor Nederland
gehaald omdat er een tekort was aan
ongeschoolde. goedkope arbeidskrach-
ten. Armoede en onderdrukking in Tur-
kije en Marokkowaren redenen om po-
sitieverbetering in Nedeland na te stre-
ven.
Demeeste Turken en Marokkanen heb-
ben wel ervaren dat de situatie in Ne-
derland ook niet alles is. Een vreemde
omgeving. vreemde taal. andere ge-
woonte én diskriminotie.
Corrie van de Weerd had voorhaar stu-
die uitvoerige gesprekken met een se-
lektie van twintig aktieve humanisten.
Daarin is zijnagegaan welke mogelijk-
heden de uitgangspunten van het hu-
manisme bieden omde positie van isla-
mieten in ons land te verbeteren. Hoe-
wel zij veel positiefs kon noteren. viel
haar tegen dat zijbij hoor gesprekspart-
ners zo weinig bevlogenheid aantrof:
"Erwas eerder sprake van een afstan-
delijke houding. alsof de aandacht niet
wezenlijk uitgaat naar de problemen
rond allochtonen".
De meeste geïnterviewden bleken van
mening dat gestreefd moet worden
naar "integratie, met behoud van eigen
identiteit": buitenlanders boeten de
vrijheid hebben hun leven zelf in te vul-
len, als maar voldaan wordt aan de
basiseisen van onze samenleving. Ne-
derlanders dienen. zowerd gezegd. res-
pekt te hebben voor hun geloofsopvat-
tingen. Iemand zei: ..Integratie wil zeg-
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om aan zijn verplichtingen tijdens deze
islamitische vastenmaand te kunnen
voldoen. Ook de gelijke omgang met
vrouwen in het leger kan moeilijkheden
geven. Toen Nederlandse marinesche-
pen onlangs in Navo-verbandeen Turk-
se haven binnenvoeren, waren Turkse
journalisten verbijsterd over de "kame-
raadschappelijke manier waarop de
vrouwen samen met de mannen wer-
ken" (NRC 1712188).
Behalve onderzoek naar de overeen-
komsten moeten dus ookde verschillen
onder ogen worden gezien. De konklu-
sies van het tweede HSN-rapportzijn
dan ook in het Turks en Marokkaans
vertaald.
Eén van de geïnterviewden uit het on-
derzoek van Corrie van de Weerd zegt
het als volgt: "Eenhumanistisch huis is
een huis waar het niet erg is als je geen
humanist bent". Het is deze openheid
van geest waar humanisten het van
moeten hebben om bruggen te slaan
naar islamieten. Hoopgevendis dat een
aantal van hen heelt deelgenomen aan
de werkgroep HoTuMa ("Humanisti-
sche organisaties, Turken en Marokka-
nen"). die onder auspiciën van het HSN
een van de twee diskussierapporten
uitgebracht. Heelduidelijk komtdaarin
naar voren dat de islamieten in Neder-
land op zoek zijn naar medestanders.
Zijzoeken die steun onder meer bij hu-
manisten. die immers een "progressief-
solidaire stroming" in de samenleving
vormen. Inmiddels is ook een Overleg-
orgaan Moslims-Christenen in Neder-
land (OMC)opgericht (informatie: drs.
J.Slomp, Postbus203.3830AELeusden).

Overbruggen tegenstellingen
Als het aan de huidige voorzitter van
het Verbond ligt, zijn de islamieten bij
de humanisten inderdaad aan het goe-
de adres. Hoewel Jan Glastra van Loon
zich in zijn SocratesJe:ûng vooral uit
over een dialoog met de christenen,
reikt zijn betoog verder: "Het lot van
ieder mens, ongeacht zijnofhaar geloof
of levensovertuiging, ongeacht hun
zich wel of niet tot het humanisme aan-
getrokken voelen, moet ons een zorg
zijn". DeHV-voorzitterbetrok deze zorg
vooral op de velen die de kerk hebben
verlaten en voor wie deze stap geen
zelfstandigheid. maar vooral innerlijke
onzekerheid heeit opgeleverd. Tal van
islamieten verkeren in een soortgelijke
situatie - met name de vele jongeren
die verscheurd worden tussen de tradi.
tionele islamitische wereld thuis en de
moderne westerse samenleving daar-
buiten.Gastra van Loonin zijn lezing:
"Overal waar mensen in geestelijke
nood zijn en waar die nood niet met
anderen kan worden gedeeld, daar ont-
staat een voedingsbodem voordestruk-
tieve gevoelens, gedachten en gedra-
gingen. (-)Humanisten kunnen dat niet
passief aanzien. Juist humanisten zul-
len alles op alles moeten zeilen om dat
bij te keren (-l, zonder dat dat in het
minst of geringst met zending ofmissie
te maken heelt. Deze aktiviteit is inte-
gendeel gericht op het overbruggen van
tegenstellingen. op het graven van ka-
nalen zelfs, omdat het voortbestaan
van de tegenstellingen destruktief

werkt, omdat er gronden zijn voor sa-
menwerking. Wij zullen dit als huma-
nisten in onze levensstijl moeten inte-
greren. Dat betekent met verstand en
van harte:'

Eénvan de aanbevelingen uit het HSN-
rapport sluit hierbij aan: Humanisti-
sche organisaties. zet uw poorten wa-
genwijd open voordie Turkseen Marok-
kaanse jongeren die eventueel aarze-
lend, maar uit vrijewilde overstap naar
een gesekulariseerde humanistische
denk- en levenswijze willen maken.
"Juist voor hen die in een vakuüm te-
rechtgekomen zijn (-) zal een handvat
en thuishaven geboden moeten
worden."
Hoopvolindit verband is ookhet feit dat
HV,kerken en vakbeweging voor hun
tweejaarlijkse gezamenlijke konferen-
tie volgend jaar de multi-kulturele sa-
menleving ais thema hebben gekozen.

Streven naar een mengkultuur
Vooreen goed begrip van de islamiti-
sche gemeenschap in Nederland moet
men weten dat het op de eerste plaats
een kulturele groep is. De mensen wil-
len elkaar in een vertrouwde omgeving
kunnen ontmoeten; dat verschalt onder-
linge geborgenheid en identiteit. De
waardevolle elementen uit het eigen
verleden wil men uiteraard graag be-
houden. Een diep doorleefd gevoel van
wederzijdse afhankelijkheid ligt daar
aan ten grondslag. Maar daarnaast is
er ookbehoelte aan integratie, want de
westerse kultuur biedt ookveel interes-
sants: demokratie, solidariteit en een
zekere mate van persoonlijke vrijheid.
Evenals in de christelijke kerken zijn in
de islam humanistische stromingen
ontstaan die een nieuwe "meng-kul-
tuur" op hel oog hebben. Inzo'n kultuur
is plaats voor islamitische én westerse
(humanistische en christelijke) waar-
den. De geschiedenis toont trouwens
aan dat de moslim-beschaving één van
de inspiratiebronnen vormde van de
wetenschappelijke renaissance van
Europa. Ookop het gebied van kunsten
literatuur zijn er over en weer door de
eeuwen vele verrijkende kontakten ge-
weest. Moderne islamieten kunnen
daarom humanistische organisaties
als bondgenoten zien. Het streven naar
een meng-kultuur ofmulti-kulturele sa-
menleving vindt in beide groepen weer-
klank. Deverschillen die er zijnworden
in zo'n kultuur met respekt benaderd;
heel nadrukkelijk worden eveneens de
overeenkomsten gezocht en van belang
gevonden voorhet samen-leven.

Elkaar verrijken
Inhet tweede HSN-rapportwordtdieper
ingegaan op zowel de verschillen als
overeenkomsten tussen islam en huma-
nisme. Als vraag komt aan de orde:
waar kunnen wij elkaar verrijken? De
westerse kultuur legt sterk de nadruk
op vrije. onafhankelijke mensen die
hun eigen belangen nastreven: zelfont-
plooiing, zelfbeschikking. Dit individu-
alisme eist een tol die de huidige sa.
menleving voor grote problemen
plaatst (stress, vereenzaming. agres-
sie, kriminaliteit. drugs). Heteigen ik is
zocentraal komen staan. dat velen ver-

geten hoezeer mensen op elkaar zijn
aangewezen.
Het humanisme probeert individu en
gemeenschap met elkaar in verband te
brengen; het is daarbij de kunst omeen
goede balans te vinden tussen zelfont-
plooiing en beschikbaarheid voor el-
kaar. De nadruk ligt nu nog heel sterk
op het vrije. autonome individu. Begrij-
pelijk, want lot voor kort was in Neder-
land de christelijke kultuur dermate do-
minant dat er geen plaats was voorzelf-
beschikking van mensen. Nu is echter
de vraag ofwe niet te ver naar de ande-
re kant zijn doorgeslagen. Vrijheid en
gelijkheid (kregen de meeste aandacht
de "broederschap" (of gemeenschaps-
zin)bleef achter. Het aardige is nu dat
we broederschap nu juist prominent
aantreffen in de islamitische kultuur.

Andersom kunnen islamieten ook pro-
beren omgoede dingen in het humanis.
me te ontdekken. Vrijheid in verant-
woordelijkheid. zelfontplooiing en soci-
ale zorg. verdraagzaamheid. demokra-
tie. een rechtvaardige inkomensverde-
ling, zorg voor de kwaliteit van arbeid
en milieu - dit zijn allemaal zaken die
niet strijdig behoeven te zijn met de is-
lam. Mils zorgvuldig doordacht en ge-
doseerd. kunnen humanisme en islam
elkaar verrijken.
Hoemoeilijkdat in de praktijk kan zijn.
hebben onlangs de studenten en docen-
ten van het Humanistisch Opleidings-
instituut (HOl)ervaren. Vorig jaar be-
steedden zijenkele dagen aan de vraag
waarom de dialoog tussen humanisten
en islamieten zomoeilijkopgang komt.
In een nota had docent Peter Derkxhet
probleem al aardig verduidelijkt door
de man-vrouw relaties vanuit beide
perspektieven te bestuderen. Dewaar-
den en normen van humanisten ver-
schillen op dit terrein hemelsbreed met
die van de islamieten. Peter Derkx:
..Een marokkaans huwelijk is traditio-
neel geen kontrakt tussen twee indivi-
duen, maar tussen twee groepen (twee
families) en de basis van zo'n kontrakt
kan daarom niet een persoonlijke voor-
keurzijn". Van liefde tussen de partners
dient geen sprake te zijn in de ortho-
doxe opvalling, want "de mohamme-
daanse god staat bekend als jaloers en
hij is vooral jaloers op alles wat tussen
hem en de gelovige zou kunnen komen
te staan". Daarom steekt de man bij
voorkeurgeen energie in een elfektieve
relatie met een vrouw: ..AIdie energie
dient aan Allah alleen besteed te wor-
den, in de vorm van het zoeken naar
kennis, het mediteren en het bidden".
Peter Derkxvond dat in de traditionele
islamitische orde mannen en vrouwen
elkaars vijanden zijn. De straat is man-
nelijk gebied; daarom dragen de vrou-
wen buitenshuis een sluier, volwassen
vrouwen hebben op talloze terreinen
geen recht van beslissing. Tochkondu-
deert Peter Derkx: "de segregatie van
vrouwen, door westerlingen ol snel als
bron van onderdrukking beschouwd.
wordt door veel (islamitische) vrouwen
ervaren als iets om trots op te zijn".
Hoe laat dit zich rijmen met humanisti-
sche waarden als persoonlijke vrijheid
en verantwoordelijkheid. gelijkberech-
tiging, zelfrespekt en emancipatie? ••.
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JE MOET PROBEREN JE
EIGEN MANIER TEVINDEN

OM GELUKKIG TEWORDEN

•. Tijdens de diskussie aan het HOI bleek
met name de positie van de vrouw een
heikel punt.
Gelukkig kon worden opgemerkt dat de
seksuele segregatie een in kracht alne-
mend verschijnsel is. Niettemin veroor-
zaakt dit proces tal van spanningen tus-
sen met name oudere en jongere isla-
mieten. De nood die dit veroorzaakt
moet ook humanisten een zorg te zijn.
Daamaast vereist ook de nood die ont-
staat uit diskriminatie een aktieve be-
trokkenheid. Daarom, zo luidde de
eindkonklusie, dwingt het humanisti-
sche begrip "verbondenheid" tot het op-
nemen van kontakt. De dialoog die dan
ontstaat is alleen mogeIîjk als we ons
royaal openstellen en respekt tonen.
Als humanisten vinden dat westerse en
islamitische kultuur moreel gelijkwaar-
dig zijn. zullen zij moeite moeten doen
om de moslim te zien zoals dezezichzeIl
ziet. Wellicht helpt daarbij het beseldat
vrouwenonderdrukking. kinder- en
dierenmishandeling ook onder de
autochtone Nederlanders geen onbe-
kende verschijnselen zijn. En zijn de
islamelementen die wij positief waar-
deren (steun en veiligheid van het fami-
lieverbond, zorg en respekt voor oude-
ren. hulpvaardigheid. vriendschap en
gastvrijheid) niet op te vatten als een
kritisch antwoord op de westerse pro-
blemen van de "ik"-kultuur?

Zeker, er deugt aan beide kanten van
alles niet, zo luidde populair gezegd de
konklusie op de HOI-diskussiedagen.
Maar ook: laten we in vredesnaam
moeite doen elkaar beter te begrijpen.
De HSN-rapporten zijn daarvoor waar-
devolle. zo niet onmisbare hulpmidde-
len. Als humanisten werkelijk zulke
"aardige, hartelijke en toegeeflijke"
mensen zijn. moet het mogelijk zijn om
de dialoog tot stand te brengen. Het re-
sultaat staat in het perspektief van een
meer respektvolle, multi-kulturele sa-
menlevig.
Het is te hopen dat de humanistische en
islamitische organisaties elkaar nu
gaan zoeken en weten te vinden. Daar-
toe heeft de werkgroep HoTuMa konkre-
te aanbevelingen gedaan. De voorkeur
gaat uil naar goed voorbereide, klein-
schalige initiatieven. De plaatselijke
afdelingen van Humanistisch Verbond
en Humanitos zouden samen het voor.
touw kunnen nemen door de ontmoe-
ting met islamieten in de eigen omge-
ving te stimuleren.

Bert Boelaars

Nota I,Corrie "a" de W••••rd. De.elati ••allochtonen
- aulochto"e" •.a"uit humani.tich per.pekllel.
Ut,echI19B6;
Nota 2; HSN-we,kg'''''p HaTuMa. Humani.me en
illamkulluur In Nederland _n aonzel lat reneklie
en dialoog. Amsle,dom 1987;
Beide nato'. zij" verk.ii'lboa. bii het HSN.postbus
71. HXXlABAmslerdam. 020.262445,

Wim Heij. Wim Reinde,s "n frank Spoelsl,a.
..Kleurloo." kijken naaf men.en ••.. elhnisch"
'lroepen in de krlJg.machl. Zeist 1987;Dezeuil'love
is •.",krijgboor bij het Bu,a Hoofdraadsman. o,.a"ie
Nassaulaa" B7.370SGe Zeist.

[ ••" •.••r.la'l van de HOI_lhemada'len is beschik.
baar bij het HOI;Van Asch "a" Wijckskade 28-30.
3512VSUtrecht. 030-312674,Daar is ookde nota •.on
P"le, De.lrx.Humani.me & muUi.etnisch .amenl ••_
ven. Ul,echt 1987verkrijgbaar.
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Marc Hermsen, 23jaar, studeert op het
conservatorium in Hilversum, Hij heeft
schoolmuziek als hoofdvak gekozen om
te worden als "de huisarts onder de
doktoren"; een breed georiënteerde
muziekdocent. Hij is afkomstig uit het
Gelderse Eist en woont sinds het begin
van zijn studie in een sousterrain in
Utrecht, Zijn kamer wordt gedomineerd
door een haaie piano. De ramen geven
uitzicht op benen, fietsen, maar ook wat
lucht en bomen. Een enthousiast mens,
of het nu gaat om de muziek van Orlon.
do di Lasso, Sesamstraat, de Beolles of
de silhouetten van de bomen legen de
avondlucht, Hij zingt en danst met de
Green Singers en is lid van de Jonge
Humanisten.

"Dingen met plezier doen, genieten, an-
deren laten genieten. Dat zijn belang.
rijkedrijlveren voor me. Ik herinner me
dat ik eens een keer. ik was nog een
stuk jonger. hetkoordirigeerde.lk wist
nog niets van dirigeren. ik deed maar
wat, maar ik was wel verschrikkelijk
enthousiast. Op een gegeven moment
werd ik helemaal bevangen door de
klank van het koor, Zezongen een liedje
uir ..Hair" . lekker swingend met een
tamboerijn. Stel je voor, je staat daar
voor een mens ol dertig en je raakt hele-
maal vól van de muziek. Mijn slag moet
er wel onder geleden hebben. dat kan
niet anders. Als je dan afsloot. is het stil
en kijkjeelkaaraan. Ze moeten toen
wel gemerkt hebben dat ik het prachtig
vond.
In het kader van mijn studie moet ik
lessen geven en ook wel eens andere
docenten observeren. Laatst zat ik ach-
ter in een klas. De docent die les gal
begon"Hey Jude"van de Beatles
te zingen. Ik genoot er zó intens van dat
ik nauwelijks stil kon blijven zitten. Ik
moest gewoon meezingen. De Beotles
hebben zo'n fantastische muziek ge-
schreven.
Alsjeervan kuntgenieten. wordt alles
wat je doet leuker. Daarom ben ik altijd
zo druk bezig, steeds op zoek noor din-
gen die ik plezierig vind. Die dingen
worden dan een stuk van jezelf. Het
gaat beter en het enthousiasme slaat
over op anderen.

Ik kom niet echt uit wat je noemt een
muzikaal gezin. Mijn moeder is wel mu-

zikaal. maar ze heelt het niet ontwik-
keld. Ik had lesopde muziekschool in
Eist. gewoon voor mijn plezier. Naar het
conservatorium gaan was wel een
droom, maar één die ver weggestopt
zal. Ik docht dot het alleen voor de aller.
besten was weggelegd, Mijn
pianolerares zag wel wat in me.
zij is erover begonnen. En ik? Ik hoelde
er natuurlijk geen moment over na te
denken. Je moet wel veel wilskracht en
discipline hebben. want het is een zwa-
restudie. Ik heb er altijd keihard voor
moeten werken. Ik beschik niet over een
verschrikkelijk groot muzikaal talent
waardoor alles me komt aanwaaien.
Het is veel meer een samenspel van mu-
zikale bagage en een heleboel wils-
kracht.

Mijn ouders zijn praktizerend katholiek.
Ik heb - bewust en onbewust, graag of
niet-die traditie overgenomen. Toen ik
naarUtrecht verhuisde, kwam ik in kon-
takt met mensen van het HV,AndHe
mensen. andere ideeën. Moor ik had
het die eerste jaren zo druk met mijn

studie dot mijn ideeën niet echt in korte
tijd veranderden. We hadden het er vrij
vaak over, het sprak me aan. maar er
zijn toch een paar jaar overheen gegaan
voordat ik kon zeggen: dit is wat ik zoek.
Van de traditie waarmee ik ben opge-
groeid is maar weinig over. Een paar
nostalgischeherinneringen. Toen ik di.
rigent was van het jongerenkoor liep ik,
als iedereen weg was. met een enorme
sleutelbos door de kerk. Het muisstille
van die kerk. olIedrukteenlawaai bui-
tengesloten ...
Met Kerstmis ben ik nog een keer met
mijn ouders naar de kerk gegaan. Dit
was echt de laatste keer. dacht ik toen
ik thuiskwam. Ik verveelde me, ik be-
leefde het als het afdraaien van een
ritueel. Ik weet dat er mensen zijn die
zich daar heel goed bij voelen. maar
voor mij geldt dot niet meer.
Humanisme heeft voor mij aUes te ma-
ken met mezelf en de mensen om me
heen serieus nemen. Ik gelooldat ik een
duidelijk humanistische leefstijl heb.
Mijn humanisme komt vooral lot uit-
drukking in de omgang mei andere
mensen. Het uit zich onder andere in de
belangstellîngdie ik voor anderen heb
en in de verwachting dat die interesse
wederzijds is. Ik wil heel bewust om-
gaan met mensen en natuurlijk met me-
zelf. want daar begint het mee.
Ik kies mijn eigen vrienden en kennis-
sen. maar ik kan toch op een gemakke.
lijke manier omgaan met heel verschil-
lende mensen. Mensen die niet in mijn
straat je passen, daar kon ik toch wel
wal mee.



MARC HERMSEN

•

,

Ik probeer mensen niet te pakken op
hun woorden, ik wil liever onderzoeken
wal voor gevoelens er schuilgaan ach.
ter de woorden.

De kritische houding waarmee ik in het
leven sta, wordt voor een grool gedeelte
bepaald door mijn homo-zijn. Humanis-
me en homoseksualiteit liggen voor mij
inelkoo:rs verlengde. Ik wordgedwon-
gen te vechten voor mijn eigen levens-
stijL voor de dingen die ik wiL Ik voel
gos-negenheid voor mannen en als ik die
wil tonen, moet ik daarvoor knokken.
Dat wordt me niet door iedereen in dank
afgenomen: ol het wordt als provocatie
gezien. Al is het niet altijd gemakkelijk.
ik zie het als een voordeel. re maakt hel
leven intenser mee als je je kritisch op-
stelt. je niet mee laten voeren melde
stroom, maarzèlf degene zijn die rich-
ting aan je leven geelt.

Wij praten er niet zovookover. moor ik
denk dot mijn ouders het toch jammer
vinden dot ik de katholieke traditie
waarin zij zijn geworteld heb verlaten.
Tegelijkertijd maken ze er geen punt

van, want ze zien dot ik mijn weg vind.
Gisteravond belde ik mijn moeder op. ik
vertelde waar ik allemaal mee bezig
ben. Uit de toon kon zij heel goedopma-
ken hoezeer ik het naor mijn zin heb.
Toen ik mijn ouders vertelde dot ik ho-
moseksueel ben, zei mijn vader: "Het
maakt mij niet uit hoe, áls je moor ge-
lukkig wordt. Je moet het op je eigen
manier doen." Die opmerking is ook van
toepassing op mijn humanisme. Ik denk
dot dot héél humanistisch is: proberen
je eigen manier te vinden om gelukkig
te worden. Mijn ouders genieten ervan
dot ze zien dat het me goed gaat. Ik voel
me vrij mijn eigen weg te gaan.

Ik hebme loten uitschrijven. Ik wilde
die stap bewust zetten. Wat ik miste
was de betrokkenheid mei de poli-
tiek.het dagelijkse leven en aktuele za-
ken. Ik heb behoelte aan het konkrele.
Ik wil van gedachten wisselen over
mensenrechten, relaties. de Derde We-
reld. Ik wil welen waarvoor ik sta. Daar
kom je verder mee. Het leuke
van het humanisme is dat je zelf moel
nadenken. Ik ben slim genoeg om zelf

een draai aan mijn leven te geven. Daar
heb ik wel onderen voor nodig; mensen
die mij stimuleren en korrigeren, maar
die niel de weg voor mij uitstippelen. Ik
heb in Amsterdam meegelopen met die
grote demonstratie tegen kernwapens.
Toen al heb ik iets ervaren van de ver-
bondenheid die ik loter in het humanis-
mevond.

Ik ben het wel eens met de kritiek die je
wel hoort dat hel HVzo intellektualis-
tisch en rationalistisch zou zijn. Water
ook georganiseerd wordt. het blijlt toch
vaak cirkelen rond het denkwerk. Bij de
Jonge Humanisten neemt de ernst ge-
lukkig iets at. We proberen ook gewoon
gezellige dingen te organiseren. Je
moet ook eens lekker met elkaar in de
kroeg kunnen zitten. We hebben on-
langs een weekend georganiseerd mei
o.a. een workshop massage.
Toch heeft het rationalisme van het HV
mij geleerd bewust na te denken, din-
gen te analyseren en er daardoor beier
greep op te krijgen. Op het conservato-
rium in Utrecht had ikeen leraar met

wie ik absoluut niet kon opschieten. Ik
was er soms behoorlijk kapot na de les.
Deugt er nou helemaal niets van me,
docht ik don. Doorafsland te nemen, te
analyseren water misgegaan was, kon
ik weer in mezelf gaan geloven. Ik leer-
de de opmerkingen van de leraar te re-
lativeren. Wat leerzaam was, behield
ik, van de rest nam ik afstand.
Je kunt dingen beleven. voelen, je kunt
ervangenieten. Maar voor mij geldt: als
ik het in woorden kan pakken, dan lijkt
hetalsol er een dimensie bijkomt. Dan
wordt het bewuster, intenser. Kortom.
leuker.

Ik ben verschrikkelijk druk bezig met
allerlei dingen. Ik zing en dans bij de
Green Singers. Dit jaar gaan weoptre-
den in tehuizen, volgend jaar zoeken we
hel echte theater op. Het is moeilijkom
mooi Ie bewegen en goed te zingen. Ik
ben ontzettend blij dat ik muziek stu-
deer. Het is zo'n mooi vak, je bent met
iets schoons bezig. Kunsi? Mensenas-
socièren dot vaak met hoog verheven
gevoelens in de zevende hemel. Voor
mij is kunst ook lekkeraanromme-
len. Lekker zingen, lekker muziek ma-
ken. een beetje toneelspelen. Ik vind
het heerlijk om niet meI de dagelijkse
trammelant bezig te zijn. Hetdagelijkse
leven haal ik binnen door bezig te zijn
binnen het HVol door een flinke boom
op te zeilen met een stel vrienden. Als er
geen muziek was gelooi ik niet dot ik zo
goed zou kunnen leven."

Els van Thiel
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interview zegt hij: ,.Ik ben een blanke
liberaal. een buitenstaander. En daar-
omvind ik het niet passend, dat juist ik
een film maak over Steve Biko. De ul-
tieme filmover de volksheld Steve Biko
moet gemaakt worden door zwarte
mensen en. moge God het bespoedi-
gen, binnen vijl jaar in Zuid-Afrika

CRYFREEDC

Watweten we eigenlijk af van het echte
}.jrika?Kunnen en willen we erwel wat
van af weten? Is de Afrikaanse kultuur
niet veel te bedreigend voor ons omdat
zeop een heel primair nivoaanspreekt?
Hebben we ons er niet tegen beveiligd
door van primair het scheldwoord pri-
mitief te maken en te denken dat Afrika
in een stadium verkeert dat wij allang
achter ons hebben gelaten? Ditvroeg ik
mij af bij het zien van twee belangrijke
films die op het ogenblik in de theaters
te zien zijn. Twee heel verschillende
films die twee heel verschillende Afri-
ka's laten zien: ery Freedom, gemaakt
door de beroemde Britse regisseur Sir
Richard Attenborough en Yeelen, gere-
gisseerd door de vrij onbekende Soulei-
mane Cissé uit Mali.

• ••

zèll." Ik vind het een zwak argument.
Goed, laat de "ultieme" Biko-filmal-
leen door zwarte Zuidafrikanen ge-
maakt kunnen worden, hij weet heel
goed. dat dit nog wel even op zich zal
laten wachten. Trouwens, hij maakte
toch ook een film als Gandhi? Belang.
rijker lijktme een ander motiefdat hij in

.••.----- r
Cry Freedom is het verhaal van Donaid
Woods, hoofdredakteur van een pro-
gressief-liberaal. blank dagblad in
Zuid-Afrika.Hij komt per toeval in kon-
takt met Steve Biko,toentertijd een nog
onbekend zwart activist en oprichter
van de Blaek ConseiousMovement, een
beweging die de zwarten in Zuid-Afrika
een nieuw gevoel van eigenwaarde wil
geven. Woods is tegen de Apartheid.
maar vindt de ideeën van Bikooverdre-
ven en zelfs rieken naar zwart racisme.
Langzamerhand komt hij echter onder
de indruk van Biko's denkbeelden en
vooral van zijn uitstraling en raakt met
hem bevriend. Mooi is het filmbeeld
wanneer WoodsBikovoor het eerst ont-
moet maar hem aanvankelijk helemaal
niet ziel. verblind als hij is door de
spiegeling van een venster. Zijnveront-
waardiging is groot als Biko in gevan-
genschap belandt en zogenaamd door
een hongerstaking maar in feite door
marteling het leven verliest. Woodsbe-
sluit dit nader te onderzoeken en de
echte oorzaak wereldkundig te maken.
De Zuidafrikaanse autoriteiten maken
hem op alle mogelijke manieren het le-
ven zuur. Uiteindelijk wordt hij "geban-
ned", d.w.z. vijfjaar lang mag hij niets
publiceren, zijn woonplaats niet verla-
ten en met niet meer dan éèn persoon
tegelijk praten. Woods vlucht daarop
met zijn gezin naar het buitenland.

ery Freedom is tegelijkertijd een goede
èn een zwakke film. Indrukwekkend
zijnde massale scènes zoals die van de
ontruiming van de zwarte wijk Cross-
roods en het neerslaan van het scho-
lierenprotest tegen het verplichte leer-
vak Afrikaans. De lilm is aanvankelijk
een aanklacht tegen het mensonwaar-
dige apartheidsregiem, maar verwordt
helaas steeds meer tot een spannende
avonturenfilm met een (voorlopige)
happyending. Lijkt het in het eerste
deel om de fascinerende. charismati-
sche figuur van Bikote gaan, na de pau-
ze blijkt de veel minder belangrijke
Woods ineens de hoofdpersoon. Atten-
borough is verweten dat hij niet net als
hij zijn film over het leven van Gandhi
een filmoverBikoheeft gemaakt. Ineen DenzelWashington als Steve Bikoin "Cry Freedom".

AFRIKA GEZIEN VAN BUI
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EN YEELEN:

hetzelfde interview geeft in antwoord
op de vraag waarom hij uil alle boeken
over Zuid-Afrika juist dat van Woods
koos ... Vanwege de story! Als je het pu-
bliek wilt bereiken, dat eigenlijk niet
geïnteresseerd is, dan moet je een
prachtige story hebben. Een boeiend
verhaal met heroiek. En je moet karak-

ters hebben, waarmee Amerikanen.
Duitsers, Japanners. Zuidamerikanen
enzovoort, zich kunnen indentificeren.
Een man, een vrouwen hun kinderen.
Een gezin. Het is de enige manier.
waarop je mensen kunt bewegen hun
televisietoestel ol hun video-apparaat
te verlaten. Niet om naar Fatal AUrocti-

on te gaan kijken, naar Beverly Hills
Gop deel tien ol naar James Bond, want
dat doen ze toch wel, maar naar Gry
Freedom, over Zuid-Afrika. Dat zijn al-
lemaal zaken, waar je rekening mee
moet houden. Doe je dat niet, dan maak
je een lilm voor mensen, die al lang
bekeerd zijn." Attenborough wil dus
"bekeren". Maar waartoe? Hij vertelt
een voor het Westerse bioscooppubliek
uitstekend konsumeerbaar verhaal met
Afrika als decor. Hij wil volle zalen met
een publiek dot zich in zijn eigen waar-
den herbevestigd ziet.
Gry Freedom is en blijft een film van
een westerling voor westerlingen over
westerlingen met als kader een westers
plaatje van Afrika.

Balla Moussa Kelta als stamhoold in "Yeelen".

Totaal anders is Yeelen. Yeelen gaat
niet over Afrika moor is Afrika en is oer-
Afrikaans in de meest letterlijke zin.
Geen Story, geen "boeiend verhaal met
heroïek", geen bezorgdheid ol een pu-
bliek zich wel met de karakters zal kun-
nen identificeren. enz. enz. Geen lilm
don ook voor volle zalen. Tijdens de
voorvertoning op hel Film Festival Rot-
terdam schijnt er na het wisselen van
de eerste filmrol een lichte paniek ont-
staan te zijn: was het wel de goede volg-
orde? Bij de tweede wisseling was er
nog wat licht wantrouwen, bij de derde
was iedereen eraan gewend: in de Alri~
kaanse lilm gaat het niet om een lo-
gisch opgebouwd verhaaL maar om
magie, de magie van het beeld en om
de magische kracht van het rituele han~
delen. Cissé zegt ergens, in een inter-
view: "Ik heb willen antwoorden op een
blik van buiten, op een blik van blanke
wetenschappers en blanke technici, op
een vreemde blik die soms de neiging
had de Afrikanen als objekten te zien,
als dieren die je toont met hun exotische
riten. Ik heb de rituelen hun charme,
hun schoonheid willen teruggeven".
Het mythische ..verhaal" van de lilm is
simpel. De jongeman Nianankoro wordt
achtervolgd en bedreigd door zijn eigen
vader die magiër is. De zoon heeft enke-
le voorwerpen met magische kracht als
zijn rechtmatig erldeel meegenomen.
de vader voelt zich daardoor in zijn
macht en gezag aangetast. Het komt tot
een konfrontatie. waarbij beiden in een
kosmisch gebeuren omkomen. De film
eindigt met een prachtige scène waarin
het zoontje van Nianankoro twee eieren
onder het zand ontdekt als teken van
het eeuwige opnieuw beginnen.
De lilm heeft oerkracht. De kijker wordt
op een heel diepe laag van zijn persoon-
lijkheid aangesproken, soms een heel
angstwekkend gebeuren. Films als de-
ze zijn zeldzaam. De Maagdenbron van
Bergrnon en Iwan Roebljow van Tar-
kovsky kwamen in de richting. Hoelang
zullen wij in Nederland nog tot het Am-
sterdams Peil van Amsterdamned ver-
oordeeld blijven ... ?

Albert Nieuwland

NAF ENVAN BINNENUIT
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RADIO 8cTELEVISIE
HV-RADIO
Het voordeel van de Twijfel
Maandag: 12.05-13.00 uur
op Radio 5 (298 m, 1008 kHz)

2mei
Deonvoltooide revolutie
Hoe zag hel anarchisme er uit tijdens de
Spaanse Burgeroorlog 0936-1939) en
wat is er van over? Rita vanDijk praatte
met Rudoll de Jong, historicus aan hel
Instituut voor Sociale Geschiedenis en
met Hanneke Willemse. die historisch
onderzoek deed in hel Spaanse dorp Al-
balale dat tijdens de Spaanse burger-
oorlog overwegend anarchistisch was.

9mei
Azteken toen en nu
De tentoonstelling over "De Azteken" in
Brussel werd door duizenden Nederlan-
ders bezocht. Mexicaanse Indianen en
aklievoerders uil Vlaanderen en Neder-
land hebben fel protest laten horen le-
gen opzei en strekking van de tentoon-
stelling. Volgens hen is er sprake van
politieke manipulatie. Zoworrlen rle ou-
de Indiaanse beschavingen in Mexico
als nationaal erfdeel bejubeld. maar de
huidige Indianen gediskrimineerd en
vervolgd..
Jetske Mijs en Paul Olner bezochten de
tentoonstellîng in gezelschap van Indi-
anen en Maarten Jansen, docent van de
Rijksuniversiteit in Leiden. Volgens
hem is er in Mexico sprake van intern
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kolonialisme. De Europees georiënteer-
de elite negeert de Indianen en hun he-
dendaagse kultuur en vervreemdt hen
van hun pre-Columbiaanse kulturen.

16mei
Degemanipuleerde
aardappel
Faktor 5, het maandprogramma van de
VARA-radio gaat de hele dag over ons
voedsel. Vooral hoe er dankzij de we-
tenschap aan gesleuteld wordt, zoals
bijvoorbeeld het veranderen van eigen-
schappen van groente en fruit door ge-
netische manipulatie. Het programma
komt rechtstreeks uit de Landbouw Ho-
geschool van Wageningen. Het Voor-
deel van de Twijfel komt ook uit Wage-
ningen en gaat over eten en ethiek.

23mei
Sex op dewip
Programma over sexualiteit van kinde-
ren in samenwerking met Kwartslag
(zie TV 26/5)

30mei
Mijn naaste, naaste
(Was eerder aangekondigd)
Schrijfster Ankie Peijpers stelde een
bundel poëzie samen met gedichten
van moeders over dochters en dochters
over moeders. Poëzie van o.a. Mischa
de Vreede en Ankie Peijpers zelf. Sa-
menstellîng; Rina Spigl.

HV-TELEVISIE
Kwartslag
Donderdag: 22.10-22.25 uur
Nederland 3

5mei
Ballingen in vrijheid
5 mei 1988, 43 jaar bevrijding in Neder-
land van de Duitse bezetter. Maar voor
tal van mensen geldt nog lang geen be-
vrijding. Bijvoorbeeld voor die gevlucht
zijn voor de diktatuur in Chili ol voor de
onderdrukking en diskriminatie in Zuid
Afrika.
Juan Heinsohn vluchtte negen jaar ge-
leden uit Chili, Ruben Herrera werd we-
gens politieke aktiviteiten gezocht in
Argentinië en Robin Heldsinger, een
kleurling uit Kaapstad, besloot na een
gevangenschap om politieke redenen,
ruim tien jaar geleden naar Nederland
te vluchten. Alle drie zijn het kunste-
naars. Wat betekent voor hen bevrij-
ding en hoe geven ze (nog) uiting aan
hun verzet? Samenstelling: Eveline van
Dijck, Diego Pos. Research: Dorothée
Forma.

12 mei
Geteldworden ze toch ...
Tot nu toe hield de burgerlijke stand bij
wie lid is van een kerk en wie niet. De
SILA zal deze gegevens in de toekomst
ontvangen van de gemeentelijke bevol-
kingsadministratie. Dit is niet alleen
strijd met de grondwettelijke bescher-
ming van de levenssfeer, maar volgens
de plannen van minister Van Dijk (CDA)
blijft iedereen die als kerklid in de bur-
gerlijke stand staat ingeschreven lid
van die kerk, tenzij men het tegendeel
uitdrukkelijk kenbaar maakt. Het HV
vindt dit de omgekeerde wereld. De
kans is groot dat de situatie zoals ze nu
is wordt gehandhaafd. En daarmee
blijft de overheid haar beleid bijvoor-
beeld de bouw van scholen en bejaar-
denhuizen op dit schijngetallen base-
ren. Samenstelling: TosKuyer en RoelI-
Jan Wentholt.

26mei
Sex op dewip

2 juni
Deoppas

9 juni
Ik wacht wel beneden



Alle drie diskussieprogrammo's zijn sa-
mengesteld door Eveline van Dijek,Ca-
rel lansen, Diego Pos, Moniek van de
Vall. Uitzending steeds op Nederland 3,
van 20.30tot 21.10uur.

Baas boven baas
(23 juni)

Sex als topsport
ol de Macht van de
Mythen (21 juli)
Sexualiteit wordt beheerst door een
aantal ongeschreven spelregels die
door de meeste deelnemers worden ge.
hanteerd. Sex moet bijvoorbeeld spon-
taan, anders wordt het niks. Een beetje
kerel moet scoren, een erektie betekent
dot er ook geneukt moet worden. En
wee het stel dot onder de wekelijkse
rondetijd van 2.4 komt.
Het hoogste genot is gelijktijdig klaar-
komen, al het andere is een mislukking
en derhalve ook niet plezierig. Sex be-
hoort relatiegericht te zijn. Op zijn
minst gebeurt het uit genegenheid,
lielst uit liefde. We hebben misschien
onze wilde perioden, maar uiteindelijk
goot het toch om settelen en een vaste
sexuele relatie.
Geven al deze regels en ..musts" onze
werkelijke behoefte weer of zijn het
slechts mythen waar iedereen bewust
of onbewust last van heelt?

In elke relatie, of het nou een werk-,
vriendschaps-, ouderfkind- ofBefdesre-
lalie is, is er sprake van machtsver.
schillen. We staan daar nauwelijks bij
stil. Behalve als het machtsverschil ge.
kombineerd wordt met sex. In situaties
waar de één alhankelijk is van de on.
der, zoals bijvoorbeeld die van werkge-
ver-werknemer, docent-leerling of dok-
ter-patiënt, is een sexuele relatie vaak
meteen verdacht.
Moorwàt verandert er in zo'n relatie als
er sex bij komt? En zijn die machtsver-
schillen per definitie een obstakel voor
een erotische relatie? Wie probeert er
binnen een dergelijke verhouding wat
te bereiken? Impliceert het verkeren in
een machtspositie binnen een sexuele
relatie het misbruiken ervan? En waar-
om zou je niet iets mogen bereiken door
middel van erotiek en sex?

meI.
Toch is sexualiteit voor kinderen be-
langrijk om te leren hun eigen identiteit
te vormen. Waarom stelt de volwassen
wereld dan haar grenzen aan de kinde-
ren? En waar liggen die grenzen?

~~~r,
Kwartslag besteedt ~<t-""'1
deze zomer veel ~
aandacht aan Sexualiteit. ErotieK
en Macht. Drie diskussieprogram-
ma' s van veertig minuten in de
maanden mei. juni en juli. even zo-
veel uitzendingen van een kwartier
en ook de HV-radio trekt twee keer
een uur uit voor dit thema.
De programmamakers willen door
het naast en tegenover elkaar
plaatsen van verschillende ge.
zichtspunten over erotische en
sexuele relaties en het machtsas-
pekt dat daarbij speelt, de kijkers
en luisteraars aan het denken zet-
ten. Met vragen als: Is mijn mening
eigenlijk wel zo vanzelfsprekend?
En in hoeverre spelen daarbij
allerlei vormen van macht een rol?
De diskussieprogramma's bestaan
uit een kombinatie van dokumen-
taire en gedramatiseerde onderde-
len. Het zijn géén diskussies tus-
sen louter "deskundigen". maar
nuancering van standpunten van
mensen die een persoonlijke be-
trokkenheid hebben bij het onder-
werp.

over sex,

(16 juni)

(2 juni)

Sex OP de wip
(26 mei)

Ik heb altijd
gedacht •.•

DeOppas

ANONE,de cartoonist van De Groene.
Propria Cures en de Humanist over sex,
erotiek & macht. Samenstelling: Piet
Brinkman en Martin $imek.

Ikwachtwel
beneden (9juni)

Uitzending steeds op Nederland 3, van
22,05tot 22,20uur.

De invloed van gebeurtenissen strekt
zich vaak over jaren uit. Wat kinder-
ogen zien werkt door. Volwassen ge-
worden is het soms moeilijk beelden uit
je jeugd uit te wissen. Beelden van een
bruut optreden, een hand op de schou-
der en de gevoelens daarbij. Het kan
allemaal het latere gedrag en de latere
relaties bepalen.
,.Ikwacht wel beneden" iseen program-
ma waarin de Duitse filmmaakster Her-
mine Huntgeburth drie vrouwen en een
meisje samen een verhaal laat ver-
tellen.

Drie diskussieprogramma's
erotiek & macht.

Dat kinderen ook erotische en sexuele
gevoelens hebben wordt door volwas-
senen vaak niet gezien. Enals kinderen
er uiting aan geven tolereren ouders en
opvoeders het in de praktijk meestal

Anton pasl een avond op wurG, hel zes.
jarig dochtertje van vrienden. Voorhet
slapen gaan spelen ze samen. Als An-
ton loura na een achtervolging gevan-
gen heeft begint hij haar te kietelen. Ze
heelt dolle prei en weet van geen op-
houden. Als ze uiteindelijk in bad gaat,
wordt de stoeipartij met waterspuiten
voortgezet.
Dan wordt Anion zich plotseling bewust
van zijn gevoelens voor Laum. Regie:
COSpel Velbruggen

KWARTSLAG KOMT M~TSERIE
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BRIEVEN
Aids-test
Het Humanistisch Verbond
wijst de verplichte aids-test
af. Dat is waarschijnlijk het
hoofdbestuur, wanl mijn oor-
deel is niet gevraagd. Het
hoofdbestuur huilt. men ver-
geve mij de term, met de wol-
ven mee. Er zijn al zoveel van
dit soort verklaringen. altijd
gebaseerd op dezelfde argu-
menten;
- grote geestelijke proble-
men voor de geïnfekteerde

- waarbij niet zeker is ol en
op welke termijn de ziekte
manifest zal worden en

- het niet lOO% perfekt zijn
von de lest

Het laatste argument lijkt mij
-logisch gezien- overbodig,
wanneer men de eerste twee
aanhangt.
Alleen bij zwangerschap, al-
dus de stellîngnome in het
april-nummer von "de Hu-
monist", kan de test worden
aanbevolen. Het is dan wel
wat laai, want de vrucht kon
dan al besmet zijn. En aan.
gezien bijna alle vrouwen in
hun leven zwanger worden.
koml het toch neer op het tes.
ten van iedereen, incl. de
mannen, waarzonder nu
eenmaal geen zwanger-
schap kan ontstaan. En wan-
neer één van beiden positief
blijkt, moet dan een test bij
de vrucht worden gedaan
teneinde na te gaan of deze
besmet is? En zo ja. komt er
dan geen zedelijke vraag:
moet er worden geabor-
teerd? Ik hoop tenminste, dat
zich in het HV niet zoveel ab-
ortus-enthousiaste lingen
bevinden; iedere vrucht is in
aanleg een eigen wezen. Een
ethische afweging, alVorens
het te vernietigen, lijkt mij
nodig. Preventie van tot
noodsituaties leidende
zwangerschappen heeft vol-
ledige voorkeur boven afbre-
ken ervan. Preventie is ook
een uiting van de verant-
woordelijkheid, die mensen
voor zichzelf en anderen dra-
gen. Dat lijkt mij toch een uit-
gangspunt van het huma-
nisme.

Juist daarom betreur ik het,
dat het hoofdbestuur niet an-
ders doet dan anderen na.
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praten. Als ik de cijfers goed
volg bedraagt het aantal
aids-patiënten in Nederland
:t 500{waarvan de hellt over-
leden). Daaronder bevindt
zich een ijsberg, die openke-
Ie tienduizenden wordt ge.
schat. Van primair belang is,
dat er enig alweermiddel te-
gen het virus wordt gevon-
den. Zolang daarover geen
optimistische geluiden wor-
den vernomen, is hel van
nog groter belang. dat die
ijsberg niet groter wordt. Het
kan haast niet anders dan
onder die tienduizenden zijn
er velen, die zich van niets
bewust zijn. sterker, van me-
ning zijn dat het onmogelijk
is, dat zij positief zijn. En op
die wijze groeit, bij wisselen-
de sexuele kontakten, die ijs-
berg steeds maar aan.

Uitgangspunt van een HV.
verklaring op dit terrein lijkt
mij in de eerste plaats een
beroep op de verantwoorde-
lijkheid van mensen. Dat be-
tekent niet, dat de genoemde
argumenten van geen be-
lang zijn, maar wël dat po-
tentiële sero-positieven ak-
tief worden opgespoord door
het nagaan van de relaties,
die aids-patiënten en reeds
bekende positieven in de af.
gelopen jaren hebben ge.
had. En door hen bewust te
maken van de evt, besmet.
tingsgevaren voor anderen
(en voor door hen gewilde
kinderen) en de verantwoor-
delijkheid, die wat dat be-
treft bij hen berust. Dat zal
niet in alle gevallen tot een

test leiden, maar wél tot een
meer positieve, maatschap-
pelijke benadering van het
vraagstuk. Of zulks op den
duur zal leiden tot testver-
plichtingen, moet worden af-
gewacht. In ieder geval is
het een poging de onder-
grondse veenbrand, die mo-
menteel aan de gang is, te
stuiten. Hoe verder die door-
woekert, des te sterker zal
waarschijnlijk de reactie
zijn, die daar opvolgt.

J. Varkevisser {Bussum)

Aids-lest
Uw mening ten aanzien van
aids-tests kan ik niet geheel
onderschrijven. Er zijn situa-
ties denkbaar waarin het
niet onderkennen van be-
smetting met het aids-virus
konsekwenties kan hebben
voor anderen. Aangezien
een humanist verantwoorde-
lijk is voor zijn eigen daden,
maar leeil in solidariteit met
anderen. zal hij niet kunnen
volstaan met een kategori.
sche afwijzing van de aids-
test.
Enkele konkrete situaties:
• Aids-test bij een medisch
onderzoek in verband met
sollicitaties dient in principe
afgewezen te worden. Een
uitzondering kan gevormd
worden voor een baan die
bijvoorbeeld mogelijkerwijs
bloedkontakt met anderen
met zich meebrengt.
• Aids-test voor een pen.
sioenverzekering moet mo-
gelijk zijn. Pensioenverzeke-
ring dient ter afdekking van

een risiko met een bereken-
de waarschijnlijkheid. Ook
mensen met hartafwijkin-
gen, longziekten e.d. kunnen
niet onbeperkt verzekerd
worden. Bovendien dient,
hoe hard het ook klinkt, on-
der ogen te •••."rden gezien
dat kwaadwillenden de ver-
zekering gebruiken om de
nabestaanden te verzekeren
van een goede uitkering ter-
wijl reeds het risiko van
overlijden bekend was.
• Aids-test voor een ziekte-
kostenverzekering is niet
toelaatbaar. omdat dit gege-
ven niets verandert aan de
plicht tot verzorging van een
zieke aids-patiënt.
• Het weigeren van een
aids. test in verband met een
operatie dient de behande-
lend geneesheer en ver-
pleegkundigen het recht te
geven een operatie te weige-
ren. Ook zij hebben recht om
zich te beschermen met extra
daartoe geëigende maatre-
gelen, die genomen kunnen
worden bij operaties van pa-
tiënten met een mogelijk
aids-virus.
Uw mening omtrent het on-
gevraagd mededelen van
het resultaat van een aids-
test is te billijken uit het oog-
punt van het zelfbeschik.
kingsrecht van de mens,
maar doet mijns inziens
geen recht aan het humanis-
tische standpunt dat de
mens verantwoordelijk is
voor zijn daden en daarvan
impliciet dan ook de konse-
kwenties dient te dragen.

Hiko Klomp (Eibergen)



HET HV GEBEUREN
Hooldbestuur buigt
zich over seksualiteit

c met kinderen
- Het vraagstuk van de pedo-I seksualiteit beeU de afgelo-

pen maanden verscheidene
HV-leden beziggehouden.
Aanleiding was een artikel
in NRC Handelsblad van 29
februari. geschreven door
loho Luijs. Omdat onder het
artikel was vermeld dat de
auteur hoofdbestuurslid is
van het Humanistisch Ver-
bond. verkeerde een aantal
HV-leden in de veronderstel.
ling dat dit artikel de opvat-
ting van het Verbond over
pedoseksualiteit weergaf.
Op 19maart heelt 'arine Boe-
gem als algemeen sekretaris
van het HV in een ingezon-
den brief in de NRCduidelijk
gemaakt, dat het artikel op
persoonlijke titel was ge.
schreven. Zij voegde daar
aaD toe: ••Het hoofdbestuur
verwacht over enige tijd met
een afgewogen standpunt
over pedoseksualiteit naar
buiten te treden. mede op ba-
sis vcm de in het Verbond al
gevoerde en nog verder te
voeren diskussies."
In zijn vergadering van 13
april heeft het hoofdbestuur
een studiekommissie pedo-
seksualiteit ingesteld. onder
voorzitterschap van Arie den
Broeder. De kommissie telt
vijf bb-leden. terzijde ge-
staan door een aantal des-
kundigen. Bijdragen aan de
gedachtenvorming worden
door de kommissie op prijs
gesteld: deze kunnen wor-
den gericht aan het hoofdbe-
stuur (via het bekende HV.
adres). Zodra het bestuur zijn
standpunt over dit onder-
werp heeft bepaald. zal hier-
aan aandacht worden best-
eed in de Humanist. (BB)

Avontuurlijke
jongerenweek
in Ardennen
Kanoën. bergklimmen.
fietsen en grottenonderzoek.
Dat staat je aan sportiefs te
wachten als je 23 tot 30 juli
meegaat met de HV-jonge-
renweek. Het is bedoeld voor

jongeren tussen 13tot en met
17 jaar en plaats van aktie
zijn de Belgische Ardennen.
Ervaring hoef je niet te heb-
ben. Wil je meer weten? Kijk
dan in de Humanist van april
(pagina 21) of bel met Genie
de Bruin: 033-801551 (Adres:
Eikenlaan 28. 3828 az Hoog-
land.)

Weekend over
Humanisme
Van vrijdagavond 3 tim zon-
dagmiddag 5 juni vindt een
weekend "Humanisme
plaats. georganiseerd door
de sektie Vorming van de af-
deling Verenigingszaken.
Hoofddoel van het weekend
is het geven van een aanzet
tot het organiseren in de ge-
meenschappen (afdelingen)
van kursussen. gespreks-
groepen ot lezingen rond het
onderwerp "Humanisme.
wat is dat eigenlijk?" Het
weekend is met name be-
doeld voor mensen die in
dergelijke aktiviteiten het
voortouw willen nemen (als
gespreksleider. inleider of
organisator). De deelnemers
worden in de gelegenheid
gesteld kennis en ervaring
op te doen en uit te wisselen
met betrekking tot onderwer-
pen als: ..Grondbeginselen
van het humanisme" ... Hu-
manisme als levensovertui-
ging". ..De aktuele maat-
schappelijke betekenis van
het humanisme" ... Humanis-
me. feminisme en macht,"
Tot de inleiders op het week.
end behoren o.a. Rob Buiten.
weg. Albert Nieuwland.
Frank de Mink en Hildegard
Wassenaar. Bij het toegan-
kelijk maken van een onder-
werp als ..Humanisme"
speelt de keuze van de werk-
vorm een belangrijke rol.
Ook dit aspekt krijgt op het
weekend de nodige aan.
dacht.

Het weekend vindt plaats in
vormingscentrum de Klenc-
ke (Oosterhesselen, bij Em-
men). De deelnamekosten
zullen rond de f 95,- liggen.
Geïnteresseerden wordt ge-
adviseerd ook even kontakt

op te nemen met het bestuur
van hun afdeling om na te
gaan wat de plannen zijn
met betrekking tot dit onder-
werp. Dan kan ook gespro-
ken worden over een moge-
lijke tegemoetkoming in de
kosten. Voor inlichtingen en
aanmeldingen kan men te-
recht bij het Humanistisch
Verbond. t.a.v. Ariane de
Brouw (030-3181451.

Jonge Humanisten
vieren jubileum met
kleur
Op zaterdag 4 juni is het zo-
ver. Dan vieren de Jonge Hu-
manisten het feil dat ze tien
jaar bestaan. Reden dus voor
een groot feest.
Het feest zal in het teken
staan van 'kleuren.' Dit
houdt o.a. in dat de feestzaal
kleurig aangekleed wordt en
dat verwachten we ook van
de feestgangers. Het maakt
dus niet uit wàt je aantrekt
als je maar kleur bekent. Het
feest begint om 6 uur met een
drankje. gevolgd door h koud
bullet. De swingavond
m.m,v. de Nieuwegeinse
band "Nice Try" begint om
21.30 uur. Het gehele gebeu-
ren vindt plaats in het Lan-
delijk Humanistisch Cen-
trum. Oudkerkhof II te
Utrecht. De kosten voor het
eten bedragen 10gulden.
Je kunt je aanmelden voor
het koud buffet via een
briefkaartje naar het Huma-
nistisch Verbond t.a.v. Mar-
got Klute. Postbus 114. 3500
AC Utrecht, met gelijktijdige
overmaking van 10 gulden
op gironummer 197930 van
het HV o.v.v. 10 jaar Jonge
Humanisten. Voor meer in-
formatie: Eveline de Vries.
tel. 03402-66926.

Bestuur komt met
plannen in Gouda
Op donderdag 19 mei houdt
de afdeling Midden Holland
de jaarlijkse ledenvergade-
ring in de Zuidrandflat. De la
Reylaan lOL Gouda. Aan-
vangstijd is 20.00 uur. Naast.

aandacht voor zaken die nor-
maliter op een jaarvergade-
ring aan de orde plegen te
komen. zal het bestuur van
de afdeling de leden enkele
specifieke plannen voorleg-
gen. Het gaat daarbij onder
meer om bezinningsaktivi-
teiten en andere bijeenkom-
sten alsmede meer aandacht
voor de vertegenwoordiging
door HV-Ieden in besturen
van maatschappelijke orga-
nisaties.

Kastelentocht
in Noord-HOlland
Het grote kapiteinshuis in
Edam met de wiebelende
watervloeren, het tsaar Pe-
terhuisje in Zaandam, kas-
teel Marquette (koffie) bij
Heemskerk. de ruïne van Bre-
derode. kasteel Oever bij lis-
se. kasteel Teijlingen bij
Sassenheim (ook een ruïne)
en kasteel Oud-Poelgeest
(Boerhave). Het kan nog wat
veranderen. maar dat is een
beetje het plan van de afde-
ling Den Haag/Wassenaar.
Dat zal zijn op 17 ol 18 juni.
Meer weten, of u wilt zich al
direkt opgeven? Bellen met
A v.d. Noordaa. 01O-'155JH

Wandelen
in de Merwelanden
De gemeenschappen Gorin-
chem en Dordrecht organise-
ren op zondagmorgen 15mei
een wandeling door de Mer-
welanden. U wordt begeleid
door een vogeldeskundige
en een boom- en plantdes-
kundige. Vertrek is om 9.00
uur vanaf het station Gorin-
chem. Meer informatie: tel.
01830-23876.

Beeldende kunst
in Groningen
De relatie tussen humanis.
me en beeldende kunst. daar
gaat het over op 19 mei in
Groningen. Plaats van han-
deling is het Humanistisch
Centrum, W.A. Schollen-
straat 2 in Groningen. Aan-
vang is 20.00 uur.
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(ADVERTUiTlE)

Aktie Steunfonds /988:
Humanistisch geestelijk werk in elk ziekenhuis

Ziek zijn, verpleegd of verzorgd moeten worden.'
Het zijn vaak gebeurtenissen die diep ingrijpen in
een mensenleven en die aanleiding kunnen zijn om
het leven met andere ogen te gaan bekijken.

In zo'n situotie is het goed om steun te kunnen putten uit een
eigen levensovertuiging.
Humanistisch-geestelijke verzorging is er in een toenemend
aantal algemene ziekenhuizen met een al dan niet regionale
funktie, in psychiatrische ziekenhuizen, in instellingen voor
zwak.z.innigenzorg. kategorale ziekenhuizen (zoals een ooglij-
dersgasthuis of kankerinstituut). in verpleeghuizen. verzor-
gingstehuizen en revalidatiecentra.
Maar het is er nog veel te weinig: in slechts 8 procent van de
verpleeghuizen en in 16 procent van de ziekenhuizen. En dat
terwijl de helft van de Nederlandse bevolking buitenkerkelijk
is ..
Eigenlijk zou in ol deze instellingen humanistisch-geestelijke
verzorging moeten zijn!

ALS UWILT PRATE.n ..... WE
HEBBW E.W DOmln£E., EEn
PI\IE.STER. EEn RABB~n Eon
OOKnOGEoEn HumAniST

,

HSNherdenkt 1968
In I988 is het twintig jaar geleden dat in
Nederland een proces van ontvoogding
en verzet tegen de gevestigde orde tot
een climax kwgm en een beweging van
demokrgtisering en emancipatie in
ggng werd ge:z:et.Het WgShet magische
jggr 1968. Het Humgnistisch Studiecen-
trum Nederland (HSN) zal hierCIan op 25
juni een studiedag wijden met gis the-
ma: 1968-1988: Autoriteit en Emgncipg-
tie in Humanistisch Perspektief.
Op deze dag zullen 's ochtends vier le-
zingen worden gehouden over de (be-
oogde) veranderingen op het gebied
van politiek. kultuur. wetenschap en le-
vensslijl. 's Middags zal er een forum-
diskussie plaatsvinden en een kulture-
le manifestatie in de jaren '60 stijl. Hoe-
wel de dgg in principe voor een breed
publiek bedoeld is. richt het HSN zich in
eerste instantie op de humanistische
gchterbgn vgnuit de vraag: in hoeverre
kgn ,,1968" - door de ngdruk die gelegd
werd op het :z:îchlosmgken uit gutoritai-
re kaders en op individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid - gezien worden
gis een be!gngrijk moment in de ont-
wikkeling vgn het humgnisme.
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BEJAARDENCENTRUM DE IJPELAAR

bestaande uit een verzorgingstehuis met 130bewoners en uit 72 aanleunwo-
ningen, roept kandidaten op voor de functie van

Humanistisch geestelijk raadsvrouw/man

Werkzaamheden:
• zorg dragen voor een aanbod van geestelijke verzorging t.b.v. de bewo-

ners;
• bijdragen aan een goed leefklimaat op basis van humanistische prin-

cipes;
• bieden van ondersteunende aktiviteiten t.b.v. medewerkers.

Gevraagd:
• een (nagenoeg afgeronde) opleiding aan het Humanistisch Opleidings

Instituut;
• affiniteit met de problematiek van de ouder wordende (tot hoog bejaarde)

mens.

Geboden wordt:
• aanstelling 12Y,uur per week, :z:omogelijk met ingang van afronding

soll ici tatieproced ure;
• rechtspositie volgens richtlijnen CAO-bejaardentehuizen;
• salariëring in schaal 11, CAO-bejaardentehuizen, afhankelijk van oplei-

ding en ervaring;
• aanstelling geschiedt bij de H.S.G.V.-Utrecht.

E.e.a. in overleg met het HV, coördinatrice mevr, P. L. Hobbelman. tel.: 030-
318145.
Inlichtingen bij:
• de heer W. J. Kok, directeur, teI.: 076-651950;
• de heer G. de Baat. bestuurssolI. coördinator, tel.: 01653-5073.

Sollicitaties binn~n drie weken na het verschijnen van dit blad te richten aan
G. de Baat. Wilgenrijs 5. 4711 PK St. Willebrord.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024

